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Træk af den nye skoleordning.
Redegjørelse for forældre og foresatte.

Fra skoleaaret 1896—97 traadte den nye «Lov om liøiere 
almenskoler» i virksomhed for 1ste og anden middelklasses ved
kommende — den gamle ordnings odie og 4de middelklasse —; 
fra iaar af er den nye lovs 3die middelklasse (5te middelkl.) 
igang og for hvert følgende aar vil en ny klasse komme til, indtil 
den nye ordning vil være helt gjennemført med skoleaaret 1902 
—1903.

Da jeg tør gaa ud fra, at ikke alle forældre har sat sig saa 
godt ind i den nye lov, at denne paa ethvert punkt staar klar 
for dem, skal jeg i det følgende kortelig redegjøre for de for
andringer. som den nye lov gjør i den bestaaende ordning, og 
som det vil være skolens forældre og foresatte af særlig interesse 
at være bekjendt med.

Den nye lov fastholder den bestaaende deling i en forbere
dende skole, en middelskole og et gymnasium, men gjør for de 
offentlige og kommunale skolers vedkommende den forandring, at 
disse skolers særskilte forberedelsesklasser nedlægges og folke
skolen gjøres til forskole for — regelmæssig — de 5 første 
skoleaar. De private skoler er ikke-bundne af denne bestemmelse, 
og disse vedbliver derfor at opretholde en særskilt forberedel
sesafdeling. med 5 klasser: «forskolen».

1 — Otto Anderssens skole
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Middelskolen bestaar af 4 klasser. For at optages i 
1ste klasse maa disciplene have bestaaet en optagelsesprøve, hvis 
fordringer svarer til det maa], som er sat for undervisningen i 
en byfolkeskoles 5te klasse. Det siger sig selv, at man kan føre 
undervisningen adskillig udover dette maal i de private skolers 
forberedelsesafdeling.
Tysk paabegyndes i 1ste middelklasse.
Engelsk paabegyndes i 2den middelklasse.
Latin udgaar af middelskolens fagkreds.
Fransk udgaar ligeledes af middelskolens fagkreds.
Sløid bliver obligatorisk fag med examensprøve.
Perspektivtegning indføres istedenfor projektionstegning.

Gymnasiet vil faa 2 linjer: a. en s p r o g 1 i g-h istorisk 
linje med hovedvægten paa nyere sprog og historie og b. en 
reallinje, svarende til det nuværende realgymnasium. Latin 
vil indtil videre blive tilladt læst i det sproglig-historiske gym
nasium, hvis undervisning i nyere sprog i saa fald indskrænkes. 
Græsk udgaar af fagkredsen. Allerede fra 1897 har i det 
nuværende latingymnasium græsk været tilladt ombyttet med 
engelsk og tysk.

En bestemmelse i loven, som særlig bør merkes, er den, at der 
er adgang til at lade et af de to fremmede sprog udgaa af middel
skolens fagkreds eller ti] at indskrænke undervisningen i mathe- 
matik til et kortere geometrisk kursus. Denne bestemmelse vil 
kunne komme de elever til gode, som har vanskeligt for at følge 
med i den hele fagkreds. Modsat af hvad der nu er tilfældet vil 
saadanne elever kunne underkaste sig middelskolens afgangsprøve. 
For at optages i et gymnasium kræves dog fuldstændig middel- 
skoleexamen.

Middelskolens undervisning afsluttes som nu med en 
skriftlig og mundtlig afgangsprøve, kaldet middelskoleexamen.

Prøven vil i enkelte henseender blive afvigende fra den nu 
gjældende: Saaledes kan undervisningsraadet bestemme, at en 
examensberettiget middelskoles elever ikke bliver at prøve i alle 
fag. I religion vil eleverne ved udgangen af 3die middelkl. 
prøves i bibelhistorie og forklaring, ved udgangen af 
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4de middelkl. i kirkehistorie. Ligeledes vil eleverne 
ved udgangen af 3 d i e middelkl. prøves i zoologi og bo
ta n i k, ved udgangen af 4 d e m i d d e 1 k 1. prøves i menneske
legemets bygning, sundhedslære og fysik. Prøven 
i sløid sker i den form, at eleverne fremlægger sine arbeider i 
det sidste aar tilligemed de af dem udførte arbeidstegninger.

Om middelskoleexamens prøver er forøvrigt at merke, at den 
tyske stil skal skrives uden ordbog, at den nuværende engelske 
stil vil erstattes af en engelsk gjenfor tælling, at der i 
tysk og engelsk mundtlig skal lægges op et bestemt pensum, 
henholdsvis 70 og 60 sider, at de fremmede sprog skal benyttes 
dels til gjenfortælling af det læste stof, dels til svar paa lærerens 
spørgsmaal, og at i naturhistorie eleven skal fremlægge et 
af ham selv istandbragt herbarium. Under den mundtlige prøve 
i mode.rsmaal indgaar ogsaa prøve i et 20 sider stort pensum i 
landsmaal.

For de skriftlige fag vil der benyttes de samme karak
terværdier som nu; kun vil laveste bestaaet karaktergrad i moders- 
maal være 4 og ikke som nu 4,5. I de mundtlige fag vil 
karaktererne være: Meget tilfredsstillende, Tilfreds
stillende, Nogenlunde tilfredsstillende, Ikke til
fredsstillende.

For adgang til examen betales et gebyr af 20 kr.
Gymnasiets undervisning afsluttes med en afgangsprøve, 

kaldet examen artium. De nærmere bestemmelser for denne 
vil senere udfærdiges.

1ste klasse af gymnasiet ordnes med det maal for øie ogsaa 
at kunne give saadanne elever, som ønsker at fortsætte sin skole
gang et aar uden at ville gjennemgaa det hele gymnasium, en 
udfyldende dannelse. Den vil afsluttes med en aarsprøve.
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Skoleefterretninger.

I. Lærerpersonalet.
Skolens lærerpersonale i 1896—97 var:

Anderssen, Otto, cand. mag., f. 1851, bestyrer- siden 1880.
Lowum, Alf, cand. mag., f. 1853, lærer siden 1881, inspektør 

siden 1882, bestyrer siden 1896.
Blaker, Sigvald, præst, f. 1848, lærer siden 1881.
Grøndahl, O. A., cand. phil., f. 1847, lærer siden 1881.
Fridtz, R. E., amanuensis, f. 1845, lærer siden 1886.
Petersen, A., cand. real., f. 1858, lærer siden 1889.
Østbye, Nils, cand. mag., inspektør, f. 1866, lærer siden 1889.
Mørland, L, cand. mag., f. 1860, lærer siden 1890.
Hesselberg, I., cand. real., f. 1862, lærer siden 1891.
Bentzen, Louis, kaptein, f. 1864, lærer siden 1892.
Mellbye, Chr., cand. mag., f. 1868, lærer siden 1892.
Hanssen, Eugéne, præst, f. 1852, lærer siden 1893.
Holtsmark, Gabriel, cand. real., f. 1867, lærer siden 1893.
Paulsen, E., cand. mag., f. 1863, lærer siden 1893.
Buraas, L., cand. phil., f. 1870, lærer siden 1896.
Braaseth, S., cand. mag., f. 1867, lærer fra januar 1897.
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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.

Af' disse fratraadte i 1897 cand. mag. E. Paulsen. I hans 
sted ansattes:
El stad, Kr., seminarist, f. 1867, seminarexamen 1887, tidligere 

lærer i Øier og paa Ringsaker.
Ligesaa fratraadte cand. mag. S. Braaseth for at overtage en 

lærerpost ved Kathedralskolen.
Fra udgangen af skoleaaret 1897—98 fratraadte endvidere 

frøken Sophie Bonnevie, efter 7 aars dygtige og nidkjære arbeide 
ved skolen.

Som nye lærere ansattes i 1897:
Dahl, Konrad, præst, f. 1843, cand, theol. 1866, fængselspræst. 

Tidligere lærer ved Tanks skole, Nickelsens skole, frøken 
Maurers skole.
Som nye lærere er fra skoleaaret 1898—99 ansatte:

Halling, Sigurd, f. 1866. cand, theol. 1892. Lærer ved Nord
strands middelskole fra 1889—98. Bestyrer af Ballings fag
kurser for voxne damer siden 1895. Har i aarene 1895 og 
1896 studeret sprog og litteratur i Tyskland.

Høst, Sigurd, f. 1866, cand. mag. 1891. Tidligere lærer ved 
Gjertsens skole og tillige lærer ved Qvams skole. Opholdt sig 
i 1887 i England og i 1887, 89 og 97 i Frankrige for at stu
dere sprog og litteratur, sidste gang med offentlig stipendium.

Paulsen, Margit, f. 1875, seminarexamen ved Nissens skole 
1898. Tidligere guvernante i 2 aar.

Skolens sekretær er inspektør N. Østbye.
Skolens kasserer frøken R. Anderssen.
Skolens vagtmester Fr. Steenstrup.
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Under skolebestyrer Anderssens fravær paa en studiereise 
høsten 1896 vikarierede for ham cand. mag. H. Lundgreen.

Forskjellige vikariater har været udførte af: cand. mag. R. 
Mo, cand. phil. F. Bekkevold, hr. cand, theol. A. Rusz, hr. cand, 
phil. Johs. Johnsen, premierløitnanterne Falkenberg, Kleinsorg 
og Knap, hr. kaptein Nelle Møller, hr. cand. mag. S. Høst, hr. 
cand. real. A. Ekenæs, hr. cand. mag. P. A. Heuch og frøken 
Sofia Getz.

II. Disciplene.
A. Disciplenes antal var i 1896—97 275 og 1897—98 270, 

hvoraf i forskolens 5 klasser 102, i middelskolens 4 klasser 117 
og i gymnasiets 4 klasser 51.

B. Aldersforskjellen mellem de forskjellige klasser sees af 
nedenstaaende tabel for 1897—1898.

a) Gjennemsnitsalder ved
begyndelsen af skoleaaret: b) Normalalder

Middelskolen I (ny ordn., 4 forkl.) 9’/a aar — 9 aar.
II ( — 5 — ) 10l/8 » — 10 »

III ( — 1 midkl.) 1 l^/i » — 11 »
IV ( — 2 — ) 123A » — 12 »

V ( — 3 — ) 14 » — 13 »
VI ( — 4 — ) 1.43A » — 14 »

Latingymnasiet I 1572 » — 15 »
Realgymnasiet I 1572 » — 15

II 163A » — 16 »
III 172/s » — 17 »

c) Disciplenes fordeling efter hjemstavn i 1897—1898: 
Udenbys (bygds) 22.
Fra Kristiania 248.
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HL Fagfordelingen.

*) 1 m. efter den gamle ordning. 3 m. efter den gamle ordning.

Fagene i gymnasiet og middelskolen har fo:r skoleaaret 189’
—98 været fordelte paa de forskjellige lærere saaledes:
Anderssen: Engelsk i 3 rg. 5 timer

Engelsk i 2 rg. og 1 rg- 6 —
Engelsk i 6 m. 5 —
Historie i 1 lg. og 1 rg. 3 —

—------- 19 timer.
Lowum: Fransk i 3 rg- 3 timer

Fransk i 2 rg- 2 —
Fransk i 1 lg- og 1 rg. 3 —
Latin i 1 lg- 9 —
Engelsk i 2 m. 5 —

—------- 22 timer.

Østbye: Historie i 3 rg- 9 timer
Historie i 2 rg. 3 —
Engelsk i 1 lg- 5 —
Historie i 6 m. 2 —
Geografi i 6 m. 2 —
Historie i 5 ni. 2 —
Geografi i 5 ni. 2 —
Historie i 2 m.l) 2 —
Geografi i 2 m. 2 —
Engelsk i 5 in. 5 —
Historie i 1 in.2) 3 —

—------- 31 timer.
Blaker: Religion i 3 rg. 2 timer

Religion i 2 rg- 1 —
Religion i 1 lg. og 1 rg. 1 —

------------- 4 timer.
Hesselberg: Mathematik i 3 rg. 6 timer

Mathematik i 2 rg- 6 —
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Hesselberg: Mathematik i 1 rg. 3 timer
Mathematik i 1 lg. og 1 rg- 2 —
Geografi i 3 rg. 1 —
Geografi i 2 rg. og 1 ’’g- 1 —
Mathematik i 6 m. 7 —
Mathematik i 2 m. 6 —

------------- 32 timer.
Mørl and: Norsk og

oldnorsk i 3 rg. 4 timer
Norsk og

oldnorsk i 2 rg. 4 —
Norsk i 6 m. no . —
Tysk i 6 m. 4 —
Latin i 6 ni. 7 —
Norsk i 1 in. 5 —
Tysk i 1 m. 6 —

------------  33 timer.
Petersen: Tegning i 3 rg. 2 timer

Tegning i 2 rg. og 1 rg- 2 —
Tegning i 6 in. 2 __
Tegning i 5 m. 1 —
Tegning i 2 m. 2 —
Tegning i 1. m. 2 —
Tegning i 5 f. 2 —
Naturfag i 6 m. 2 —
Naturfag i 5 m. 3 —
Naturfag i 2 m. 2 —
Naturfag i 5 f. 2 —
Mathematik i 5 m. 6 —
Geografi i 1 m. 3 —

------------ 31 timer.
Holtsmark: Fysik i 3 rg. 4 timer

Fysik i 2 rg. 3 —
Fysik i 1 rg. 3 —
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Fridtz: Naturhistorie
og kemi i 3 rg- 2 timer
Naturhist. i 2 rg. og 1 rg- 1 —
Kemi i 2 Tg. 1 —
Kemi i 1 rg- 1 —
Naturhist. i 1 m. 2 —

timer

Dahl: Norsk i 1 lg. Og 1 rg. 3 timer
Religion i 6 m. 2 —
Religion i 5 m. 2 —
Religion i 2 m. 2 —
Religion
Religion

i
i

1
5

m.
f.

3
3

15 timer

Hanssen: Fransk i 6 m. 4 timer
MeHbye: Tysk 

Latin
i 
i

1
5

lg.
m.

2
6

timer

Norsk i 0 in. 3 —
Tysk 
Norsk

i
i

5
2

m.
m.

4
5

—

Tysk i 2 m. 4 —
Norsk i 5 f. 8 . —

32 timer
Elstad: Skrivning i 5 m. 1 time

Skrivning i 2 m. 1 —
Skrivning
Skrivning

i 
i

1
5

m.
f.

2
2

—

Sløid i 5 m. 4 —
Sløid i 2 m. 4 —
Sløid i 1 ni. 4 —
Sløid i 5 f. 4 —
Regning
Regning

i 
i

1
5

ni.
f.

5
5 —

32 timer
Buraas: Regning i 1 m. (hjælpetimer) 3 timer
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Grøndahl: Sang
Sang

i gymn.
i 5 m.

1 time
1 —

Sang i 2 m. 1 —
Sang i 1 m. 1 —
Sang i 5 f. 1 —
Sang i 4 f. 1 —

-------------- 6 timer
Bentzen: Gymnastik i gymnasiet 3 timer

Gymnastik i 6 m. og 5 m. O O -—
Gymnastik i 2 m. og 1 m. 3 —
Gymnastik i 5 f. og 4 f. 3 —

-------------- 12 timer
Frk. Møller: Historie i 5 f. 2 timer

Geografi i 5 f. 2 —
-------------- 4 timer

Desuden klasselærerinde i 3 f.
Frk. Bonnevie: Skrivning i 5 f. 2 timer

Desuden klasselærerinde i 2 f.
Frk. Nerdrum, klasselærerinde i 4 f.
Frk. Anderssen, klasselærerinde i 1 f.

Disciple i afgangsklasserne har havt extraundervisning i 
hovedfagene. Nogle disciple af 2 middelklasse har ikke læst 
tysk, men isteden havt extraundervisning i engelsk og regning.



IV. Timernes fordeling sees af følgende tabel.

2det halvaar 8. 2) Sidste halvaar.

Fag

Re
lig

io
n

i

N
or

sk
 og

 
ol

dn
or

sk

Ty
sk

La
tin

En
ge

lsk

Fr
an

sk

H
ist

or
ie

G
eo

gr
af

i

M
at

he
m

at
ik

 
og
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gn

in
g

.N
at

ur
fa

g

Sk
riv

ni
ng

Te
gn

in
g

Sa
ng

G
ym

na
sti

k

Sl
øi

d

Sum

3 rg. 2 4 5 g 3 1 6 6 2 1 3 36 timer
2 rg. 1 4 5 2 3 1 6 5 2 1 3 33 —
1 rg- 1 3 5 3 3 1 5 5 2 1 3 32 -
1 lg- 1 3 2 9 5 3 3 2 1 3 32 —
6 m. E og L . 2 3 4 74 55 4 2 2 7 2 25 3 36- —
5 m. E og L . 2 3 4 6“ 55 2 2 6 3 1 l5 1 3 2 35 —
2 m. 2 4 5 5 2 2 5 2 1 2 1 3 2 36 —
1 m. 2 5 6 3 2 5 3 2 2 1 3 2 36 —
5 f. 3 8 2 2 5 2 2 2 1 3 2 32 —
4 f. 3 8 2 3 5 1 3 1 3 2 31 —
3 f. 4 8 3 4 5 4 2 30 —
2 f. 4 91 12 4 6 4 l3 2 31 —
1 f. 3 13 5 2 1 24 —

5) Kun engelsklinjen.
3) Som forøvelse til sløid- og karttegning.

1897—
98] 

Tim
ernes fordeling

4) Kun latinlinjen.



xi. Timernes fordeling sees af følgende tabel.

3
2
1
1
6
5
2
1
5
4
3
2
1

'K
 K 

Jq
 ffq

1897—
98] 

Tim
ernes fordeling.
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V. Undervisningen.
I skoleaaret 1897—98 er følgende pensa gjennemgaaede i 

forskolens to øverste klasser, middelskolen og gymnasiet.

A. Forskolen.

4de forklasse (før 1ste middelklasse).

Religion: Vogts lille bibelhistorie, fra det «nye testamente» bogen 
ud, læst og repeteret. Katekisme (Bangs udgave) 1ste, 
2den og 3die part, læst og repeteret. Salmer: no. 81, 
98, 137, 350, no. 5 (4 vers), 330 (vers 2), 339 (vers 1), 
346 (vers 1, 2, 10).

Norsk: Læsning. Pauss og Lassens læsebog II, 1ste afdeling. 
Enkelte af digtene lært udenad. Grammatik og analyse 
efter Platons exempelsamling, til side 20. Diktat to 
gange, afskrift en gang ugentlig; efter jul af og til gjen- 
fortælling.

Historie; S. Petersen «Norges historie» ved Storm (større ud
gave for folkeskolen). Fra aar 1319 (side 74) bogen ud.

Geografi: Horns lille geografi læst og repeteret. Øvelse i kart- 
tegning.

Regning: Repetition af foregaaende aars pensum. Division med 
to- og tresifret divisor. Hovedregning med alle fire reg
ningsarter. Gjennemgaaelse af addition, subtraktion, mul
tiplikation og division af kroner og øre. Maal og vegt 
med alle fire regningsarter. Addition, subtraktion og 
multiplikation af tidsmaal og tælle-enheder. Hjemmereg- 
ning en gang ugentlig efter Johannesens regnebog, 1ste 
hefte.

Skrivning: Taktskrivning efter Hj. Nielsens skriveøvesler, 1ste 
og 2det hefte. Samskrift i form af afskrift efter bog.

Naturhistorie: I tilslutning til geografien gjennemgaaet Afrikas, 
Asias, Amerikas og Australiens dyre- og planteverden 
ved fortælling og fremviste billeder. Paa samme maade 
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gjennemgaaet de vigtigste metaller og deres brug, lidt 
om mennesket og de forskjellige folkeslag. Læst natur
historie efter lærebog (Dr. Olav Johan Olsen «'Lærebog 
i naturkundskab for folkeskolen») til side 35.

Sløid: Paparbeide efter model.
Gymnastik: Gjennemgaaet de 7 første tabeller af løitn. Beut

zens bog.
Sang: Enstemmig sang og sangøvelser.

5te forklasse (før 2den middelklasse).1)

Religion: Bruun og Platous bibelhistorie, fra begyndelsen til 
«Kongernes tid» (side 62). Katekisme: repetition af fore- 
gaaende klasses pensum; læst nyt og repeteret til og 
med «Alterens sakramente». Leilighedsvis læsning af 
kristelige fortællinger og passende bibelstykker. Jule-, 
paaske- og pintsesalmer.

Norsk: Læsning efter Pauss og Lassens læsebog II, 2den afde
ling. De læste og gjennemgaaede stykker gjenfortalte; 
samtaler om det læste. 7 digte lært udenad. Hofgaards 
lille grammatik. Indledningen samt § 45—§ 66. 
Analyse efter Platous exempelsamling: de vigtigste sæt
ningsdele, forskjel paa hoved- og bisætninger, ordklasserne 
og deres bøininger. Afskrift og diktat 1 gang ugentlig. 
I sidste, halvaar diktat ofte afløst af gjen fortællinger, dels 
med, dels uden foregaaende gjennemgaaelse.

Historie: Hæders Historisk lærebog for middelskolen, fra begyn
delsen til «Tiden fra 843 til 1300.»

Geografi: Horns geografi for middelskolen. Andet trin. Asia 
og Afrika. Enkelte gange skriftlige opgaver.

Regning: Delvis repetition af foregaaende klasses pensum. Di
vision af tidsmaal og tælle-enheder. Blandede opgaver 
efter Johannesens regnebog. Forøvelser til decimalbrøk; 
gjennemgaaet addition, subtraktion, multiplikation og divi
sion af decimaltal, hele som decimale tal. Hjemmeop-

') Efter den nye læseplan.
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gaver 2 gange ugentlig; opgaver paa skolen 2 gange 
ugentlig.

Naturhistorie: Sørensens naturhistorie (Bdie udgave). Fra «Hvir
veldyrene» (side 22) til «Leddyrene» (side 94) med stadig 
benyttelse af samlingen og plancher.

Skrivning: Taktskrivning efter Hj. Nielsens skriveøvelser, 3die 
og 4de hefte. Skjønskrift efter bog.

Tegning: 1ste—Bdie hefte af Petersens Kursus for folkeskolen. 
Sløid: Klassen har udført 340 mindre gjenstande efter model

rækken.
Gymnastik: Som 4de forklasse.
Sang: Efter planen.

B. Middelskolen.

1ste middelklasse (før 3die mdkl.).

Religion: Bruun og Platous bibelhistorie. Fra «Kongernes tid» 
(side 62) til Jesus renser templet» (side 144). Katekis
men repeteret. Klavenes’s forklaring, fra begyndelsen 
til Bdie bud, læst og repeteret. Bibellæsning og leilig- 
hedsvis læsning af kristelige fortællinger. Jule-, paaske- 
og pintsesalmer.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog II, 2den afd. side 254—298, 
side 329—372. 8 digte lært udenad. 2 timer anvendt 
til læsning, 2 til analyse. Diktat en gang om ugen.

Tysk: Lassens læsebog (5te udgave), side 48—121 (med forbi- 
gaaelse af enkelte stykker); de fleste stykker er lært 
udenad; de norske stykker er som regel skrevne paa 
tavlen og senere i stilebog. Gundersens grammatik § 35 
—§ 119. Skolestil 1 gang ugentlig; hjemmeopgaver af 
og til efter Lassens læsebog, side 62—66.

Regning: Repetion af brøklæren. Gjennemgaaet addition, sub
traktion, multiplikation og division af decimaltal; omgjø- 
relse af almindelig brøk til decimalbrøk. Reguladetri 
gjennemgaaet. Opgaver efter Johannesens regnebog, 2det 
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hefte. Hjemmearbeide 1 gang ugentlig. Hovedregning. 
Udført lette regnskabsopgjør.

Historie: Ræder, Historisk lærebog for middelskolen, side 57— 
118; læst og repeteret.

Geografi: Horns geografi for middelskolen, 2det trin (4de udgave).
Af «Norge» ; fra side 133 og ud. Endvidere Sverige, Dan
mark og de britiske øer læst og repeteret. Karttegning.

Naturhistorie: Sørensens naturhistorie. Zoologi, side 1—115 (til
«Ormene»). Botanik, side 133—142 (til «Blomsten»), 
delvis i form af lektier, dels i tilslutning til mundtlig 
foredrag, med stadig anvendelse af samlingen og plancher.

Skrivning: Efter Hj. Nielsens forskrifter, 5te hefte. Afskrift 
efter bog og delvis efter opskrift paa tavlen.

Tegning: 3die og 4de hefte af Petersens kursus for folkeskolen.
Sløid: Klassen har udført 127 mindre gjenstande. 12—14 timer 

er anvendt til arbeidstegning.
Gymnastik: Gjennemgaaet tabel 3—12 efter «Bentzens tabeller» 

i forbindelse med'boldspil, lege, særlig springlege.
Sang: Efter planen.

2den middelkasse (før 4de mdkl.).')

Religion: Bruun og Platous bibelhistorie, fra side 144 bogen ud.
Klavenes’s forklaring, side 1—47. Leilighedsvis læsning 
i bibelen ; kristelige fortællinger. Jule-, paaske- og pintse- 
salmer.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog, 2det trin, 3die afdeling, side
375—441, med forbigaaelse af enkelte stykker. Samme 
bogs 3die trin, side 1—58; af og til mundlig gjenfortel
ling. 3 digte lært udenad. Hofgaards grammatik § 57 
—§ 117. Analyse efter Platous exempelsamling. Diktat 
eller gjenfortelling 1 gang ugentlig; desuden 9 stile i 
aarets løb.

Tysk: Lassens læsebog for begyndere (4de udgave), side 94—148.
Gundersens tyske læsebog, 7 sider. Stk. 16 tænkes lagt

*) Efter den nye læseplan.
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op til middelskoleexamen. Stykkerne er delvis lært 
udenad; spørgsmaal knyttede til det læste og hvert stykke 
gjenfortalt; gloser og udtryk stadig lært udenad. Af og 
til extempore læsning; i sidste halvpart af aaret gjen- 
fortælling efter oplæste stykker. Gundersens grammatik 
§ 85—§ 145. Afskrift af læste stykker eller diktat 1 
gang ugentlig. Stil i sidste halvaar, delvis retroversion 
af det læste, dels efter Kristiansens stiløvelser.

Engelsk: Brekkes læsebog i engelsk for begyndere (3die udgave) 
side 12—75. Side 12—60 lært delvis udenad. Tale
øvelser og skriveøvelser i tilslutning til det læste. Re
troversion side 104—107. Grammatik efter læsebogens 
omrids.

Historie: Ræders Historisk lærebog for middelskolen, side 118 
— 193.

Geografi: Horns geografi (3die udgave) side 84—127.
Mathematik: Geometriske konstruktioner efter Getz’s konstruk

tionsbog, 1ste hefte. Regning,’ enkelt og sammensat regu
ladetri, procentregning (efter Johannesens regnebog, 3die 
hefte). Hovedregning. Eliasens geometri side 1—72. 
Johannesens arithmetik (3die udgave) side 1—29.

Naturhistorie: Sørensens naturhistorie (3die udgave). Botanik 
fra side 133—177. Zoologi side 94—130.

Tegning: Øvelse i frihaandstegning efter 2den gruppe af H. 
Petersens tegneapparat.

Skrivning: Afskrift efter bog og skrivning efter Hj. Nielsens 
forskrifter (5te og 6te hefte).

Sløid: 100 større og mindre gjenstande efter modelrækken. 
Gymnastik: Som 1ste middelklasse.
Sang: Efter planen.

5te middelklasse.

Religion: Bruun og Platous bibelhistorie. Fra begyndelsen til 
side 116 («Jesu lignelser»). Klaveness’s forklaring. 
Delvis repetition af foregaaende klassers pensum. Nyt: 
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fra side 47 bogen ud. Lejlighedsvis læsning i bibelen. 
Jule-, paaske- og pintsesalmer.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog Bdie trin, 1ste afdeling. 
Samme bogs Bdi.e trin, 2den afdeling, tilsammen ca. 125 
sider. Digte udenad: Terje Vigen. Analyse efter læse
bogen og de tyske stiløvelser. Diktat 1 gang ugentlig. 
9 stile skrevne i aarets løb.

Tysk: Gundersens læsebog 31 sider. Gundersen og Lassens lille 
grammatik. Formlæren § 35 ud. Syntaxen § 146 ud, 
Stil paa skolen 1 gang ugentlig; hver anden uge hjemme
arbeide efter Hofgaards opgavesamling. Stilen er altid 
analyseret paa forhaand.

Engelsk: Brekkes læsebog for begyndere side 75 bogen ud. 
Brekkes læsebog for middelskolen (Bdie udgave) 40 sider. 
Løkkes mindre grammatik ved Western (7de udgave) 
§ 92—§ 120. Som regel en skolestil og 1 hjemmestil 
ugentlig — efter læsebogens retrovertionsøvelser, senere 
Løkkes stiløvelser.

Latin: Axel Andersens læsebog, 2den afdeling; exempler i ud
valg. Af sammes «Udvalg for middelskolen» læst Milti- 
ades, Themistokles, Aristides, Pausanias, Cimon. Schrei
ners grammatik repeteret formlæren. Af syntaxen læst 
kasuslæren § 238—§ 285. 1 skolestil og 1 hjemmestil 
ugentlig, først efter læsebogen, senere efter Lowums stil
øvelser for middelskolen.

Matematik: Johannesens arithmetik (3die udgave) repeteret 1ste 
bog, 2den bog § 102—§ 125. Praktisk regning efter 
Johannesens regnebog (Bdie hefte), procentregning, rente
regning, blandede opgaver. Eliassens geometri (6te ud
gave) § 77—§ 166. Konstruktioner efter Petersens 
konstruktionsbog (1ste op 2det hefte).

Historie: Nissens verdenshistorie ved Schiøth fra side 300 ud. 
Storm-Petersens Nordens historie side 84—115.

Geografi: Horns geografi (3die udgave) side 127—165, desuden 
«Politisk geografi».

Naturfag: Henriksens fysik for middelskolen (2den udgave) fra 
2 — Otto Anderssens skole.
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begyndelsen til § 108. Experimenter. Sørensens natur
historie, læst side 1—21, repeteret. Botanik, repeteret 
den almindelige del side 132—150.

Tegning: Øvelse i frihaandstegning efter vægplancher. Gjennem- 
gaaet theorien for geometrisk projektion. Øvelsesopgaver.

Skrivning: Hjalmar Nielsens skriveapparat 6te hefte samt afskrift.
Sløid: 80 tildels større arbeider er udførte i aarets løb.
Gymnastik: Tabellerne 6—11 gjennemgaaet efter Bentzens ta

beller. Ude stavsprang, boldslagning og lege.
Sang: Efter planen.

6te middelklasse.

Religion: Bruun og Platous Bibelhistorie repeteret i sin helhed. 
Klaveness’s forklaring repeteret.

Norsk: Broch og Seips læsebog. Det til middelskolen bestemte 
udvalg gjennemgaaet og repeteret. Nordby’s omrids af 
literaturhistorien og sammes oversigt over digtarterne 
gjennemgaaet. Diktat og analyse. Følgende stile er 
skrevne: 1. Fortæl om høsten og de forandringer den 
bringer. 2. Fortæl om den norske skjærgaard og livet 
der. 3. De norske skoge og deres betydning. 4. Fra 
en fodtur. 5. Gjengiv i korthed indholdet af «Den po
litiske kandestøber». 6. Fortæl om hvalen, hvorledes 
den fanges og udnyttes. 7. Hvorledes vil Wergeland, 
at en arbeider skal indrette sit liv. 8. Fra Kristianias 
stortorv. 9. Vinden og dens virkninger. 10. Norges 
naturlige beskaffenhed og de deraf flydende næringskilder. 
11. Vandets kredsløb. 12. Et besøg. 13. Harald 
fra Reine. 14. En søndagseftermiddag i mit hjem.

Tysk: Hauffs Marchen. 54 sider statorisk læsning; extempore 
efter samme. Gundersens og Larsens grammatik § 132 
ud; repetition af den hele grammatik. Hjemmestil hver 
anden uge; skolestil ugentlig efter Greves stiløvelser.

Engelsk: Brekkes læsebog for middelskolen, ca 100 sider, dels 
efter forberedelse dels extempore. Løkkes grammatik, 
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syntaxen; det væsentlige af formlæren repeteret. 1 ex- 
temporalstil ugentlig, 1 hjemmestil hver fjortende dag 
efter Brekkes stiløvelser,

Latin: Anderssens udvalg for middelskolen. Cæsar de bello Gal
lico I og II. Schreiners grammatik § 285 syntaxen ud, 
formlæren repeteret. 1 skolestil og 1 hjemmestil ugentlig 
efter Lowums stiløvelser I for middelskolen.

Fransk: E. Hanssens læsebog 1ste afdeling side 1—20, lært 
udenad; af 2den afdeling læst 65 sider. Knudsens gram
matik lært formlæren. Praktiske øvelser.

Matematik: Johannesens arithmetik (3die udgave) side 111 ud. 
Repetition af det hele pensum. Regning efter Johannesens 
regnebog 3die hefte § 5 (no. 10) ud. 4de hefte, cirklens 
samt legemers beregning. Bonnevies geometri ved Eliasen 
(7de udgave) no. 179 ud. Repetition af det hele pensum. 
Hjemme- og skoleopgaver.

Historie: Nissens verdenshistorie ved Schjøth. S. Petersens 
nordens historie ved Storm repeteret.

Geografi: Horns geografi (3die udgave) repeteret.
Naturfag: Sørensens naturhistorie (3die udgave). Botanik repe

teret fra side 132 ud. Plant,ebestemmelser. Zoologi re
peteret middelskolens pensum. Henrichsens fysik (2den 
udgave), elektricitetslæren § 118 bogen ud; det hele 
fysiske pensum repeteret. Experimenter.

Tegning: Øvelser i projektionstegning efter A. Petersens lære
bog ; frihaandstegning.

Skrivning: 2 sider afskrift hjemme hver 14de dag.
Gymnastik: Som 5te middelklasse. Desuden salonskydning, ca. 

25 skud pr. elev.

C. Gymnasiet.

Healgymnasiet. 
1ste klasse.

Religion: Nissens kirkehistorie læst og repeteret.
Norsk: Pauss og Lassens læsebog 3die trin, 3die afdeling læst, 
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med forbigaaelse af enkelte stykker med leilighedsvis gra- 
matisk analyse. For klassen er desuden læst: Eventyr 
og historier af J. B. Bull. Enkelte eventyr af Asbjørnsen. 
Jonas Lies «Trold». Smaa fortællinger af Tybring. 
Lassens literaturhistorie. Nygaard, Sproget i Norge. 
Stil: 1. Stjernehimlen. 2. Hvad skylder vi dyrene. 3. 
Hvad skylder' vi øvrigheden. 4. Byliv og landliv, en 
sammenligning. 5. Hovedtrækkene af kampen mellem 
patricier og plebeier. 6. Vaarliv. 7. Ægyptens natur 
og kultur i oldtiden. 8. Olaf den helliges karakter og 
betydning. 9. Hvad der gjør Island saa merkeligt. 
10. For og imod sjømandslivet. 11. Hvad nytte har 
vi af vore fjeld? 12. Cæsars personlighed og politiske 
virksomhed. Desuden 3 selvvalgte opgaver.

Engelsk: Sommerfelt, nyere engelske forfattere, ca. 100 sider. 
Løkkes, større grammatik § 122—§ 210. Stile efter 
Brynildsens stiløvelser for middelskolen. 1 skolestil 
ugentlig, 1 hjemmestil hver 14de dag. Indtil oktober- 
er benyttet ordbog, senere er enkelte gloser opgivne.

Fysik: Schiøtz fysik (4de udgave) til § 66 («bølgebevægelse»), 
opgaver hjemme og paa skolen. Experimenter: Vegt- 
stangsforsøg. Forsøg med trindser og pendler. Forskjel
lige forsøg med centrifugalmaskinen. Fessels rotations
apparat. Stød mellem elastiske kugler. Adhæsion mellem 
glasplader. Paavisning af opadgaaende og sidetryk i 
vædsker. Segners vandhjul. Pascals kar. Kommuni- 
serende rør. Archimedes’s forsøg. Bestemmelse af spe
cifik vegt og fast legeme. Kapillarrør. Diffusion mellem 
vædsker. Toricellis forsøg. Paavisning af Mariottes lov 
ved høit og lavt tryk. Luftpumpen. Hæverter. Luftens 
absorption af kul.

Kemi: Hiortdahls kemi (5te udgave) fra begyndelsen til side 
115 («Arsen»). Experimenter:. Exempler paa kemiske 
reaktioner, farveforandringer, bundfældinger m. m. Sur
stof af chlorsur kali og brunsten. Forbrænding i surstof 
af træ, kul, svovl, fosfor og jern. Paavisning af forbræn
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dingsprodukternes karakter. Syrers, basers og saltes re
aktion paa lakmus og andre indikatorer. Vandstof frem
stilles ved zink og syre. Ligeledes ved dekomposition 
af vand ved hjælp af kalium og natrium. Paavisning af 
vandstofgassens ringe specifike vegt, og at den er brænd
bar, men ikke underholder forbrænding.

Naturhistorie: Zoologi og botanik; middelskolens pensum repe
teret med endel tilføielser.

Fransk; Knudsen & Wallems læsebog II for gymnasierne (2den 
udgave) ea. 60 sider. Knudsens grammatik § 10—§ 70.

Historie: Kæders oldtidens historie. Læst udvalgte stykker af 
Gjertsens «Klassisk læsning».

Matematik; Bonnevie og Sørensens geometri. Bergs arithme- 
tiske ligninger, proportioner og logarithmer samt 1ste 
bog Johannesens trigonometri (2den udgave) til no. 17. 
Opgaver væsentlig hjemmearbeide.

Geografi : Gundersens politiske geografi, fra begyndelsen til side 
276 (Vest-Indien).

Tegning: Øvelser i ornamenttegninger efter H. Petersens tegne
apparat.

Gymnastik: Bentzens tabeller XII—XVII; delvis fra XVIII til 
XXV (sprang og hævbevægelser). Salonskydning ca. 30 
skud pr. elev. Boldslagning.

2den klasse.

Religion: Johannes evangelium kap. 1—8.
Norsk: Pauss og Lassens læsebog 4de trin, 1 ste afdeling. Njaals 

saga, Erasmus Montanus, Maidagen, Kjærlighed uden 
strømper, Aladdin, Sven Dyrings hus. Desuden oplæst 
Arnljot Gelline og forskjellige digte af Bjørnson, Ibsen 
og Welhaven. Lassens literaturhistorie side 1—44. 
Stile: Folkeviserne. 1. Deres oprindelse og indhold. 
2. Deres bygning og senere skjæbne. 3. En bys be
tydning for de omliggende landdistrikter. 4. Hoved
trækkene af partikampene mellem patricier og plebeier.
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5. Byliv og landliv, en sammenligning, tt. Kristiania 
i taage. 7. Karakteristik af Aladdin. 8. Et vinter
landskab. 9. Den romerske stat og kristendommen. 
10. Hvad forstaaes ved luksus, og hvad kan der siges 
for og imod denne? 11. Kommunikationsvæsenets ud
vikling i vort land og dets betydning for landets aande- 
lige og materielle fremgang.

Oldnorsk: Nygaards læsebog ca. 30 sider. Nygaards grammatik 
det væsentlige af formlæren.

Historie: Oldtidens historie. Udvalgte stykker af Gjertsens 
«Klassisk læsning».

Engelsk: Sommerfelt, nyere engelske forfattere, ca. 100 sider. 
Løkkes større grammatik § 122—§ 210. Lunds ord
samling i udvalg. Stile efter Brynildsens og adj. Kroghs 
stiløvelser; 1 ugentlig skolestil, 1 hjemmestil hver 14de 
dag-

Fransk : Knudsen og Wallems franske læsebog II for gymna
sierne (2den udgave) ca. 30 sider. Daudet, Le petit 
chose. Knudsens grammatik § 68—§ 79.

Matematik: Bergs arithmetik side 50—201. Guldbergs stereo
metri. Johannesens trigonometri (2den udgave) § 8 ud. 
Guldberg, analytisk geometri (3die udgave) side 1—51. 
Opgaver 1 hjemme-, 1 skoleopgave ugentlig.

Fysik: Schiøtz fysik (4de udgave) § 85—§ 184. 1 hjemme
opgave ugentlig. Experimenter: Sirene, monochord, be
stemmelse af lydens forplantningshastighed i luft med 
lukket pibe, billeddannelsen ved liden aabning, lysmaaling, 
vinkelspeil, billeddannelse samt maaling af brændvidde 
med hulspeil og biconvex linse, bestemmelse af vandets 
brydningsforhold ved maaling af ind- og udfaldsvinkel. 
Forklaring af optiske instrumenter ved hjælp af linser, 
fremvist et mikroskop. Paavisning af faste legemers, 
vædskers og luftarters udvidelse ved varme. Bestemmelse 
af specifik varme for jern. Kuldeblanding. Undersøgelse 
af maximum af spændkraft for dampe.

Kemi: Hiorthdals kemi side 112—162. Experimenter: Explo- 
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sion frembragt ved gnidning af klorsur kali sammen 
med svovl. En luftsøile i et glasrør bringes til at tone 
ved hjælp af en vandstofsgasflamme. Kalium og natrium 
kastes paa vand for at vise flammens farver. Ammoni- 
umamalgam fremslides Ammoniak udvindes af salmiak
opløsning ved ophedning.

Naturhistorie: Som 1ste realgymnasiumsklasse; desuden Cor- 
neliusens lærebog i mineralogi.

Geografi: Som 1ste realg.klasse.
Tegning: Examenstegning. Den perspektiviske tegning efter 

geometriske modeller. Øvelser i frihaandsperspektiver.
Sang: Efter planen.
Gymnastik : Som 1ste realg.klasse.

3 d i e klasse:

Religion: Johannes evangelium fra kap. 9 ud. Evangeliet og 
kirkehistorien repeterede.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog tredie trin, tredie afdeling. 
J. N. Brun, Norges herlighed. Zetlitz, Den norske bonde. 
Ewald, Rungsteds lyksaligheder, Ved dødens komme. 
Øhlenschlæger, Morgenvandring. Wergeland, Den fattige 
fader, Baron Hoff-Rosenkrone. Welhaven, Trubaduren, 
Det omvendte bæger. Protesilaos, Bergens stift. Ibsen, 
Ved tusenaarsfesten. Holberg, Af Bergens beskrivelse, 
Af moralske tanker. Wessel, Kjærlighed uden strømper. 
Lassens literaturhistorie ud. Stil (1896—97): 1. Ind
tryk og tanker ved Nansensexpeditionens hjemkomst. 
2. Havet giver meget og tager meget. 3. Om avis
læsning, dens gavn og skade. 4. For og imod krig.
5. Middelhavets verdenshistoriske betydning. 6. Grund
trækkene af Norges statsforfatning. 7. Naturkræfternes 
betydning for handel og samfærdsel. 8. Hvilke fordele 
har Norge som levested. 9. Aarsagerne til det vestlige 
romerske riges undergang. 10. 1815—1830 i Norges 
literatur. 11. Det ottende bud. 12. Romantiken i 
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den danske og norske Literatur. 13. Fornuftig og ufor
nuftig godgjørenhed. Stile i 1897—98: 1. Fordelene 
og mislighederne ved at være en liden nation. 2. Hvil
ken betydning har en by for de omkringboende land
distrikter. 3. Forfængelighed og de former, hvori den 
optræder. 4. Om Holbergs udvikling og den indflydelse, 
denne har øvet paa hans digtning. 5. Middelhavets 
verdenshistoriske betydning. 6. Folkeviserne. 7. Har 
de folk ret, som altid roser de gode gamle dage. 8. En 
sammenligning mellem Welhaven og Wergeland, 9. De 
moderne opfindelsers betydning for fredens bevarelse. 
10. Kort oversigt over den oldnorske poesi. 11. Kors
togenes indflydelse paa samfundsforholdene. 12. Aar- 
sagerne til Norges svaghed under Kalmarunionen. 13. 
Kommunikationsvæsenets udvikling i vort land og dets 
betydning for folkets civilisation.

Engelsk: Macaulay, Essays 52 sider. Shakespeare, The Mer
chant of Venice. Extemporallæsning væsentlig efter 
Macaulays essays. Sommerfelts literaturhistorie. Løkkes 
grammatik, syntaxen. Stil paa skolen hver uge, hjemme 
hver 14de dag efter Kroghs stiløvelser

Fysik: Schiøtz fysik fra § 185 (Magnetismen) bogen ud. Repe
tition. Opgaver hjemme ugentlig, paa skolen hver 14de 
dag. Experimenter: Forsøg med magneter, med elektri- 
cermaskine, elektroskop og leydnerflaske. Dekomposition 
af vand. Fundamentalforsøgene ved induktion. Elektro
magnet. Forsøg med aabningsgnisten med stor og liden 
selvinduktion. Magneto-elektrisk og elektro-magnetiske 
induktionsapparater. Geiszlerske rør.

Kemi: Hiorthdals lærebog side 205 ud. Repetition. Experi
menter: Udfældning af kobber ved hjælp af jern. Gal
vanisk forsølvning. Kviksølvoxyd fremstilles paa vaad 
vei. Reaktioner paa metallerne og forevisning af kemiske 
præparater. Dekomposition af vand ved elektrolyse. 
Fremstilling af kvælstof. Explosion af knaldgas. Vand- 
stofgas bringes til at gjennemtrænge porøs lercylinder og 
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dets forhøiede gastryk inde i beholderen paavises. Ud
vikling af kvælstofoxyd og dets forbindelse med surstof 
under salpetersyre. Reduktion af chromsyre og overman- 
gansyre ved svovlsyrling. Fældning af metalopløsninger 
ved svovlvandstof. Paavisning af arsen. Reaktioner paa 
metallerne og forevisning af forhaandenværende kemiske 
stoffe o. 1.

Naturhistorie: Repetition af Sørensens lærebog.
Fransk: Knudsens og Wallems læsebog II for gymnasierne

(2den udgave), 68 sider statarisk læsning, ca. 20 sider 
extempore. Erckman-Chatrian, Un conscrit de 1813, 
ca. 80 sider, dels efter forberedelse, dels extempore. 
Knudsens grammatik læst ud og repeteret. Wallems 
vokabular.

Historie: Artiumspensumet repeteret.
Matematik; Guldberg, Analytisk geometri (3die udgave) fra

side 51 ud. Holsts funktionslære. Arithmetriske og 
geometriske pensa repeterede. Opgaver hjemnte og paa 
skolen ugentlig.

Geografi: Johannesens matematiske geografi. Gundersens po
litiske geografi repeteret.

Oldnorsk: Nygaards læsebog 45 sider. Nygaards grammatik; 
verslæren samt literaturhistorie.

Tegning: Examenstegninger. Elementerne af den deskriptive
geometri. Øvelser i projektionstegning. Snit- og udfold- 
ningsopgaver.

Gymnastik: Som 1ste realgymnasium. 
Sang: Efter planen.

Latingymnasiet.

1ste klasse.

Religion: Som 1ste realgymnasiumsklasse.
Norsk: Som 1ste rg.
Latin: Sallust, Catilina udg. af Voss. Cicero pro lege Manilia, 
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udg. af Voss. Ovids Metamorphoses, udg. af Voss og 
Richter 650 v. Schreiners grammatik § 199—§ 428. 
Stile, 1 extemporal ugentlig. 1 hjemmearbeide hver 14de 
dag efter Lowums stiløvelser II for gymnasiet. Mundtlige 
øvelser i tilslutning til grammatiken efter stiløvelser.

Fransk : Som 1ste rg.
Historie: Som 1ste rg.
Matematik: Arithmetik og trigonometri som 1ste rg.
Tysk1): Gundersens læsebog for gymnasiet, væsentlig udvalgte 

digte. G. Freytag, Die Journalisten, stykkevis lært udenad. 
Sproget benyttet af lærer og elever; indholdet af det 
læste som regel gjenfortalt. Dikteret fraseologiske og 
grammatiske bemerkninger.

Engelsk1): Brekkes lærebog i engelsk for begyndere; hjemmelæs
ning og extempore. Enkelte samtaleøvelseJ. Af «Golden 
Deeds» vol. II læst ca. 40 sider; delvis lært udenad. 
Grammatik efter oversigten i Brekkes læsebog. Stil og 
gjenfortælling afvexlende en gang ugentlig.

Sang: Efter planen.
Gymnastik : Som 1ste rg.

VI. Examina.
Til examen artium fremstillede sig i 1897 15 elever, hvoraf 

14 bestod examen. Kandidaterne var:
Latinere:

1. Henriksen, Henrik Joseph, f. i Trygstad /n 78, søn af 
læge Th. Henriksen og Elise Marie f. Kristiansen, elev af 
skolen i 2 aar.

19

2. Johansen, Ragnvald Verdich, f. i Kristiania 8A 80, søn af 
høiesteretsadvokat L. B. Johansen og Karoline Johanne f. 
Verdich, elev af skolen i 11 aar.

') Græsk er erstattet med tysk og engelsk.
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3. Lindegaard, Oluf Emanuel, f. i Kristiania 16/ä 79, søn af 
fotograf P. J. .Lindegaard og Marie f. Hansen, elev af skolen 
i 8 aar.

4. Mellbye, Nils Parr, f. i Trygstad 22/e 79, søn af lensmand 
A. A. Mellbye og Hedevig Magdalene f. Stillesen, elev af 
skolen i 4 aar.

5. Petersen, Olaf, f. i Kristiania 4/s 78, søn af bureauchef S. 
Petersen og Adeline f. Jepsen, elev af skolen i 13 aar.
Realister:

6. Crosby, Hans Kristian, f. i Kristiania 26/s 79, søn af dis
ponent Anton Crosby og Fanny f. Swane, elev af skolen i 
12 aar.

7. Frost, Johan Fredrik, f. i Kristiania llJ/5 78, søn af gros
serer Jonas Frost og Inga Sophie f. Jarmann, elev af skolen 
i 13 aar.

8. Getz, Bernhard Nicolay, f. i Kristiania 21/? 78, søn af rigs
advokat Bernhard Getz og Johanne Fredrikke f. Berg, elev 
at skolen i 7 aar.

9. Haug, Jakob Kvinden, f. i Kristiania 14/i 80, søn af gros
serer O. A. Haug og Anne Marie f. Kvinden, elev af skolen 
i 10 aar.

10. Heiberg, Eilif, f. i Kristiania 15/s 79, søn af høiesterets- 
advokat T. E. B. Heiberg og Henriette Louise Elisabeth f. 
Thorne, elev af skolen i 9 aar.

11. Hole, Christoffer, f. i Breim, Nordfjord 22/i 75, søn af 
gaardbruger Basmus Hole og Agnethe f. Bjørseth, elev af 
skolen i 1 aar.

12. Huitfeldt, Ove Henrik Jørgen, f. i Soon a/7 77, søn af 
konsul Henrik Jørgen Huitfeldt og Mina f. Brügel, elev af 
skolen i 13 aar.

13. Johnsen, John, f. i Risør al/3 79, søn af skibsfører Ole 
Johnsen og Louise f. Thuesen, elev af skolen i ll/s aar.

14. Nerdrum, George, f. i Kristiania 10/u 78, søn af grosserer 
Frithjof Nerdrum og Thora f. Falkenberg, elev af skolen i 
B aar.
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Examens udfald sees af følgende tabel :

Latinere:

Henriksen, H. J. 
Johansen, R. 
Lindegaard, 0. 
Mellbye, N. . 
Petersen, 0. .

1,75 m. g.
1,83 —
1,83 —
2,25 —
3,08 godt

3 3 1: 1 1 1 2 1 2 2 2 1 21:12
3 3 2| r i 1 2 1 ll 31 1 3 22:12
4 3 4’ 2, 1 1 1 1 1, 1. 1 Q 22:12
3 3 4‘ 1' 2 1 2 2 2* 3 1 3 27:12
3 4 4' 2l 3 3 3 3 3l 2 3 4 37:12

Realister:
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En privatist bestod ikke examen.

Crosby, H. 4' 3 3‘ 4. 2' 2 2 2 1 2 4 3 3 35:13 2,69 godt
Frost, J. . 3 4 3 4 1! 2 2 2 1 2 3 2 O 32:13 2,46 m. g.
Getz, B. . . . 3 4 4 3 11 1 2 3 2 2 5 3 3 36:13 2,77 godt
Haug, J. . 3 2 2 2 1! 1 1 2 1 1 1 1 1 19:13 1,46 m. g.
Heiberg, E. . 4 3 2 3- 21 1 2 2 3 3 2 2 1 30:13 2,31 —
Hole, Chr. . . 3 4 4 4 1 1 4 3 1 2 2 4 2 35:13 2,69 godt
Huitfeldt. 0. . 3 4 4 3 2 1 2 2 1 2 3 3 2 32:13 2,46 m. g.
Johnsen, J. 3 2 2 2' li 1 1 1 1 2 2 2 1 21:13 1,62 —
Nerdrum. G. . 3 3 2 M2 1 1 2 4 3 2 2 30:13 2,31 —
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Til examen artium i 1898 fremstillede sig 10 elever paa 
reallinjen, som alle bestod examen. Kandidaterne var:

1. Bentzen, Bent Eskildsson, f. i Kristiania 24/i 80, søii af 
kaptein Lars Bentzen og Josephine f. Thoresen, elev af 
skolen i 13 aar.

2. Ellingsen, Halvor Andreas Dorph, f. i Kristiania '/4 79, 
søn af grosserer Thorvald Ellingsen og Elen Beata f, Larsen, 
elev af skolen i 13 aar.

3. Has lund, Sverre, f. i Kristiania I3/io 79, søn af general
agent. Nils Haslund og Grete Fredrikke f. Spørck, elev af 
skolen i 12 aar.

4. Heyerdahl, Frithjof Hugo Carl, f. i Kristiania 79, 
søn af civilingeniør H. E. Heyerdahl og Alma Constance f. 
Hedrich, elev af skolen i 3 aar.

5. Hjort, Ove Emil, f. i Sande 9ho 79, søn af toldkontrollør 
P. S. Hjort og Johanna Regina f. Aas, elev af skolen i 
1 aar.

(i . Holst, Bjarne Jens Gustav Andreas, f. i Sortland 10/n 80, 
søn af distriktslæge Johan F. Holst og Marie f. Bock, elev 
af skolen i 2 aar.

7. Holst, Leif Johan, f. 79, foregaaendes broder.
8. Ilsaås, Per Sjølie, f. paa Hamar 31/o 79, søn af grosserer 

Per Ilsaas og Ingeborg Mathea f. Sjøli.
9. Gxaal, Carl Anton Frithjof, f. i Strinden 18/i2 80, søn af 

jernbanedirektør J. G. D. Oxaal og Sofie Lorentze f. Fearnley, 
elev af skolen i 11 aar.

10. Warloe, Hans, f. i Kristiania 18/a 81, søn af vagtmester 
Abraham Hesselberg Warloe og Sara f. Svendsen, elev af 
skolen i 12 aar.
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Examens udfald sees af følgende tabel:

Realister:

Navne.
Hoved

karakter.

Bentzen, B.
Ellingsen, H. .
Haslund, S. . 
Heyerdahl, E.
Hjort, O. .
Holst, B. . .
Holst, L. . .
Ilsaas, P. .
Oxaal, Carl .
Warloe, Hans

2
2
1
2

2
3
2
1
11

1
2 
2
2
1
1
1
1
1
1

30:13, 2,31 m. g.
31:13 2,38 —
34:13 
30:13 
24:13 
22:13 
36:13 
30:13 
31:13 
17:13

2,62 godt
2,31 m. g.
1,85 
1,69 
2,77 
2,31 
1,62 
1,31

godt 
m. g.

u. g.

Desuden fremstillede sig til examen artium 35 privatister, 
hvoraf 33 var henviste til skolen fra undervisningsraadet; af disse 
var 11 latinere, 24 realister. 5 latinere og 13 realister bestod 
prøven. De øvrige rejiceredes i de skriftlige fag.

Opgaver ved examen artium 1897.
Norsk stil no. 1: Olav Tryggvessøn.
Norsk stil no. 2: Nytten af at kunne fremmede sprog.

Latinsk oversættelse.
Efterat de romerske legioner' havde maattet gaa under aaget ved 

Caudium, foreslog konsulen Postumius i senatet, at den ydmygende 
overenskomst, som han og hans kollega havde sluttet med samniterne, 
skulde erklæres ugyldig, fordi den var sluttet uden folkets samtykke, 
og at han selv og hans kollega skulde udleveres til fienden. Dette blev 
vedtaget af senatet, og konsulerne blev førte tilbage til Caudium.
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Progress! fetiales ubi ad portam castrorum Samnitium venere, 
vestem consulibus detrahi jubent manasque post tergum vin- 
ciri. Cum apparitor verecundia majestatis Postumii laxe vinciret, 
«quin tu», inquit, «adducis lorum, ut justa fiat deditio»? Tum 
ubi ad tribunal ventum est Pontii ducis Samnitium, A. Cornelius 
Arvina fetialis ita verba fecit: «Quando hi homines injussu populi 
Romani sponsionem*)  fecerunt, ob earn rem hos homines vobis 
dedo». Tum Pontius: «Nee ego istam deditionem accipiam, nec 
Samnites ratam habebunt. Quin tu, Postumi, si deos esse censes, 
aut omnia iirita facis, aut pacto stas? Samniti populo aut omnes, 
quos in potestate liabuit, aut pro iis pax debetur. Sed quid ego 
te appello? Populum Romanam appello, quem si sponsiönis ad 
Caudium factae paenitet, restituat. inter saltus, quibus saeptae 
fuerunt, victori legiones. Omnia pro infecto sint; recipiant Ro
mani milites anna, quae per pactionem tradiderunt; redeant in 
castra sua; quicquid pridie habuerunt, quam in colloquium est 
ventum, habeant; iis locis, quae ante pacis mentionem habuimus, 
geramus bellum. Vos, quod petistis per pactionem, habeatis, tot 
cives incolumes, nos pacem, quam hos vobis remittendo pacti 
sumus, non habeamus? Hoc secundum jus gentium esse putatis? 
Ego vero istos, quos dedi nobis senatui placuit, non accipio, neque 
in mora sum, quominus in civitatem redeant. I, lictor, deme 
vincula; ubi placuerit, abeant». Et consules Romain inviolati 
redierunt. Samnitibus pro superba pace infestissimum cernentibus 
renatum bellum omnia, quae deinde evenerunt, non in animis 
solum, sed prope in oculis esse, et sero ac nequicquam laudare 
prudentissima Pontii patris consilia, qui Romanos inter duos 
saltus clausos aut omnes inviolatos dimittendos aut ad unum 
omnes interficiendos censuerat; intellexerunt, denuo se pugnaturos 
cum iis, quos potuissent in perpetuum vel amicos facere vel ini- 
micos tollere. Tantaque post Caudinam pacem animorum mutatio 
facta est, ut clariorem inter Romanos deditio Postumium quam 
Pentium incruenta victoria inter Samnites faceret.

*) sponsio overenskomst.
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Engelsk stil.
Efteråt krigen med Amerika var endt, maatte England ind

lade sig i en ny og endelig kamp med Frankrig. Ifølge en med 
de allierede magter sluttet traktat havde keiser Napoleon faaet 
lov til at beholde en ubetydelig del af sit tidligere rige, nemlig 
øen Elba, og derfra havde lian en tid været en opmerksom iagt
tager af de stridigheder, der opstod mellem seierherrerne, saasnart 
de var kommet sammen i Wien for at omordne Europas kart. 
Især syntes Ruslands og Preussens fordringer at skulle forstyrre 
freden. De fandt dog modstand hos de andre magter, og den 
franske gesandt arbeidede kraftig paa at bringe spørgsmaalet til 
løsning ved vaabemnagt.

I det øieblik da en krig syntes utmdgaaelig, landede Napoleon 
paa sydkysten af Frankrige den første marts 1815, og fulgt af 
ni hundrede mand, som trofast havde delt hans landflygtighed, 
marscherede han imod fæstningen Grenoble. Han regnede, og 
det med rette, paa folkets ligegyldighed for den gamle konge
familie, paa hærens længsel efter en ny kamp, som kunde gjen- 
oprette dens ære, og fremfor alt paa den magt, hans navn ud
øvede over de soldater, han saa ofte havde ført til seier. Før 
hans ankomst til Paris havde Ludvig den attende, flygtet. Men 
hvilke forhaabninger Napoleon end havde sat.til sine modstanderes 
skinsyge, blev han snart skuffet; thi ved efterretningen om hans 
landgang fornyede hans fiender sit gamle forbund i bevidstheden 
om en fælles fare og tog intet hensyn til hans forsøg paa at 
aabne fredsunderhandlinger. De bedste tropper af den styrke, 
som Englænderne havde anvendt paa den spanske halvø, var 
endnu ikke kommet tilbage. Hertugen af Wellington lagde derfor 
den plan at forene sig med Preusserne, der hurtig nærmede sig 
under Blücher, medens de andre hære skulde rykke vestover og 
omringe den franske hovedstad.

Opgave i matematik ved klassisk artium.
1) Fremsæt definitionen af en potens, hvis eksponent er en 

brøk, og bevis sætningerne om
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a) at multiplicere to potenser af samme rod, —
b) at ophøie et produkt til en potens, —
c) at ophøie en potens til en potens, 

naar eksponenterne er brøker.
*2) I et paralellogram ABCD kjender man afstanden 12,5 m. 

mellem de modstaaende sider AB og DC, diagonalen AC = 
27,8 m. og X A = 62 ° 17y. Beregn siderne og den anden 
diagonal.

3) En ret afkortet ret kegle er omskreven om en kugle. Vis, at 
keglens side er lig summen af grundfladens og topfladens 
radier.

Benyt denne egenskab til at udtrykke begge disse radier 
ved kuglens radius, naar keglen er dobbelt saa stor som 
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 
texten at tilføie: «N. N.’s logarithmetabel.» — Det paalægges ham 
tillige, idet han afleverer sin besvarelse, at vise sit exemplar af 
logarithmetabellen til den tilsynsmand, der har at modtage be
svarelserne, forat denne kan forvisse sig om angivelsens rigtighed.

Opgave i matematik ved realartium.

1. I en cirkelsektor paa 90 ° med radius = 1 er der indskrevet 
en cirkel, som berører ] begge radier og buen. Find denne 
cirkels radius samt arealerne af de stykker af sektoren, som 
falder udenfor cirkelen.
I resultaterne, som beregnes uden brug af logarithmer, for
langes tre rigtige decimaler.

2. Paa alle sex flader af en terning som grundflader er kon
strueret kongruente regulære pyramider, saaledes at de side
flader i disse, som gaar gjennem samme terningkant, ligger 
i samme plan.

Udtryk kubikindholdet og overfladen af det saaledes om 
terningen omskrevne 12-fladede legeme ved dettes sidekant s.

3 — Otto Anderssens skole.
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3. Hvor stort er det segment af parablen 
y2 = 2px,

som afskjæres af normalen i punktet

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 
texten at tilføie: «N. N.’s logarithmelabel.» — Det paalægges ham 
tillige, idet han afleverer sin besvarelse, at vise sit exemplar af 
logarithmetabellen til den tilsynsmand, der har at modtage besva
relserne, forat denne kan forvisse sig om angivelsens rigtighed.

Opgave i fysik 
ved realartium

I.

Beskriv forsøgene over elastiske legemers strækning og angiv 
de deraf ndledede resultater.

II.
To gutter af vægt p og g kg. sidder paa hver sin ende af 

en planke, som er saaledes anbragt over en skarp eg, at gutterne 
holder hinanden i ligevægt. Paa grund af plankens bøining pas
serer forbindelseslinjen mellem gutternes tyngdepunkter r meter 
under eggen. hvorpaa planken hviler. Afstanden mellem tyngde
punkterne er S meter. Hvor stor blir svingetiden, naar planken 
sættes i bevægelse, og gutterne vipper op og ned? Plankens 
vægt og masse sættes ud af betragtning. Gutternes masser 
tænkes samlet .i deres tyngdepunkter. Tyngdens akceleration er 
g meter. Indfør i det fundne udtryk for svingetiden p — 20, 
q = 30, r = 0,1553. S — 4, g = 9,82 og beregn dens værdi.

III.
Niagaras vandmasser styrter h meter ret ned. Vandets 

hastighed < g temperatur er ved toppen af faldet henholdsvis v 
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meter og f ° og ved foden henholdsvis in og ti. Af den ved 
faldet frembragte energi gaar ingen mærkbar del over paa om
givelserne, heller ikke afgir disse energi til vandet. Varmens 
mekaniske ækvivalent er A og tyngdens akceleration g meter. 
Beregn h.

Indfør i det fundne udtryk « = 5, m = 2,32, t— 15,5. ti 
= 15,62, A = 425 og g-= 9,81.

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 
texten at tilføie: iN. N.’s logarifhmetabel.» — Det paalægges ham 
tillige, idet han afleverer sin besvarelse, at vise sit exemplar af 
logarithmetabellen til den opsynsmand, der har at modtage besva
relserne, forat denne kan forvisse sig om angivelsens rigtighed.

Opgave i projektionstegning 
ved realartium.

Paa et plan, hvis horisontale trace danner en vinkel paa 60° 
og vertikale trace paa 30 p med grundlinjen ligger det regulære 
tetraeder ABCD med sidefladen ABC i planet, saaledes at hjørnet 
A ligger i planets horisontale trace og 4 cm. fra dennes skjærings
punkt med grundlinjen, og siden AB danner en vinkel paa 15 ° 
med samme trace.

Tetraedrets sidekant er 8 cm.
Konstruer tetraedrets horisontale og vertikale projektion, og 

find dernæst sidefladen BCD's skjæringslinje med begge projek
tionsplaner.

Grundlinjen bør trækkes i en afstand af 12 cm. fra papirets 
øvre kant.



36 Otto Anderssens skole. [1896—97

Opgaver ved examen artium 1898.

Norsk stil no. 1: Richelieu eller Cromwell.
Norsk stil no. 2: Hvorledes har menneskene fulgt det bud 

at gjøre sig jorden underdanig.

Latinsk oversættelse.
(Af en tale, som Mithradates holdt til sine soldater kort efter det første 

sammenstød med romerske tropper).

Optandum sibi fuisse, ait, ut de eo liceret consulere, bellum 
sit cum Romanis habendum an pax. Quin vero sit resistendum 
lacessentibus, ne eos quidem dubitare, qui spe victoriae careant; 
quippe adversus latronem, si nequeant pro salute, pro ultione 
tamen sua omnes ferrum stringere. Ceterum, quia non id agatur, 
liceatne proelio jam congressis quiescere, consulendum, qua ratione 
ac spe coeptum sustineant bellum. Esse autem sibi victoriae 
fiduciam, si sit suis animus, Romanesque vinci posse, cognitum 
non sibi magis, quam ipsis militibas, qui Romani legati copias 
paullo ante fuderint. Ac si quem aliena magis exempla quam 
sua experimenta moveant, audisse se, Hannibalem sedecim annos 
in Italia victorem moratum, et, quominus ipsam caperet urbem, 
non Romanorum vires obstitisse, sed domesticam aemulationem et 
invidiam; audisse, populos Transalpines Galliae Italiam olim in- 
gressos latius ibi aliquante possidere solum, quam in Asia, quae 
dicatur imbellis, iidem Galli occupaverint; nec victam solum dici 
Romam a Gallis, sed etiam captam, ita ut unius illis montis') 
cacumen relinqueretur, nec bello hostem, sed pretio remotum. 
Gallos2) autem virium suarum esse partem. Hos, qui Asiam in- 
colant, Gallos ab illis, qui Italian! occupaverint, sedibus tantum 
distare, originem ac virtutem genusque pugnae idem habere, tan
toque his acriora esse quam illis ingenia, quod longius impedi-

2) d. e. gallerne i landskabet Galatia, som dengang hørte til Mithra- 
dates’s rige.

') Mons Capitolinus.
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tiusque iter per Illyricum Thraciamque emensi sint; quas terras 
peragrare majoris paene laboris fuisse, quam, ubi consederint, 
fines armis obtinere. Jam ipsam Italiam nunquam, ex quo Roma 
condita sit, satis Romanis pacatam; immo per omnes annos pro 
libertate in bellis perseverasse. Ac, ne veteribus modo utatur 
exemplis, hoc ipso tempore universam Italiam bello Marsico3) 
consurrexisse, non jam libertatem, sed consortium4) imperii civi- 
tatisque poscentem; ad hoc non gravius illo bello quam domesticis 
principum factionibus urbem premi, multoque periculosius esse 
Italico civile bellum. Simul et a Germania Cimbros, gentem 
ferocem et indomitam, more procellae inundasse Italiam. Quae 
bella etiamsi singula sustinere possint Romani, fore tamen, ut 
universis obruantur.

Engelsk stil.

I Fredrik den stores regjeringstid laa der en mølle foran 
slottet Sanssouci. Kongen vilde gjerne blive den kvit for at for
bedre udsigten fra slotsvinduerne, men eieren erklærede stadig, 
at han ikke vilde sælge huset for nogen pris; hverken kongens 
vrede eller hans fristende tilbud kunde rokke denne beslutning. 
Tilsidst befalede kongen under et eller andet paaskud, at møllen 
skulde nedrives, hvilket ogsaa skede tiltrods for eierens heftige 
protester. Sagen kom imidlertid for retten, hvor den blev afgjort 
til gunst for mølleren. Kongen maatte bygge huset op igjen og 
desuden betale en betydelig pengesum til erstatning for det tab, 
manden havde lidt ved, at hans forretning var blevet stanset i 
den travleste aarstid.

Mange aar efter kom møllerens sønnesøn, som havde arvet 
eiendommen, i alvorlige vanskeligheder, som truede med at gjøre 
ham til tigger. Han skrev da til Fredrik Vilhelm, den daværende 
konge af Preussen; og idet han ærbødig mindede ham om den 
gamle strid og den proces, den havde foranlediget, meddelte han

<1. e. forbundsfællekrigen.
2) delagtighed.
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lians majestæt, at han mi kunde faa kjøbe eiendommen, ifald 
handelen kunde ske inden fire og tyve timer. Paa grund af 
svære tab saa han sig nødsaget til at finde en kjøber straks.

Kongen sendte ham straks følgende egenhændige svar: «Kjære 
nabo — Jeg ønsker ikke at kjøbe huset; heller ikke ønsker jeg, 
at De skal sælge det til nogen anden. Det bør forblive i Deres 
families besiddelse, saalænge en af Deres bedstefaders efterkommere 
er ilive, som et varigt bevis paa, at vore love er retfærdige, og 
vore dommere upartiske. Det gjør mig ondt at høre om Deres 
fortvilede stilling, og jeg tager mig derfor den frihed at sende 
Dem seks tusend thaier til at betale Deres gjæld. Jeg haaber 
summen vil vise sig tilstrækkelig for øiemedet.»

Opgave i matematik ved klassisk artium

I.
I hvilket tilfælde er en geometrisk række konvergerende, og 

hvorledes findes dens sum?
E k s. Summen af en konvergerende, geometrisk række, hvis 

første led er lig 1, er 10. Hvor mange led kan man i det 
høieste tage med af rækken, naar sammen af disse ikke skal over
skride 8?

II.
I en cirkel, hvis radius er 13,2 cm., er indskrevet et tri

angel ABC, hvis sider a =19,5 cm. og 0 = 7,5 cm. Beregn 
vinklerne og den tredje side.

III.
I en regulær, trekantet pyramide er høiden lig grundfladens 

side. Find kubikindholdet og overfladen udtrykt ved siden. Be
regn cosinus til vinklerne i en af sidefladerne.

Kandidaten maa ikke benytte mere end én af de autoriserede 
logaritmetabeller og maa, saavel i den fuldstændige besvarelse som 
i navneseddelen, opgive, hvilken han har benyttet, ved under texten 
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at tilføie'. *N. N.'slogarithmetdbel». Det paalægges ham tillige, 
idet han afleverer sin besvarelse, at vise sit eksemplar aflogarithme- 
tabellen til den tilsynsmand, der har at modtage besvarelserne, 
forat denne lean forvisse sig om angivelsens rigtighed.

Opgave i matematik ved realartium.

I et retvinklet triangel er den ene katet a, og den anden 
katet lig den mindste del af a, naar denne høideles. Find per
pendikulæren fra den rette vinkels toppunkt ned paa hypotenusen, 
udtrykt ved a. Tilnærmede værdier for irrationale størrelser maa 
ikke indføres i regningen. Nævneren i det endelige resultat maa 
gjøres rational.

II.

En kugle med radius lig r tangeres af en kegleflade, hvis 
toppunkt ligger i afstanden c, fra kuglens centrum. Om kegle
fladens toppunkt som centrum er lagt to kugleflader, en som tan
geres indvendig, og en som tangeres udvendig af den givne 
kugle. Bevis, at den del af keglefladen, som ligger mellem de 
to koncentriske kugleflader, er lig den givne kugles overflade.

III.

ABCD er et kvadrat, hvis hjørner i bogstavernes orden har 
koordinaterne (a, o), (o, «), (—a, o), (o, —d).

.1 og C er ved rette linjer forbundne med et punkt P paa 
en ret linje gjennem B parallel med laksen. Gjennem D gaar 
en ret linje parallel med AP, og gjennem B en ret linje parallel 
med CP. Disse to linjer skjærer hinanden i et punkt Q.

Vis, at det geometriske sted for Q, naar P bevæger sig pa
rallelt med A’-aksen, er en parabel. Bestem parabelens toppunkt 
og brændpunkt.

Kald punktet PA abscisse P. Tegn figur.
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Kandidaten maa ikke benytte mere end én af de autoriserede 
logarithmelabeller og maa, saavel i den fuldstændige besvarelse 
som i navneseddelen, opgive, hvilken han har benyttet, ved under 
texten at tilføie: «N. N.'s logaritmetabel.» Det paalægges ham 
tillige, idet han afleverer sin besvarelse, at vise sit exemplar a,f 
logarithmetabellen til den tilsynsmand, der har at modtage be
svarelserne, forat denne kan forvisse sig om angivelsens rigtighed.

Opgaver i fysik.

I.

Om faste og flydende legemers specifike varme. Hvorledes 
bestemmes denne ?

II.

En vægt p kg. er anbragt i det nedre endepunkt af en stiv, 
vægtløs snor, som er l meter lang og befinder sig i dreiende be
vægelse om en vertikal linje gjennem det andet endepunkt. Hvor 
mange omdreininger maa snoren gjøre i minuttet, naar den paa 
grund af centrifugalkraften danner en vinkel paa a ° med ver
tikalen ?

Hvilken spænding vil der være i snoren under denne be
vægelse?

I de fundne udtryk indsættes:
<z = 75, l — 1,5, p = 4, 9 = 9,8 m.

III.

En kobberstang og en maalestav af platina har samme længde 
ved temperaturen t, ° C. Maalestaven har ved 0 ° C. en længde 
l meter.

Find kobberstangens længde ved te C. De lineære udvidel
seskoefficienter for kobber og platina kaldes henholdsvis a og b.

I det fundne udtryk indsættes:
l = 0,8, h = 15, ti = 10. a = 0,000017, b = 0,000009.
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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 
texten at tilføie'. «N. N.’s logarithmetabel.» Det paalægges ham 
tillige, idet han afleverer sin besvarelse, at vise sit exemplar af 
logarithmetabellen til den tilsynsmand, der har at modtage besva
relserne, forat denne kan forvisse sig om angivelsens rigtighed.

Mi ddelskoleexamen.

Til middelskoleexamen i 1897 fremstillede sig 28 elver.
hvoraf 20 bestod examen med følgende udfald :

1. Latinlinjen.

1. Dahl, Trygve........................... meg. godt 1,71
2. Hoff, Eivind........................... godt 2,71
3. Hoff, Thorleif........................... meg. godt 1,79
4. Johansen, Trygve...................... meg. godt 1,68
5. Olssøn, Lauritz ...................... udm. godt 1,50
6. Skirstad, Otto........................... meg. godt 2,07
7. Ulfeng, Sverre........................... meg. godt 2,36

2. Engelsklinjen.

1. Bals, Johanne........................................................meg. godt 2,30
2. Dybwad, Elias....................................................... godt 2,70
3. Engb, Konrad....................................................... meg. godt 2,33
4. Frost, Gunnar....................................................... meg. godt 1,60
•5 . Gnettler, Arne........................................................meg. godt 2,43
6. Gnldberg, Kristian.............................................meg. godt 1,73
7. Heiberg, Roald....................................................... godt 2,71
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8. Kloumann, Sverre.................................................. meg. godt 1,83
9. Lyehe, Alexander...................................................meg. godt 1,80

10. Pedersen, Kristian............................................. meg. godt 1,83
11. Ringe, Hans........................................................ meg. godt 1,97
12. Schirmer, Robert...................................................godt 2,77
13. Sundt, Kristian .................................................. meg. godt 1,80

Desuden bestod 3 privatister examen, 2 privatister bestod 
ikke examen.

Til middelskoleexamen 1898 fremstillede sig 25 elever, hvoraf 
21 bestod examen med følgende udfald:

1. Latin linjen.

1. Birkeland, Peter Hersleb..................................udm. godt 1,50
2. Grønstad, Egil........................................................meg. godt 1,82
3. Hansen, Carl Fredrik....................................... udm. godt 1,36
4. Kildal, Eilif ........................................................meg. godt 1,61

2. Engelsklinjen.

1. Anonsen, Amund.................................................. meg. godt 1,70
2. Bull, Jørgen....................................................... godt 2,86
3. Didriksen, Aksel Eugen....................................... udm. godt 1,40
4. Guldberg, Gunnar Thorleif..................................godt 2,71
5. Halvorsen, Pauline.............................................meg. godt 1,60
(> . Hannevig, Hans Edvard ..................................meg. godt 2,33
7. Heiberg, Frithjof.................................................. godt 2,82
8. Heje, Gregard....................................................... meg. godt 2,23
9. Holm, Aarstein........................................................meg. godt 2,43

10. Lie, Nils Alexander.............................................meg. godt 2,36
11. Linthoe, Carl .  godt 2,60
12. Melby, Carl............................................................. meg. godt 2,18
13. Noer, Oliver........................................................meg. godt 2,36
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14. Ohlsen, Harald....................................................... udm. godt 1,47
15. Skougaard, Claus.................................................. udm. godt 1,47
16. Sogstad, Henry ..................................................meg. godt 2,07
17. Wiel, Dagny....................................................... meg. godt 1,65

12 privatister, hvoraf 10 fra Qvams skole, bestod examen, 
1 privatist bestod ikke examen.

Opgaver ved middelskoleexamen 1897.

Norsk stil.

Fortæl om det norske vasdrag, som du kjender bedst.

Tysk stil.

Livingstone er født i en liden skotsk by for otti aar siden. 
Han har selv fortalt sit livs historie med den elskværdige be
skedenhed, som udmerkede denne store og gode helt. Da han 
var ti aar gammel, maatte han alt tjene sit brød som arbeider i 
et bomuldsspinderi. For en del af sin første ugeløn kjøbte han 
en latinsk grammatik, som han lærte, medens han stod ved ma
skinen og spandt bomuld. I sine faa ledige timer studerede han 
siden ogsaa naturhistorie, især botanik, og han gjennemstreifede 
sin fødebys omegn for at linde planter. Det lykkedes ham under 
hele hans studietid at ernære sig ved sit eget arbeide, uden at 
nogen hjalp ham. Efter at have bestaaet sin medicinske examen 
reiste han til Afrika som missionær. Hvad han der udrettede 
paa sine lange vandringer gjennem hidtil ukjendte egne, kan man 
læse i hans skjønne bog «Livingstones reiser». Han var ofte i 
livsfare. Engang laa han under en saaret løve, men en af hans 
sorte ledsagere, som alle elskede ham, reddede hans liv.

Ved at læge de indfødtes saar og frelse dem fra døden vandt 
han ikke deres guld og land, men deres hjerter.
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Latinsk stil.

Efter at have bemægtiget sig Pompeius’s leir opmuntrede 
Cæsar soldaterne til ikke af begjerlighed efter bytte at forsømme 
ledigheden til at. udføre resten af sin opgave. *) Da han havde 
udvirket dette, begyndte han at omgive fjeldet med forskans
ninger. Pompeianerne, der nærede mistillid til dette sted, fordi 
det manglede vand, forlod fjeldet og begyndte at trække sig til
bage henimod Larissa. Da Cæsar merkede det, delte lian sine 
tropper; en del af legionerne bød han at blive tilbage i Pompeius’s 
leir, en del sendte han tilbage til sin egen leir. Fire legioner 
førte han med sig og gav sig til at ile pompeianerne imøde2} ad 
en bekvemmere vei. Og da han var rykket frem seks tusind 
skridt, opstillede han hæren. Da pompeianerne merkede dette, 
gjorde de holdt paa et fjeld. Forbi dettes fod strømmede der 
en elv. Cæsar adskilte elven fra fjeldet ved en skanse, forat 
ikke pompeianerne om natten skulde kunne hente vand.

*) udføre resten af sin opgave = reliquum negotium gerere.
2) ile imøde = occurrere.

Engelsk stil.

Et udmerket middel.

Den berømte digter dr. Goldsmith modtog en dag et brev, 
hvori en fattig kone, der troede, at han var læge, og havde hørt 
om, at han altid var meget snild mod de fattige, fortalte ham, 
at hendes mand var meget syg og havde mistet appetiten. Hun 
spurgte ham, om han vilde være saa snild at sende hende et 
eller andet lægemiddel. Den godhjertede digter begav sig øie- 
blikkelig til det hus, hvor den fattige kone boede, og fandt den 
syge mand i en elendig forfatning. Da Goldsmith havde gjort 
ham nogle spørgsmaal, forstod han imidlertid, at fattigdom var
den eneste grund til hans sygdom; han havde nemlig ikke spist 
noget paa flere dage og var nær ved at dø af sult. Goldsmith 
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lovede, at han om en time skulde sende dem nogle udmerkede 
piller, og tog derpaa afsked med dem. Han gik lige hjem og 
lagde ti guineer1) i en liden æske tilligemed en seddel, hvorpaa 
han havde skrevet følgende ord: «Disse maa bruges, eftersom 
behovet kræver. Vær taalmodig og ved godt mod». Derpaa lod 
han sin tjener bringe æsken til den fattige mand, og denne fandt, 
at dette middel var det bedste, nogen doktor nogensinde havde 
givet ham.

Regning og konstruktionstegning.

1. For gutter og piger.

(Formiddag).

I.

Et konkursbos aktiva (o: eiendele) bestaar i:
1. Varer, værdsat til 15 800 kr., der sælges med 25 pct. tab.
2. En bygaard, der sælges for 35 400 kr., hvoraf fragaar 12y2 

pct. i salgsomkostninger.
3. Udestaaende fordringer til et beløb af 9 846 kr., der sælges 

med 162/s pct. rabat.
4. 5 aktier, hver paa 1000 kr., der sælges til en kurs af 110 pct. 

Boets prioriterede gjæld (o: gjæld der fortrinsvis skal betales 
fuldt ud) udgjør 36 880 kr.

Den øvrige gjæld er: til A 5880 kr., til B 17 800 kr., til 
G 18 700 kr., til D 16 570 kr. Hvor mange pct. faar disse af 
sit tilgodehavende?

II.

En haverul bestaar af en hul støbej ernscylinder med støbe
jernsbund i begge ender, og fyldt med sand.

Cylinderen er 56 cm. lang, og dens diameter 50 cm. ud
vendig maalt.

' l) guinea.
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Indvendig maalt er dens længde 54 cm., og dens diameter 
48 cm.

Beregn vægten af det hele, naar jernets spec, vægt er 7,5, 
og 1 liter sand veier 1,5 kg.

For g u 11 e r. 
(Eftermiddag).

III.
Konstruer en firkant ABGD, hvor diagonalen AC er 8 cm., 

afstanden fra hjørnet B til denne diagonal 3 cm., vinkelen BAC 
45 °, siden CD 9 cm. og afstanden fra hjørnet A til siden CD 
Ö cm.

Beregn firkantens fladeindhold.
Firkanten skal derpaa omdannes til et dermed ligestort 

kvadrat. — Forklar fremgangsmaaden.

IV.
En mand kjøbte hvede for 450 kr. og rug for 240 kr., 18 

hl. mere af hvede end af rug. Hvor meget betalte han pr. hl. 
for hver sort, naar hveden kostede 1,50 kr. mere pr. hl. end rugen.

For piger. 
(Eftermiddag).

III.
Konstruer en firkant ABCD, hvor diagonalen AC er 8 cm., 

afstanden fra hjørnet B til denne diagonal 3 cm., vinkelen BAC 
45 °, siden CD 9 cm. og afstanden fra hjørnet A til siden CD 
5 cm.

Beregn firkantens fladeindhold. Forklar fremgangsmaaden.
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IV.
3 dagarbeidere, J, B og C, faar ved ugens slutning i arbeids- 

løn for denne uge tilsammen 52 kr. A har forsømt 2 dage og 
B 1 dag. Ved slutten af følgende uge faar de ogsaa tilsammen 
52 kr. Den uge har B forsømt 2 dage; men daglønnen er for 
hver af dem nedsat 25 øre. Ved slutten af 3die uge faar de 
tilsammen 41 kr. I denne uge har B forsømt 3 dage og C 2 
dage, og daglønnen er for hver af disse to yderligere nedsat 25 
øre. — Hvor stor var hver mands dagløn oprindelig?

lillv

Opgaver til middelskoleexamen 1898.

Norsk stil.
Fortæl om menneskenes arbeide for at frembringe kornet og 

gjøre brød deraf.

Tysk stil.

For nogle, aar siden kom en aften en liden barbenet pige til en 
arbeiders hytte, sluttede sig straks til børnene1), som stod foran 
døren, gik ind med dem, spiste og drak med dem, som om hun 
havde kjendt familien længe. Det var et stakkels pigebarn, som 
flere aar var draget omkring med gjøglerne; de havde forladt 
hende og overladt hende til sin skjæbne. Manden spurgte hende, 
hvem hendes fader’ var, eller om hun kjendte nogen i egnen; 
men hun kunde ingen forklaring give. Manden og konen arbei- 
dede haardt for at skaffe brød til sine ; men de kunde ikke bringe 
det over sit hjerte at jage barnet væk; saa blev det hos dem. 
Tilsidst blev det dog meldt til præsten. Denne gik til en vel-

Slutte sig til en = sich einem anschliessen. 
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havende bonde, som selv ingen børn havde, og tilbød ham pigen 
som en Guds gave. Efter at have talt med sin kone lovede 
bonden at tage sig af hende. «Hvis hun opfører sig godt,» sagde 
han, «skal vi opdrage hende, indtil hun kan fortjene sit brød.» 
Fire aar er gaaet hen siden den tid, og hvis man nu saa hende 
i skolen blandt de andre børn, vilde man ikke kjende igjen den 
lille tiggerpige.

Latinsk stil.

Da makedonernes4) konge Philippus erfarede, at romerne 
ofte var- besejrede af poenerne2), sendte han gesandter til seier
herren. Disse steg i land3) ved Juno Lacinias tempel, og idet 
de gjennem Apulien drog til Capua, mødte de romerske soldater 
og blev førte til prætoren. Der siger gesandtskabets formand 
Xenophanes uforfærdet, at han var sendt af kong Philippus for 
at slutte forbund4) med romerfolket. Han bad tillige den romerske 
feltherre, at han skulde give ham ledsagere, som kunde føre 
ham til konsulerne og senatet. Homeren blev narret5). Han 
modtager makedonerne med den største velvilje og meddeler6) 
dem, hvilke egne romerne og poenerne holder besat7). Men da 
gesandterne uden ophold var kommen gjennem de romerske hære 
til Campanien, ilede de til Hannibals leir. Med ham sluttede de 
venskab og forbund, og det blev bestemt, at kong Philippus 
skulde sende en flaade til Italien, og at Hannibal, naar poenerne 
havde bemægtiget sig hele Italien, skulde seile til Grækenland 
med sin hær.

*) macedoner = Macedo, onis. 2) poener = Poenus. 3) stige i 
land = in terram egredi. 4) slutte forbund = foedus jüngere. 5) narre 
= decipere. “) meddele (= underrette om) = certiorem facere aliquem. 
7) holde besat = tenere.

Engelsk stil.
Nogle reisende sad en dag sammen ved middagsbordet i et 

af Londons største hoteller. En af dem tog da frem en sjelden 
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guldmynt og viste den til de andre; den blev sendt rundt bordet, 
forat alle kunde faa se den. Paa en eller anden maade blev 
selskabets opmerksomhed en stund henvendt paa noget andet; 
da eieren derefter bad om at faa mynten tilbage, var den ikke 
at finde nogensteds.

Medens man holdt paa at søge efter den, blev en af gjesterne, 
som hidtil ikke havde sagt et ord, øiensynlig mere og mere 
urolig; og verten, som ikke kjendte ham, foreslog derfor, at alle, 
tilstedeværende skulde tømme sine lommer, I samme øieblik kom 
imidlertid en opvarter ind med mynten i haanden: den var blevet 
fundet af kokken i en tallerken, som en af tjenerne havde baaret 
ud. Da reiste den fremmede sig fra sin stol og sagde, idet han 
lagde en guldmynt paa bordet: «Ingen af eder kan glæde sig 
mere end jeg over, at mynten er funden; thi ved et merkeligt 
sammentræf havde jeg magen *) til den i min lomme! Havde 
ikke kokken været en ærlig mand, vilde jeg være blevet anseet 
for en tyv».

Regning og konstruktionstegning.

For gutter. 
(Formiddag).

I.
En mand kjøber i Newcastle 216 ton stenkul til en pris af 

8 sh. 6 d. pr. ton. Fragten beløber sig til 4 sh. 3 d. pr. ton, 
og assurancepræmien er 1/s d. pr. ton. Ilandbringelse, kjøring 
osv. koster 1,05 kr. pr. ton, og tomteleien udgjør 200 kr.

5 pct. af kullene er smaakul, som sælges for 8 kr. pr. ton, 
medens de øvrige kul sælges for 1,10 kr. pr. hl.

Hvor stor er mandens fortjeneste? Hvor mange pct. udgjør 
fortjenesten af hans udlagte penge?

1 sh. = 12 d.; 1 sh = 0,90 kr.
140 liter veier 100 kg.

’) magen, a duplicate.
4 — Otto Anderssens skole.
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II.
Konstruer en firkant ABGD, hvor siden AD = 8 cm., / B 

= 90°, diagonalen AC = 10 cm. og diagonalen BD = 8 cm., 
og hvor vinkelen mellem AB og AC = 371/a °.

Omdan denne firkant til et dermed lige stort kvadrat.

For g u 11 e r. 
(Eftermiddag).

III.
Der skal graves en grøft, 128 m. lang, 3,5 m. dyb, 4,5 m. 

bred oventil og 2,8 m. bred nedentil.
Hvor mange kubikmeter jord maa der graves ud og kjøres 

bort? Hvor mange læs bliver det, naar hver vogn er forsynet 
med en kasse, 2 m. lang, 75 cm. bred og 65 cm. høi, og den 
jord, som rummes i en saadan kasse, regnes for et læs?

Hvor meget vil det hele koste, naar gravningen beregnes 
efter 75 øre pr. kubikmeter, og kjøringen efter 40 øre pr. læs?

IV.
To mand, A og B. har paataget sig at udføre et arbeide for 

210 kr. Efter endt arbeide deler de summen mellem sig, saa- 
ledes at A faar 134,40 kr. og B 75,60 kr.

B har nemlig forsømt 10 dage, og hans dagløn skal være 
60 øre mindre end A.s.

Hvor mange dage har hver arbeidet ? og hvor stor er hvers 
dagløn ?

For piger. 
(Formiddag).

I.
En mand kjøber i Newcastle 216 ton stenkul til en pris af 

8 sh. 6 d. pr. ton. Fragten beløber sig til 4 sh. 3 d. pr. ton, 
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og assurancepræmien er Va d. pr. ton. Ilandbringelse, kjøring 
osv. koster 1,05 kr. pr. ton, og tomteleien udgjør 200 kr.

5 pct. af kullene er smaakul, som sælges for 8 kr. pr. ton, 
medens de øvrige kul sælges for 1,10 kr. pr. hl.

Hvor stor er mandens fortjeneste? Hvor mange pct. udgjør 
fortjenesten af hans udlagte penge?

1 sh. = 12 d.; 1 sh. = 0,90 kr.
140 liter stenkul veier 100 kg.

II.

Om en cirkel, hvis radius er 3 cm., skal omskrives en fir
kant ABCD, hvor X A er 105 °, siden AB 8 cm. og siden CD 
parallel med AB.

Maal CD og beregn firkantens fladeindhold.
Forklar i korthed fremgangsmaaden.

For piger. 
(Eftermiddag).

III.

Der skal graves en grøft, 128 m. lang, 3,5 m. dyb, 4,5 m. 
bred oventil og 2,8 m. bred nedentil.

Hvor mange kubikmeter jord maa graves ud og kjøres bort? 
Hvor mange læs bliver det, naar hver vogn er forsynet med en 
kasse, 2 m. lang, 75 cm. bred og 65 cm. høi, og den jord, som 
rummes i en saadan kasse, regnes for et læs?

Hvor meget vil det hele koste, naar gravningen beregnes 
efter 75 øre pr. kubikmeter, og kjøringen efter 40 øre pr. læs?

IV.

To mand, A og B, har paataget sig at udføre et arbeide for 
210 kr. Efter endt arbeide deler de summen mellem sig, saa- 
ledes at A faar 134,40 kr. og B 75,60 kr.
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B har nemlig forsømt 10 dage, og hans dagløn skal udgjøre 
Vs af A’s. — Hvor mange dage har hver arbeidet? og hvor stor 
er hvers dagløn ?

VIL Forskjelligt,
Skolen har i de forløbne to aar paa sædvanlig maade ved 

gymnastikopvisninger og udstilling af haandgjerningsarbeide søgt 
at give forældre og foresatte anledning til at sætte sig ind i 
ogsaa denne side af skolens gjerning og derved bringe dem til 
at interessere sig for den. — En større musikalsk fest havde 
skolen lørdag den 2den april. Ved denne, hvortil en talrig for
samling var mødt frem, var programmet følgende:

1. Korsang af elever :
a) Vandresang.
b) Folkevise.
c) Sj øm andssang.

2. Piano, solo, udført af Frithjof Grøndahl, elev af 1 m.
3. Violoncel, solo, udført af Hans Warloe, elev af 3 rg.
4. Sang af cand. phil. Joh. Johnsen.
5- Kindersymphonie af Haydn, udført af et orkester af gymna

siets elever.
Gymnasiets elevsamfund gav en theaterforestilling i januar 

1897, hvorved opførtes Hostrups «Soldaterløier» og i 1898 «De 
to døve» og «Ingvald Enersen». Efter første forestilling gaves 
bal og efter sidste holdtes en fest, hvori skolens bestyrere og 
lærere deltog.

Skolens samlinger er forøgede ved indkjøb af forskjelligt 
undervisningsmateriel.
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Skolepenge og fripladse.

1. Skolepengene udgjør.
For 1ste forklasse kr. 50 pr. aar
— 2den — » 90 —
— 3die — » 140 —
— 4de — » 180 —
— 5te — » 200 —
—. 1 ste middelklasse » 200 —
— 2den—4de — » 240 —
— gymnasierne » 240 —

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

Foi’ sløidundervisningen erlægges 2 kr. halvaaret, der be
tales i oktober og marts.

2. 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 udmeldelses
tid er forløben. Fra denne regel undtages de disciple, der 
gaar ud efter skolens raad eller ønske.
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5. De disciple, der fremstiller sig til middelskoleexamen eller 
examen artium efter at have gjennemgaaet 6te middelklasses 
og Bdie 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 be
styrelsen 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 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 ind
sendes hvert aar inden 1ste juni.

Ordensregler.

Era skoleaaret 1896—97 er følgende ordensregler vedtagne 
og anbragte i klasserne:

1. Naar eleverne om morgenen kommer paa skolen samt ved 
friminutternes slutning, gaar de straks ind i sine klasser og 
indtager sine pladse.

2. 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. Raab 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 ordens
manden. 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.
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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 afslut
ning efterlades i pulten. Skrivebøger, karter o. 1., som gut
terne 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 undervis
ningens 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.

11. 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 der 
læses.

12. Ingen elev fritages for sang uden efter sanglærerens bestem
melse.

13. Er en elev ved sygdom hindret fra at møde paa skolen, 
medbringer han, uaar 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 til
ladelse fra bestyrelsen.

14. a) Disciple maa ikke uden bestyrelsens tilladelse paa nogen 
maade optræde offentlig (f. ex. ved dramatiske forestil
linger, koncerter, turnfester o. 1.).

b) Disciple maa ikke uden bestyrelsens tilladelse danne 
foreninger sig imellem, heller ikke optages som med
lemmer af andre selskabelige foreninger.

c) Cigar- og tobaksrøgning paa gader, veie eller offentlige 
steder er absolut forbudt middelskolens elever. De af 
gymnasiets elever, der har hjemmets tilladelse til at 
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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 Bdje juni 1896 udfærdiget følgende 
instrux 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 o. 1., 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 behjælpelige med disciplinen og paatale 

og straffe de af dem anmeldte forseelser, efterat disse først 
er ordentlig undersøgte,

at søge inspektørens og bestyrernes støtte i alvorligere tilfælder, 
hvor de selv ikke vil overtage ansvaret.

Følgende bestemmelser vedrørende skolens disciplin Og 
straffe gjælder siden januar 1894:

1. Mindre ordensforseelser, saasom at glemme skole
sager 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 hovedkaraktei’ 
med 8 hundrededele og 2 hundrededele for hvert følgende 
kryds.

2. Grovere o r d e n s f o r s e e 1 s e r, saasom undladelse af at 
udføre hjemmearbaider, beskadigelse af bøger, skolesager, 
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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 hundrede
dele i hovedkarakteren.

4. For sent kommen kan straffes med parade hos klasse
forstander eller lærer.

•5. Gjensidning og tab af frihed kan dikteres for doven
skab, forsømmelighed eller i gymnasieklasserne for grovere 
nordener.

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

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 tilfælde.
Som straf anvendes endvidere irettesættelse af klasseforstander 

eller bestyrer, hvor en saadan ansees for mest tjenlig.
No. 1 anvendes bioti middelskolen og kan dikteres af enhver 

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

No. 2 anvendes i middelskolen og de to lavere gy m- 
n asieklasser; kan dikteres af enhver lærer og bliver 
ogsaa at notere i karakterbogen.

No. 3 anvendes i middelskolen og de to lavere gym
nasieklasser. Den gives af vedkommende lærer efter 
konference med klasseforstanderen og bliver ogsaa at ind
føre i karakterbogen.

No. 4 anvendes paa alle skolens trin og dikteres af klassefor
standeren.

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

No. 6 anvendes kun i mid del skolen og udøves kun af be
styrerne eller, efter konference med disse, af inspektør og 
klasseforstander. Det kan meddeles klassen og, hvor det 
er paakrævet, hjemmet.

No, 7 anvendes i gymnasierne og de høiere middel
klasser efter beslutning i lærerraad.

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

Hvor en elev viser særligt godt forhold, har klasseforstan
deren ret til at hæve hans hovedkarakter med fra 4 til 8 hun
drededele.

Skolens samlinger er foruden ved indkjøb af forskjellige ting 
forøget ved følgende gaver:

1. Slangestjerne (Astrophyton arborescens) foræret af cand. real.
A. Petersen.

2. Teiste (Uria grylle) foræret af Anton Jæger. 2 m.
3. Pindsvinefisk (Diodon hystrix) foræret af H. Flood. 6 m.
4. Panserulk (Astridophorus ewropæus) foræret af sanglærer

O. Grøndahl.
5. Markgræshoppe (Grylhis) foræret af Do.
6. Løvgræshoppe (Lomsta) foræret af Oskar Gundersen. 1 m,
7. Slørugle (Strix flammea) foræret af Albert Blehr, tidligere 

elev af skolen.


