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Ved skoleaaret 1899—1900’s afslutning fratraadte lir. dr. 
Alf Lowum sin stilling som bestyrer af denne skole for at over
tage ledelsen af en af kommunens folkeskoler. Hr. Lowum begyndte 
sin lærervirksomhed ved skolen, i 1881, aaret efter dens op
rettelse, ansattes som inspektør i 1882 ved det latingymnasium, 
som i dette aar knyttedes til skolen, og optoges i 1896 som under
tegnedes medbestyrer. Det er saaledes en lang og betydnings
fuld virksomhed, som herved afsluttes, og det er mig en trang 
her at gjentage den tak til hr. Lowum paa egne og skolens vegne, 
som jeg ved examensfesten udtalte. Hr. Lowum var skolens 
hovedlærer i de klassiske sprog, og den høie forestilling han selv 
nærede om disses dannelsesværdi prægede hans undervisning i 
disse sprog; thi den var i sjelden grad grundig og vækkende 
og særlig præget af bestræbelsen for af den historiske og filosofiske 
side af oldtidens literatur at udvinde moderne dannelsesmidler i 
ordets bedste forstand. Men hr. Lowums pædagogiske interesser 
havde ogsaa en alsidigere karakter, som særlig har givet sig udslag 
i hans pædagogiske forfatterskab. Hans skolegjerning førte ham 
ind paa studiet af fortidens opdragelses- og undervisningsideer; gjen- 
nem flere reiser til Frankrige fik han anledning til at gjøre grundige 
undersøgelser vedrørende oplysningstidens pædagogiske historie, og 
resultaterne deraf nedlagde han i et grundigt og omfangsrigt ar
beide, som i aar forskaffede ham den filosofiske doktorgrad.
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Efter den nye skolelov vil de klassiske sprog ikke længere 
indtage sin gamle plads i den høiere skole. Da hr. Lowum der
ved vilde blive afskaaret adgang til at undervise i de discipliner, 
der var ham kjærest, fandt han det rigtigst at søge sig over i en 
stilling, hvor han kunde faa fuld anvendelse for den administrative 
og almenpædagogiske erfaring, han havde erhvervet sig. Idet jeg 
udtaler skolens og min egen bedste tak for 19 aars virksomhed 
føier jeg til denne de bedste ønsker for hans fremtid.

Kristiania i august 1900.
Otto Anderssen
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Uddrag af de nye undervisningsplaner for 
gymnasiet.

Fra næste skoleaar af vil den nye skolelov begynde at træde 
i kraft for gymnasiets vedkommende. Jeg anser det derfor paa
krævet at give nogle korte oplysninger om det nye gymnasiums 
ordning.

Gymnasiets kursus er 3-aarigt. — Det har 2 hovedlinjer, 
a) reallinjen b) den sproglig- historiske linje. — 1ste klasse af gym
nasiet er fælles for begge linjer, 2den og 3die klasse har delvis 
fælles, delvis forskjellig undervisning. Midlertidig .vil der ogsaa 
i det sprogl.- hist.- gymnasium være anledning til at læse latin 
som valgfrit fag.

Timernes fordeling paa de forskjellige fag og de forskjellige 
linjer vil sees af nedenstaaende tabel (se side 8).

Foruden at forberede for de høiere klasser af gymnasiet vil 
1ste klasse være særlig skikket til at benyttes af saadanne elever, 
som efter middelskoleexamen ønsker at udvide sin almindelige 
dannelse. Ved udgangen af denne klasse afsluttes undervisningen 
i perspektivtegning, kemi, menneskets fysiologi og 
sundhedslære samt engelsk skriftlig for de elever, som 
fortsætter paa reallinjen. I disse fag afholdes der en afgangs
prøve.

Latin kan indtræde i de to øverste klasser af den sprogl.- 
hist.- linje med indskrænkning af undervisningen i norsk, engelsk 
og fransk. — For latinlæsende elever afholdes afgangsprøve i fransk 
ved udgangen af 2den klasse.
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Timefordelingstabel.
a = reallinjen, b = sproglig- historisk linje c — sproglig- historisk 

linje med latin.

Hertil kommer 6 timer ugentlig legemsøvelser og sang.

Linje. a b C

Klasse. 1 II m 1 II III I II III

Religion........................... 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Norsk................................ 4 5 4 4 6 5 4 5 4
Tysk................................. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Engelsk........................... 4 2 2 4 7 7 4 2 2
Fransk ........................... 4 2 2 4 4 3 4 5
Latin................................. 7 11
Historie........................... 3 3 3 3 5 5 3 3 3
Geografi........................... 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Naturfag ...... 4 5 5 4 1 1 4 1 1
Matematik...................... 4 6 6 4 2 2 4 2 2
Tegning........................... 2 2 1 2 2

Sum 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Med hensyn paa undervisningen og dens maal kan følgende 
merkes:

Religion.

I 1ste klasse gjennemgaaes et udvalg af det gamle testamentes 
poetiske og profetiske skrifter (et udvalg af salmernes bog, prof. 
Esaias og Jeremias). Kirkehistorien paabegyndes (undervis
ningen meddeles foredragsvis).

I 2den klasse fortsættes med kirkehistorie. Derpaa paabegyn
des gjennemgaaelsen af et udvalg af det nye testamente med 
forklarende indledning. (Nogle kapitler af Johannes evange
lium, og et par af de apostoliske breve og lidt af Johannes 
aabenbaring).
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I 3 die klasse afsluttes gjennemgaaelsen af udvalget. Dernæst 
gjennemgaaes foredrags vis og i samtale hovedpunkterne i den 
kristelige troes- og sedelære.

Modersmaal.

I 1ste klasse gjennemgaaes et udvalg af poetisk og prosaisk 
litteratur (udvalget vil senere bestemmes), idet saavel form som 
indhold vies omhyggeligt studium. — Der gives en kort over
sigt over landets nuværende sprogtilstande (cfr. 
Nygaards «Sproget i Norge»), I tilslutning hertil læses et 
udvalg af lands m aalslitterat ur. I litteratur
historie, biografiske oplysninger om de forfattere, som 
læses i klassen.

Mindst 12hjemmestileog 4 extemporale stile.
I 2 den klasse fortsættes litte ratur læsningen (ud

valget vil senere bestemmes. — Læsning af 1 an d s m aa 1, 
folkeviser og andre bygdemaalsp røver. Over- 
sigten over vore sproglige forhold fortsættes. — 20 sider 
af Nygaards o Id n o r s k læsebog for begyn
dere. — Litteraturhistorie. Biografier og sammen
hængende fremstilling af litteraturens udvikling.

Stile som i 1ste klasse.
I 3die klasse fortsættes litterat ur læsningen (særlig 

det pensum som skal lægges op til examen artium), o Id
nor s k læses i 40 timer (Nygaards bøger). En kort over
sigt over vort sprogs historiske udvikling. — 
I det sproglig-historiske gymnasium læses et yderligere pen
sum i oldnorsk (25 sider i Nygaards udvalg). Litteratur
historie. Lærebogen læses tilende. 10 hjemmestile, 
3 extemporalstile.

Tysk.

I 1ste k 1 a s se gjennemgaaes af tysk litteratur i 2 
ugenti. timer 40 sider af vægtigere indhold, som bliver at 
lægge op til examen artium (det statariske pensum). Desuden 
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læses kursorisk c. 20 sider af lettere stof, i 1 ugenti. time 
drives grammatik og skriftlige øvelser, væsent
lig reproduktion af læst stof.

I 2den klasse statarisk 50 sider, kursorisk c. 35 sider. 
Grammatik og skriftlige øvelser som før; i de 
sidste indgaar gjengivelse af oplæst ukjendt stof.

I 3die klasse læses statarisk 60 sider, kursorisk 25 sider. 
— Grammatik og skriftlige øvelser som før.

Engelsk.

a. R e a 11 i n j e n.

I 1ste klasse læses i 2 timer c. 80 sider lettere 1 i 11 e r a- 
t u r. Mundtlig gjenfortælling af det læste, dels ved samtale 
om indholdet, dels i form af et sammenhængende resumé. 
Præpositioner og synonymer. De skriftlige øvel
ser 2 timer bestaar i gjenfortælling af udvalget eller af 
ukjendt stof, som oplæses.

I 2den klasse læses i 2 ugenti. timer 60 sider af 1 i 1t e- 
ratnr ud valget; — til hjemmelæsning benyttes lettere 
novellistisk stof, som kontrolleres 1 time hver anden uge 
(c. 60 sider). L i 11 e r a t u r h i s to r i s k e oplysninger 
om de læste forfattere.

I 3die klasse læses 40 sider af udvalget i 2 timer ugenti. 
— Forøvrigt som i 2den klasse.

b. Den sproglig-historiske linje.

I 1ste klasse er maalet og undervisningen den samme som 
i realgymnasiet.

I 2 den klasse læses af litte ratur udvalget, der be
staar af vægtigere stof, dels af skjønlitteratur (saaledes et 
drama af Shakespear) dels af historisk og kulturhistorisk, 
art, c. 160 sider. Lettere forfattere læses som hjemmelekture, 
der kontrolleres som i 1ste klasse. Desuden læses en kort 
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fremstilling af engelske stats- og samfundsinsti
tutioner og paabegyndes en sammenhængende oversigt 
over litteraturen. Undervisningen drives forøvrigt som i 
1ste klasse. — Skriftlige øvelser drives i 2 ugenti. 
timer, og bestaar dels i resumeér af udvalget dels i enklere 
skriftlige arbeider.

I 3 die klasse fortsættes arbeidet paa samme maade med 
resten af udvalget o. 90 sider, hvorpaa følger repetition, 
af litteraturomridset og hjemmelæsningen. 
Skriftlige øvelser som i 2den klasse.

Fransk.

a. Reallinjen.

I 1ste klasse læses en elementærbog (Høst og Bødkers) i 
4 timer ugenti.

I 2den og 3die klasse læses i 2 timer 80 sider af et god
kjendt udvalg. Maalet er færdighed i oplæsning og kjend- 
skab til sproget i de letteste frembringelser samt sikkerhed 
i det vigtigste af grammatiken. — I de gymnasier 
hvor der læses latin, er fordringen i fransk som paa latin
linjen.

b. Den sproglig-historiske.

I 1ste klasse er maalet og undervisningen den samme som 
i realgymnasiet.

I 2 den og 3 die klasse læses 120 å 140 sider af et u d- 
V a 1 g af vægtigere indhold tilligemed det vigtigste af gram
matiken. Maalet er færdighed i at oplæse og oversætte et 
stykke af udvalget, at give oplysninger om indholdet delvis 
paa fransk. Endvidere kræves færdighed i at oplæse og 
oversætte et før ulæst let prosastykke.
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Historie.

Maalet er for samtlige elevers vedkommende, at de skal 
have erhvervet fyldigere kjendskab til de mere fremtrædende 
partier af oldtidens, fædrelandets, Frankrigs, Tysklands og Eng
lands historie, udførligst for tiden fra den franske revolution — 
fremdeles til Norges og de vigtigste andre landes samfunds
ordning.

Til den del af undervisningen, der er fælles for alle, er hen
lagt respektive 3—3—3 timer ugentlig, til den særlige under
visning paa den sproglig-historiske linje 2 timer ugentlig i 2den 
og 3die klasse.

I undervisningen indgaar friere foredrag over enkelte 
punkter eller sammenhængende afsnit efter lærerens eget valg.

A. Fællesundervisningen.

I 1ste klasse gjennemgaaes hovedtrækkene af oldtidens 
historie og af middelalderens historie indtil lens
staten med særlig vægt paa stats- samfunds- og kultur
historien.

I 2den klasse læses resten af middelalderens hi
storie og den nyere historie indtil 1815. Nordens 
historie læses afsnitsvis i flugt med den almindelige verdens
historie; som i 1ste klasse lægges fortrinlig vægt paa at give 
en indgaaende fremstilling af stats- samfunds- og kulturlivets 
udvikling.

I3die klasse læses fra 18 15 til vore dage. Eleverne 
orienteres i de ideer og bestræbelser som til de forskjellige 
tider har været fremherskende i de historiske bevægelser 
saavel i Norden som i de øvrige europæiske lande, saaledes 
den hellige Alliances reaktion, nationalitetsbestræbelserne 
med de af disse fremkaldte revolutioner, den politiske libe
ralisme og de sociale bevægelser.

En fremstilling af Norges samfundsordning 
afslutter undervisningen.
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B. Den sproglig- historiske linjes særundervisning.

Et udvalg af historiske aktstykker, ekskurser og 
fremstillinger af kulturhistorisk indhold gjennemgaaes 
efter en godkjendt samling. Samlingens stykker tages særlig fra 
det sidste aarhundredes kulturhistorie og læses dels paa original
sproget dels i oversættelse.

Geografi.

I 1ste klasse læses fysisk geografi efter en lærebog paa ca. 
120 sider. Dele af den almindelige topografi repeteres, hvor 
anledning dertil frembyder sig under undervisningen i fysisk 
geografi.

I 2de.n og 3die klasse læses matematisk geografi, Norges og 
de vigtigste landes økonomiske forhold med kort repetition 
af topografien. Almindelig repetition.

Naturfag.

Lovens fordringer er: Kjendskab til de vigtigste kemiske 
love, til dyrs og planters udvikling og liv samt til grundtrækkene 
af menneskets fysiologi og sundhedslære. Eor reallinjen desuden 
nærmere kjendskab til fysiken.
I 1ste kasse læses i 4 ugentlige timer i 1ste halvaar, i 2 

ugentlige timer 2det halvaar kemi. Undervisningen fore- 
gaar ved foredrag støttet til experimenter. Lærebog bruges 
som støtte ved foredragene og under repetition. Naar det 
hele kemipensum er gjennemgaaet experimentell, følger teore
tisk kemi. Undervisningen i fysiologi og hygiene hen
lægges til 2 ugentlige timer i 2 det halvaar. Nervesyste
mets fysiologi gjennemgaaes i største korthed, ernærings-fysi
ologi og stof vekslingen, aandedrættet og blodets sammensætning 
mere indgaaende. I tilknytning hertil gjennemgaaes de afsnit 
af sundhedslæren, som naturlig hører sammen med disse afsnit 
af fysiologien : Næringsstofferne, næringsmidlerne, ventilation. 
Lærebog benyttes.
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I 2den og 3die klasse læses om dyrs og planters udvik
ling og liv i 1 time ugentlig, botanik i 2den klasse, 
zoologi i 3die klasse. Undervisningen ledsages af experi
menter. I disse klasser gjennemgaaes paa reallinjen 
i 4 ugentlige timer et fuldstændigt kursus i fysik. Ved siden 
af experimenter og demonstrationer gives en mere indgaaende 
fremstilling af de fysikalske fænomeners teoretiske begrun
delse og deres indbyrdes sammenhæng. — Fysikpensumet 
gjennemgaaes i den sædvanlige rækkefølge: Bevægelseslære 
lydlære, lyslære, varmelære, lære om magnetisme og elektri
sitet. Ved artium afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve.

Matematik.

I 1ste klasse gjennemgaaes de i middelskolen ikke behandlede 
dele af den elementære aritmetik og algebra (potenser, 
rodstørrelser og irrationale tal, potenser med brudne irrationale 
exponenter, logaritmer, tegninger af 1ste og 2den grad: — 
Ligesaa for geometriens vedkommende (polygoners flade
indhold, ligedannede polygoner, regulære polygoners beregning.)

I 2den klasse (under forudsætning af kombination af de to linjer) 
læses trigonometri. Der fordres kjendskab til de trigonome
triske grundbegreber, særskilt for realgymnasiet. Videre- 
gaaende øvelser i det tidligere lærte i algebra, derunder 
opløsning af det kvadratiske trigonometriske ligninger, den 
analytiske geometri paabegyndes.

I 3die klasse (under forudsætning af kombination) læses ele
menterne af stereometrien. 14 timer for r e a 11 i n j e n 
afsluttes den analytiske geometri. Funktions
lære.

Naar linjerne undervises særskilt læses i r e a 1 g y m n a- 
s i e t trigonometri og stereometri tilende i 2den klasse, før den 
analytiske geometri paabegyndes.

Ved artium har eleverne ved mundtlig og skriftlig prøve at 
gjøre rede for hele gymnasiets pensum.
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Tegning.

Som maal for undervisningen opstiller loven: Færdighed i 
at aftegne perspektivisk og skygge gjenstande af enkle former, for 
reallinjen desuden øvelse i projektionstegning (elementerne af den 
deskriptive geometri.
I 1ste klasse undervises i perspektivtegning i til

slutning til middelskolens undervisning.
I 2den og 3die klasse drives projektionstegning 

efter en nærmere bestemt arbeidsplan.
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Skoleefterretninger.

1. Lærerpersonalet.
Skolens lærerpersonale i 1898—99 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.
Fritz, R. E., amanuensis, f. 1845, lærer siden 1886.
Petersen, A., cand. real., f. 1858, lærer siden 1889.
Østbye, Nils, cand. mag., f. 1866, lærer siden 1889, inspektør 

siden 1893.
Mørland, I., 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.
Holtsmark, Gabriel, cand. real., f. 1867, lærer siden 1893.
Dahl, Konrad, præst, f. 1843, lærer siden 1897.
Elstad, Kr., seminarist, f. 1867, lærer siden 1897.
Halling, S., cand. theol., f. 1866, lærer siden 1898,
Høst, Sigurd, cand. mag., f. 1866, lærer siden 1898.
Heuch, P. A., cand. mag. og stud, philos. R. Grieg læste derhos 

enkelte timer i dette skoleaar.



1898—1900] Lærerpersonalet. 17

Anderssen, Regine, f. 1856, lærerinde siden 1881.
Nerdrum, Dagny, f. 1866, lærerinde siden 1890.
Møller, Maren, f. 1865, lærerinde siden 1892.
Paulsen, Margit, f. 1875, lærerinde siden 1898.

I skoleaaret 1899—1900 bestod lærerpersonalet foruden af 
ovennævnte lærere og lærerinder tillige af følgende: 
Borchsenius James, cand. mag., f. 1870 ex. art, 1888 

sprogl.- og hist, lærerexamen 1894. Tidligere lærer ved 
Nordstrands skole. Tillige lærer ved Treiders handelsskole. 

Bogstad Olaf. f. 1876, ex. art 1893, realstudent. Hans 
timer overtoges fra nytaar 1900 af

Ihle Ole, f. 1873, ex. art. 1894, real, student.
L’orange Johan, f. 1873, officer fra 1894, høiskoleexamen 

i 1897.

Under skolebestyrer Lowums fravær i udlandet fra som
meren 1899 til julen 1900 og under hans fortsatte permission 
for at forberede sig til den filosofiske doktorgrad og for at over
tage sin nye stilling læstes hans timer af overlærer Arctander 
og stud, philos. Eliassen samt cand. mag. Dedekam.

Cand. mag. Chr. 'Mellbye har havt permission i skoleaaret 
1899—1900. Som hans vikar læste hr. cand. mag. Mosgreen 
indtil oktober maaned. Senere deltes timerne mellem hr. cand. 
theol. Yngvar Brun, cand. mag. Rogstad og stud, theol. Aasmund 
Hagen, hvilken sidste tillige har læst extra timer med elever 
som staar tilbage i norsk, tysk, engelsk og regning.

I slutningen af mai maaned maatte hr. Hagen paa grund af 
sygdom opgive sine timer, der fordeltes mellem frøken Møller 
og hr. Elstad. Hr. Hagen afgik ved døden 23de juni. I den 
korte tid han havde læst ved skolen, havde han vidst at gjøre 
sig meget afholdt af sine elever.

Forskjellige vikariater har været udførte af cand. phil. Er. 
Bekkevold, cand. theol. Fritz Hansen, skoleinspektør Emil Nicolaysen, 

2 — Otto Anderssens skole.
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cand. mag. Irgens, premierløjtnant Kaare Klingenberg, ad
junkt Grette, cand. real. Alfsen, frøken Cock. Desuden har 
skolens lærere velvillig vikarieret enkelte timer udenfor sin øvrige 
læsetid. Under marts 1900 erhvervede skolens bestyrer Alf 
Lowum den filosofiske doktorgrad for sin bog «Den franske op
lysningstids pædagogiske ideer», efter at han havde offentlig for
svaret denne mod de af det akademiske kollegium opnævnte op
ponenter professor Mourly Vold og skolebestyrer Otto Anderssen. 
Fra 1ste marts overtog han sin nye stilling som overlærer ved 
Lakkegadens folkeskole. Han vedblev dog nominelt som bestyrer 
ved Otto Anderssens skole indtil udgangen af skoleaaret.

Fra august 1900 indtræder c a n d. real. Gabriel Holts- 
mar k som inspektør for skolens realgymnasium med forpligtelse 
til at føre tilsyn 'ogsaa med skolens øvrige matematisk-viden- 
skabelige undervisning og skolens samlinger. Hr. Holtsmark var 
skolens elev fra dens oprettelse, hørte til dens første kuld studen
ter og har siden 1893 været lærer ved skolen. Sin stilling som 
lærer i naturfag ved handelsgymnasiet opgiver han nu for helt 
at arbeide ved denne skole.

Skolens administration vil altsaa herefter ledes af Otto 
Anderssen som bestyrer, N. Østbye som inspektør for middel
skolen og G. Holtsmark som inspektør for realgymnasiet.

IL Disciplene
A. Discipeltallet var i 1898—99 282 og i 1899—1900 

280, fordelte paa 15 klasser.
B. Alderforskj ellen mellem de forskjellige klasser af middel

skolen sees af følgende tabel for 1899—1900.
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a) Gjennemsnitsalder ved
begyndelsen af skoleaaret: b) Normalalder

Middelskolen I 11 7/i2 aar — 11 aar.
II 13 » — 12 »

III 13 11/12 » — 13 »
IV 14 8/12 » — 14 »

Latingymnasiet I 15 » — 15 »
II 17 Vi 2 » — 16 »

III 18 712 » — 17 >
Realgymnasiet I IG^/is » — 15 »

II 17 2/12 » — 16 »
III 18 712 » — 17 »

C. Disciplenes fordeling efter hjemstavn i 1897—1898: 
Udenbys (bygds) 30.
Fra Kristiania 250.

III. Fagfordelingen.
— 1900 været fordelt paa de forskjellige lærere saaledes:

Fagene i gymnasiet og middelskolen har for skoleaaret 1899

Anderssen: Norsk i 3 Ig. 3 timer
3 —Fransk i 3 Ig.

Engelsk i 2 rg.
3
2
1

—

15 timer.

Engelsk i 1 rg.
Engelsk i 2 r. og 1 rg.
Klassisk læsning i 3 Ig. og 2 Ig.

Lowum: (vikar Arctander) Latin i 3 Ig. 1 timer
Latin 3 Ig. og 2 Ig.
- ‘2 Ig.

7
1

—

(vi kar Eliassen) Latin. Lating, (skr.) 2 — 
— 1 Ig. 7 — 

(vikar Dedekam) Fransk i 3 rg. 3 — 
Fransk i 2 Ig. og 2 rg. 2 —

23 timer.
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3 lg. og Bekkevold repeteret pensumet særskilt med 2 1g.
I vaarsemestret har hr. Lowum læst 2 extratimer latin med

Østbye: Historie i 3 Ig. 3 timei-
— i 3 rg. 3 —
— i 1 rg. 1 Ig. 3 —
— i 4 m. 3 —
— i 2 m. 2 —

Engelsk i 3 Ig. 3 —
- i 2 Ig. 3 —
— i 3 m. 5 —

Engelsk i 2 m. 5 —
Geografi i 3 m. 2 —

— 32 timer
Blaker: Religion i 3 Ig. 2 timer

— i 3 rg. 2 —
— i 2 Ig. og 2 rg. 1 —
— i 1 Ig. og 1 rg. 1 —

— 6 timer
Hesselberg: Mathematik i 3 Ig. 3 timer

— i 3 rg. 6 —
— i 2 rg. 3 —
— i 2 rg. Og 2 Ig. 3 —
— i 1 rg. og 1 Ig. 3 —
— i 4 m. 5 —
— i 2 m. 5 —

Geografi i 3 rg. 1 —
— i 3 Ig. 1 —

— 30 timer.
Holtsmark: Fysik i 3 rg. 4 timer

— i 2 rg. 3 —
— 7 timer.

Fridtz: Naturfag i 3 rg. 2 timer
— i 2 rg. 2 —

4 timer.
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Mørland: Tysk i 3 Ig. 2 timer
— i 2 Ig. 2 —

Oldnorsk i 3 rg. 2 —
— i 3 rg. 2 —

Norsk i 3 m. 5 —
Tysk i 3 m. 5 —

------------  17 timer.

Dahl: Norsk i 3 rg. 2 timer
— i 1 lg. og 1 rg. 3 —

Religion i 1 m. 2 —
— i 5 f. 3 —

------------  10 timer.

Petersen: Tegning i 3 rg. 2 timer
— i 2 r. 2 —
— i 1 rg. 2 —
— i 4 m. 2 —
— i 3 m. 4 —
— i 2 m. 2_
— i 1 m. 2 —

Naturfag i 1 rg. 5 —
Mathematik i 3 m. 5 —
Naturfag i 4 m. 3 —

— i 3 m. 2 —
------------- 31 timer.

Halling: Oldnorsk i 2 Ig. og 2 rg. 2 timer
Historie i 2 Ig. og 2 rg. 3 —

— i 3 m. 3 —
Religion i 4 m. 1 —

— i 3 m. 2 —
Norsk i 4 m. 4 —
Tysk i 4 m. 6 —
Norsk i 1 m. 5 —
Tysk i 1 m. 6 —
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32 timer.,

Borchsenius: Fransk i
Engelsk i

1
1

lg- 
lg-

og 1 rg- 3
4

timer

Geografi i 4 m. 2 —
9 timer.

Brun: Norsk i 2 lg- Og 2 rg- 2 —
Religion i 2 ni. 2 —
Norsk i 2 m. 4 —

8 timer.
Høst: Engelsk i 3 rg. 5 timer

Engelsk i 4 ni. 5 —
10 timer.

L’orange: Mathematik i 1 rg- 2 timer.
Ihle (Iste lialvaar Bogstad):

Geografi i 2 lg- og 2 rg- 1 time
— i 1 lg- Og 1 rg- 1 —

Mathematik i 1 lg- 2 —
Geografi i 2 m. 2 —
Naturfag i 2 m. 2 —

— i 1 m. 3 —
— 11 timer.

Desuden i 2det halvaar 1 extratime kemi. i 3 rg. og 1 exte
time mathem. i 2 Ig.
Rogstad: Græsk i 3 ig- 4 timer

Tysk i 1 ]g- 4 —
i 2 in. 5 —

13 timer.
Elstad: Skrivning i 1 ni. 2 timer

— i 5 f. 2 —
Regning i 1 ni. 5 —
Regning i 5 f. 5 —
Tegning i 5 f. 2 —-
Sløid i 3 m. 4 —

— i 2 m. 4 —
— i 1 m. 4 —
— i 5 f. 4 —
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extratimer i regning i 2 m.
Desuden tilsyn med hjemmeskrivningen i 4 m. og 3 m. samt

Hagen: Norsk i 5 f.
Mathem. og engelsk i 4 m.

(extratimer)
Mathem. og engelsk i 2 m.

(extratimer)

8 timer
4

2
------- 13 timer.

Frk. Broch: Regning i 2 m.
(extratime)

Regning i 1 in.
(extratime)

1

1

time

2 timer.

Frk. Møller: Historie i 1 m.
Geografi i 1 m.
Historie i 5 f.
Geografi i 5 f.

2
2
2

timer

— — 9 timer.

Desuden
Frk. Nerdrum

Desuden
Grøndahl:

klasselærerinde i 1 f. 
: Naturhistorie i 5 f. 
klasselærerinde i 4 f. 
Sang i gymnasiet
— i 3 m.
— i 2 m.
— i 1 m.
— i 5 f.

1
1
1
1
1

time

5

i timer.

timer.

Bentzen: Gymnasiet i 3 Ig. og 3 rg
_ i 2 Ig. og 2 rg.

i 1 lg. og 1 rg.
— i 4 m. og 3 m.
— i 2 m. og 1 m.
— i 5 f. 4 f.

. 3
1 3
J 3

3
3
3

timer

15 timer.
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Frk. Anderssen klasselærerinde i 3 f.
Frk. Paulsen — i 2 f.

Frk. Anderssen er skolens kasserer.
Inspektør Østbye er skolens sekretær.

Fr. Stenstrup er skolens vagtmester siden 1884.



IV. Timernes fordeling sees af følgende tabel.

Hjemmeskrivning.

Fag.

Re
lig

io
n

N
or

sk
 og 

ol
dn

oi
>k

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

 re
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 3 3 1 6 6 2 1 3 36 timer
3 lg.................... 2 4 2 10 3 3 3 1 3 1 3 35 —
2 rg.................... 1 4 5 2 3 1 6 o 2 1 3 33 —
2 lg.................... 1 4 2 10 3 2 3 1 3 1 3 33 —
1 rg.................... 1 3 5 3 3 1 5 5 2 1 3 32 -
1 lg.................... 1 3 2 9 4 3 3 1 3 1 3 33 —
4 m..................... 1 4 6 5 3 2 5 3 2 3 34 —
3 m..................... 2 4 5 5 3 2 5 2 X) 2 1 3 2 36 —
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 —
Bf...................... 3 7 3 3 4 3 1 24 —
2 f...................... 3 9 3 5 2 2 24 —
1 f...................... 3 12 5 3 1 24 —

1898—
1900] 

Tim
ernes fordeling.
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V. Undervisningen.
A. Forskolen.

Iste fork lasse.

Religion : De vigtigste begivenheder i Iste Mosebog af Jesu liv 
fortælles og gjengives i tilslutning til Vogts lille bibel
historie. Nogle lette salmevers og bønner lærte mundtlig. 

Norsk: Med anvendelse af skrive-læsemethoden har børnene lært 
at læse rent og sammenhængende efter F. Hansen Dal
dorfs: Norsk læsebog for begyndere. Dernæst er læst 
omtrent 40 sider af Pauss og Lassens læsebog 1ste del. 
— Smaafortællinger, eventyr og lette vers er lært af 
eleverne. Sidste halvaar afskrift paa skolen efter læse
bogen.

Regning: Eleverne har lært at skrive tallene indtil 100. Addi
tion og subtraktion ved rækketælling dels paa tavle, dels 
som hovedregning. Indøvelse af praktiske exempler. 
Forøvelser til multiplikation og division.

Skrivning: De latinske bogstaver efter afskrift paa vægtavlen 
indøves paa dobbeltlinjeret tavle og senere i dobbelt
linjeret skrivebog. I den sidste del af aaret sammen
skrift. Øvelse i tætskrivning paa tavle af de smaa bog
staver.

Haandgjerning: Stikning og udsyning paa pap af forskjellige 
figurer.

2den f o r k 1 a s s e.

Religion: Det gamle testamente til «Makkabæerne» og det nye 
testamente til «Den Helligaands udgydelse» efter Vogts 
lille bibelhistorie. 1., 2., 3., 4., 5., og 7 bud mundtlig uden 
Luthers forklaring. Et par lette salmevers. I de sidste 
maaneder er børnene gjort bekjendt med salmebogen.
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Norsk: Læsning efter Pauss og Lassens læsebog i modersmaalet 
fra side 40 til side 222. Enkelte vanskeligere stykker- 
er oversprungne. Samtale om og gjengivelse af det læste. 
Smaadigte lærte udenad. Daglig afskrift efter bog 
hjemme. 1 time om ugen diktat, af og til skriftligt 
samarbeide ved hjælp af billeder (øvelse i sætnings
dannelse, beskrivelser og korte fortællinger).

Historie: I de sidste maaneder er benyttet 1 time af norsk
undervisningen til at fortælle de lettere gude- og helte
sagn.

Geografi: Først er skoleværelset, skolebygningen med nærmeste 
gader samt byen og omegn, gjennemgaaet ved tegning 
paa tavlen. Derpaa gjennemgaaet efter kart Norge samt 
oversigt over Europa, endelig de 5 verdensdeles og 
verdenshaves navne og beliggenhed. Karttegning efter 
Floods methode.

Regning: Tallene til 100 000 læst og skrevet. Addition og 
subtraktion af indtil sekszifrede tal. Multiplikation med 
enzifret multiplikator. Hovedregning.

Skrivning: Øvelser i skjønskrift i dobbeltlinjeret skrivebog. 
Taktskrivning i de smaa bogstaver i dobbelt linjeret bog 
efter Danielsen og Heikes skrivesystem.

Haandgjerning og tegning: Syøvelser og tegneøvelser i oprudet 
bog (Floods fortegninger).

Sang: Enstemmige sange og salmer.

3 d i e f o r k 1 a s s e.

Religion: Det gamle testamente efter Vogts lærebog. Kate
kismens 1ste og 2den og 3die part uden Luthers for
klaring. Nogle salmevers af Landstads salmebog.

Norsk : Læsning efter forberedelse hjemme i Pauss og Lassens 
læsebog i modersmaalet 1ste del fra side 222 bogen ud 
samt enkelte stykker foran, som var forbigaaede i 2den 
klasse. Udenadlæsning af vers, afskrift efter læsebogen 
3 gange ug. hjemme, diktat 2 gange ug. Skriftligt sam- 
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arbeide som i 2den klasse. Ordklasserne gjennemgaaet. 
Skriftlige øvelser i grammatik.

Historie: Fortællinger af Norges historie fra Halvdan Svarte til 
1319.

Geografi: Europa gjennemgaaet. Jordens form og bevægelse 
lært ved hjælp af Globus. Karttegning.

Skrivning: Fortsatte øvelser i skjønskrift i dobbeltlinjeret skrive
bog efter trykte forskrifter. Taktskrivning. De store 
bogstaver paa samme maade som i 2den klasse. Daniel
sen og Heikes skrivesystem, 1ste og 3die hefte.

Hegning: Multiplikation med flerzifret multiplikator og division 
med enzifret divisor. Anvendte opgaver efter Johannesens 
regnebog 1ste hefte.

Haandgjerning: Papsløid. Forskjellige gjenstande tegnes, ud- 
skjæres og sammensættes.

Sang: Enstemmige sange og salmer.

4de for klasse.

Religion: Vogts lille bibelhistorie fra det «nye testamente» bogen 
ud, læst og repeteret. Katekisme (Bangs udgave) 1ste 
2den part læst og repeteret. Salmer: No. 5, 81, 137, 
186, 315, 330, 525.

Norsk: Læsning efter Pauss og Lassens læsebog II 1ste af
deling, med overspringelse af enkelte stykker.

Enkelte digte lærte udenad.
Grammatik og analyse efter Platous exempelsamling til 

side 20. Diktat og afskrift 2 gange ugentlig. Øvelser 
i lette stile ved skriftligt samarbeide paa tavlen hver 
14de dag.

Historie: Kristiansens lærebog i historie for folkeskolen (1ste 
udgave) side 1—85. Repetition.

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

Naturhistorie: Ved hjælp af billeder og fortællinger gjennem
gaaet de vigtigste typer af pattedyrene. Eleverne har i 
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den paafølgende time gjenfortalt det gjennemgaaede. 
Læst efter Sig Thors: «Billeder og beskrivelser af 
almindelige dyr».

Regning: Repetition af foregaaende aars pensum. Division med 
to og trezifret divisor. Hovedregning med alle fire reg
ningsarter. Gjennemgaaelse af kroner øre, og metrisk maal 
og vægt, tidsmaal og tælleenheder i alle fire regningsarter. 
Hjemmeregning 2 gange ug. efter Johannesens regnebog 
1ste hefte.

Skrivning: Taktskrivning efter Heike- og Danielsens skrive
system hefte I og II. Afskrift efter læsebog.

Sløid: Paparbeide efter model.
Gymnastik: Gjennemgaaet tabel III af kapt. Bentzens bog. Leg 

og kampøvelser efter senere tabeller.
Sang: Enstemmige sange og sangøvelser.

5te f o r k 1 a s se.

Religion: Brun og Platons bibelhistorie (2den udgave) fra be
gyndelsen til side 61. Repetition. Katekisme (Bangs 
udgave), fra begyndelsen til side 18. Repetition. Leilig- 
hedsvis læsning i bibelen og af kristelige fortællinger. 
Salmer: No. 175, 27, 134, paaskesalmer og pintse- 
salmer

Norsk: Pauss og Lassens læsebog II, 2den afdeling (4de oplag). 
Indholdet forklaret og gjenfortalt. Af digtene er 7 lærte 
udenad. Hofgaards lille grammatik § 1—§ 35, repeti
tion. Analyse efter Platons exempelsamling. Diktat 1 
gang ugenti. og afskrift 2 gange ugenti.

Historie: O. Kristiansens historie for folkeskolen (1ste udgave) 
fra «Den nyere tid» bogen ud.

Repetition: 4de klasses pensum gjennemgaaet dels 
indenad, dels udenad,.

Geografi: Horns lille geografi fra Sverige ud, — Øvelser i at 
skrive de geografiske navne paa karter.
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Regning: Repeteret regning med tidsmaal og tælleenheder, særlig
multiplikation og division. Gjennemgaaet de fire regnings
arter i decimale tal. Blandede opgaver efter Johannesens 
regnebog. Hovedregning efter Nicolaysens opgavebog II 
2det hefte. Hjemmeregning 2 gange ugentlig.

Naturhistorie: Botanik: Gjennemgaaet efter plancher vore almin
deligste planter og trær. Plantebestemmelse. Efter 
Dr. Olav Johan Olsens lærebog for folkeskolen gjennem
gaaet enkelte af de vigtigste dyreformer. Stoffet udvidet 
ved fortælling.

Tegning: 1ste og 2det hefte af H. Petersens tegnekursus for 
folkeskolen.

Skrivning: Taktskrivning efter Heike og Danielsens Bdie og 
4de hefte. Hveranden uge skjønskrift efter læsebogen.

Sløid: Spikning, høvle- og sagøvelser.
Gymnastik: Som 4de forklasse.
Sang: Efter planen. Indøvelse af koncertprogrammet.

B. Middelskolen.

1ste middelklasse.

Religion : Brun og Platous bibelhistorie (2den opgave) fra «Kon
gernes tid» til «Den rige mand og Lazarus». Repetition. 
Klavenes’s forklaring fra begyndelsen til den 1ste artikel. 
Repetition. Salmerne 175, 134, 166, paaske- og pintse- 
salmer lærte udenad. Læsning i bibelen og af kristelige 
fortællinger.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog II 2den afdeling side 261—
bogen ud, III 1ste afdeling pag. 1—30. Hofgaards min
dre grammatik (1897) § 36—§ 65. Repetition. Repete
ret § 1—§ 12. Analyse efter Platous exempelsamling. 
7 digte lærte udenad. Diktat eller gjenfortælling 
hver uge.
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Tysk: Knudsen og Otto Kristiansens læsebog for begyndere 
(1898) fra side 1 til 71, læst og repeteret. Enkelte 
diktater og stile.

Historie: Ræders historie for middelskolen (1ste udgave) fra 
«Middelalderen til side 118. Repetition. Læst i Ræders 
historiske fortællinger.

Geografi: Horns geografi for middelskolen 14de udgave). Gjen- 
nemgaaet det vigtigste af indledningen, Norge, Sverige, 
Danmark og Rusland. Repetition. Karttegning.

Naturhistorie: Sørensens lærebog (6te udgave) Botanik: Gjen- 
nemgaaet morfologien side 169—186. Derpaa gjennem- 
gaaet enkelte plantefamilier, saasom: bartrærne, rakle- 
trærne, palmerne. Læst systemastiken fra side 199 til 
de enfrøbladede. Repetition. Zoologi: Fra side 28 
(hvirveldyrene) til insekter. Repetition.

Regning: Repeteret decimalbrøk, særlig multiplikation og divi
sion ved løsningen af en flerhed enkelte reguladetristykker. 
Efter Johannesens regnebogs 2det hefte (8de og 9de op
lag) gjennemgaaet almindelig brøk i de fire regnings
arter til § 10. Repetition. Behandling af enkelte regu
ladetristykker med opstilling i brøkform. Hovedregning 
Hjemmeregning 1 gang ugentlig.

Tegning: Frihaandstegning efter 2det og Bdie og 4de hefte af 
H. Petersens tegnekursus for folkeskolen.

Skrivning: Taktskrivning efter Heike og Danielsens skrive
system 4de og 5te hefte. Hjemmeskrivning 1 gang ugentlig.

Gymnastik: Bentzens lærebog. Tabel VI, samt leg og kamp
øvelser fra senere tabeller.

Sløid: Øvelser i planhøvling rundsagning, spikkeøvelser. Klas
sen har arbeidet 154 arbeider efter modelrækken.

Sang: Efter planen. Indøvelse af koncertprogrammet.

2den middelklasse.

Religion: Brun og Platous bibelhistorie (1ste udgave) side 133 — 
bogen ud. Repetition. Klavenes’s forklaring side 24— 
4de part. Repetition.
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Norsk: Pauss og Lassens læsebog i III Iste og anden afde
ling. Enkelte digte lærte udenad. Biktat hver uge, 
stile hveranden uge. Analyse efter exempelsamling og 
læsebog.

Tysk: Knudsen og Kristiansens lærebog i tysk side 86—116. 
B. Gundersens tyske læsestykker I c. 40 sider.

Stykkerne er delvis lærte udenad. Samtale om det 
læste. Gundersen og Larssen grammatik.

Adjektivernes bøining, pronominerne og verberne til de 
uregelmæssige, svage verber. 1 hjemmestil ugentlig efter 
retroversionsøvelserne i Knudsen og Kristiansens bog. 
1 time ugentlig anvendt dels til stil, dels til mundtlig 
oversættelse fra norsk til tysk.

Engelsk: Brekkes engelske læsebog for begyndere (3die oplag) 
til side 65. Det meste lært udenad og gjenfortalt. En
gelsk afskrift og diktat.

Historie: Kæders verdenshistorie (1ste udgave) side 118—180. 
Repetition.

Geografi: Lærebog i geografi for middelskolen (3die udgave) 
side 84—10. Repeteret fra side 51.

Naturfag: Sørensens naturhistorie (6te udgave). Botanik: side 
199 bogen ud. Repetition.

Mathematik: Geometri. A. Petersens forberedende kursus i geo
metri tilende. Regning: Ole Johannesens regnebog 
(9de udgave) 3die hefte. Enkel og sammensat regulade
tri, procentregning. Hovedregning efter Nicolaisens 
opgavebog 3die hefte. Indledende kursus i plangeometri 
af Eliassen (4de udgave) til side 41. Ole Johannesens 
aritmetik (4de udgave) til side 40. Blandede opgaver 
hjemme og paa skolen.

Tegning: Erihaandstegning efter stiliserede bladformer med farve
lægning. De flinkere elever paabegyndt perspektiv
tegning :

Skrivning: Skrevet P/s side hver uge efter Heike og Daniel
sens skrivesystem 6te hefte.

Gymnastik: Som i 1ste middelklasse.
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Sløid: C. 80 gjenstande efter modeltegning. Endel timer er 
anvendt til tegning i klassen efter sløidgjenstande.

Sang: Efter planen. Indøvelse efter koncertprogrammet.

3 d i e middelklasse.
Religion: Brun og Platous bibelhistorie repeteret i sin helhed. 

Klavenes’s forklaring fra side 51 ud. Repetition af den 
hele bog.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog III 2den afdeling. Flere af 
digtene er lært udenad. Af Vinjes «Storegut» er læst 
c. 50 sider. Et par af digtene i denne lært udenad. Dik
tat hver uge, stil hver 14de dag.

Tysk: Gundersens læsebog (2den udgave) c. 30 sider. Gunder
sens stiløvelser til side 18 gjennemgaaet og lært. Gun
dersen og Larsens grammatik (2den udgave) § 140 ud. 
Stil en gang ugentlig efter Gundersens stiløvelser. Af og 
til «fri stile».

Engelsk: Brekkes læsebog for begyndere (3die oplag) side 75— 
90. Sammes læsebog for middelskolen (3die udgave) 30 
sider læst og gjenfortalt. Løkkes engelske grammatik 
§ 40—88. Skriftlig gjenfortælling 1 gang ugentlig.
Extemporallæsning.

Historie: Ræders lærebog side 193 bogen ud. Repetition.
Geografi: Horns lærebog (3die udgave) side 127—165 og side 

177—181. Repetition.
Naturfag: Sørensens lærebog (Ote udgave). Botanik : Oversigts

repetition af lærebogen. Zoologi: Oversigtsrepetition af 
lærebogen. Henrichsens fysik: fra begyndelsen til side 
39 (Archimedes’s lov,). Forskjellige experimenter.

Mathematik: Bonnevie og Eliassens Geometri (7de udgave) side 
32 til 3die bog læst og repeteret. Johannesens arith- 
metik (4de udgave), side 40 til 3die bog. Delvis repetition. 
Regning efter Johannesens regnebog: 3die hefte (9de 
oplag), procentregning, renteregning, blandede opgaver. 
Hovedregning efter 3die hefte af Nicolaisen regnebog.

Tegning: Gjennemgaaet de mest elementære regler for frihaands- 
3 — Otto Anderssens skole.
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perspektivet. Øvelser i perspektivisk gjengivelse af geo
metriske former.

Gymnastik : Bentzens lærebog tabel XI samt leg og kampøvelser 
fra senere tabeller.

Sløid: C. 80 arbeider efter modelrækken, hvoraf enkelte gjen
stande arbeidet i eketræ. Arbeidstegninger efter mo
deller.

Sang: Efter planen. Indøvelse af koncertprogrammet.

4de middelklasse.

Religion: Poulsens kirkehistorie for folkeskolen læst og repeteret. 
Norsk : Pauss og Lassens læsebog III 2den afdeling c. 85 sider.

Læst pensumet til middelskoleexamenet eftei’ Brochs og 
Seips udvalg. Vinje: Storegut. Hofgaards grammatik 
afsnittet om vers og versemaal. Norbys omrids over 
litteraturhistorien og sammes oversigt over digtarteme 
gjennemgaaet. Følgende stile er skrevne: 1 dag i som
merferien. 2. Perikles og hans tid. 3. Naturen og livet 
i Norge om høsten. 4. Fortæl om et vasdrag og om 
dets betydning for de omliggende distrikter. 5. Til hvil
ket land vil du helst reise, og hvorfor. 6. Fortæl om 
den nytte og glæde vi har af sneen, (tentamen). 7. En 
søndag eftermiddag paa mit hjemsted. 8. Hvad jeg be- 
skjæftiger mig med i ledige stunder (biev til en ven). 
9. Herman v. Bremen. 10. Sammenligning mellem det 
vestenfjeldske og østenfjeldske Norge. 11. Fortæl om 
det liv og den virksomhed, vaaren bringer. 12. Fortæl 
om vore vigtigste fiskearter, deres forekomst og hvorledes 
de fanges. 13. Fortæl lidt om livet i vore skove. 14. 
Hvad vil du blive?

Tysk: Gundersens læsebog (2den udgave) læst det for middel-
skoleexamen bestemte pensum. Læst 10 sider kursorisk 
af «Finnische Novellen». Repetition af Gundersen og 
Larsens grammatik. 2 stile ugentlig, hjemme og paa 
skolen.
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Engelsk: Af Brekkes læsebog for middelskolen læst pensum for
examen. Af Løkkes grammatik læst syntaxen; desuden 
indøvet grammatikken gjennem exempler. Mundtlig og 
skriftlig gjenfortælling; herunder benyttet Høst og 
Alnæs’s bog.

Historie: Repetition af Ræders lærebog for middelskolen.
Geografi: Horns lærebog (3die udgave) repeteret
Naturfag: Henriclisens lærebog i fysik (4de udgave) læst tilende.

Henved 30 experimenter.
Efter Sørensens lærebog gjennemgaaet menneske

legemets bygning og efter A. Utnes lærebog gjennem
gaaet sundhedslæren.

Mathematik: Bonnevie og Eliassens geometri (7de udgave) side
77 ud og delvis repeteret. Johannesens arithmetik (3die 
udgave) side 102 ud. Praktisk regning efter Johannesens 
regnebog odie og 4de hefte. Regnet opgaver i arithmetik 
og geometri.

Tegning: Øvelser i frihaandsperspektiv efter geometriske mo
deller.

Gymnastik: Som 3die middelklasse.

C. Gymnasiet

Realgymnasiet.

1ste klasse.

Religion: Nissens kirkehistorie læst og repeteret.
Norsk: Af Pauss og Lassens læsebog III 3. læst, og fortolket

en flerhed af stykkerne. Oplæst for eleverne eventyr, 
fortællinger, dramatiske scener og digte af Asbjørnsen, 
Moe, H. C. Andersen, Bjørnson, Ibsen, Lie, Kielland, 
Bjerregaard, Wessel, Øhlenslager, Baggesen. Leilig- 
hedsvis lidt analyse og metriske øvelser. Lassens litte
raturhistorie fra begyndelsen til side 44. Stile. 1. Smaa- 
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fuglene og den nytte og glæde, vi har af dem. 2. For
dele og behageligheder ved at bo ved sjøen. 3. Hvorfor 
lærer vi fremmede sprog. 4. Munkevæsenet. 5. Sammen
ligning mellem Sparta og Athen (tentamen). 6. Floder
nes betydning for et land. 7. Paa hvilke maader kan 
menneskene meddele sig til hverandre. 8. En vinterdag. 
9. Hannibal. 10. Hvad er grunden til, at vi saa gjerne 
opsætter vort arbeide og hvad er følgerne deraf. 11. 
Hvad nytte har vi af at lære historie. 12. Hvad 
kan der siges for og imod vor tids idræt (examen). 13. 
Graccherne (examen).

Engelsk: I Sommerfelts læsebog for gymnasiet 2den udgave 
læst c. 70 sider efter forberedelse, c. 65 sider kursorisk. 
Af Løkkes engelske grammatik er læst syntaxen indtil 
verbet. En skolestil hver uge, og en hjemmestil hver 
anden uge efter Brynildsens stiløvelser for middelskolen. 
Fra oktober af er ordbog ikke benyttet ved skolestilen. 
Af Lunds ordlister er læst udenad c. 15 sider.

Fysik: Schiøtz’s fysik (4de udgave) fra begyndelsen til 3die af
snit side 124. Opgaver hjemme og paa skolen. Expe
rimenter : Forsøg med skraaplan, vegtstang og tridser. 
Pendellovene og forskjellige forsøg med centralbevægelse 
Mariottes stødmaskine. Bestemmelse af friktionskoeffi
cienten. Tryk i vædsker, kommunicerende rør. Archi
medes’s lov, bestemmelse af specifik vegt for faste legemer 
og vædsker, kapillarfænomæner, adhæsion mellem faste le
gemer og vædsker, baroskopet, barometret, Mariottes lov, 
luftpumpen, sugepumpen, trykpumpen, vinkelhævert, 
stikhævert, adhæsion mellem gasarter og faste legemer, 
Repetition.

Kemi: Johannesen og Nicolaysens lærebog 2den udgave, fra 
begyndelsen til kulstof side 50. Experimenter: Frem
stilling af surstofgas og paavisning af dens egenskaber. 
Fremst, vandstof, kvælstof, ammoniak, salpetersyre og 
undersalpetersyre. Fremst, klor og klorvandstof og paa
vist dens egenskaber, fremst, brom, jod og fluorvand- 
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stof, ætset glas, fremvist svovl og svovlsyre og paavist 
deres egenskaber, fremstillet svovlvandsstof og anvendt 
den til fremstilling af svovlmetaller, fremvist fosfor og paa
vist dets egenskaber for tændstikker og fosforstikker, 
paavist arsen og antimon ved Marsh’s apparat. Repe
tition.

Naturhistorie: Botanik: Sørensens lærebog (6te udgave). Læst 
fra begyndelsen til s. 169, blomsterløse planter. Repe
teret hovedpunkterne.

Fransk: Knudsen og Wallems læsebog for gymnasierne (2den 
udgave) c. 45 sider delvis repeteret. Extempore 1 gang 
ugenti. dels efter læsebogen dels af Contes et Nouvelles 
par E. Sonvestre 20 sider.

Historie: Ræders oldtidens historie (1ste udgave). Læst og 
repeteret.

Mathematik: Bonnevie, og Sørensens geometri læst og repeteret. 
Bergs arithmetik: ligninger, proportioner, logarithmer, 
potenser, rodstørrelser. Johannesens trigonometri (2den 
udgave) til side 35. Opgaver hjemme og paa skolen.

Geografi: Gundersens politiske geografi (2den udgave) til 
side 160.

Tegning: Øvelser i tegning efter lettere fladeornamenter, H. 
Petersens tegneapparat. Examenstegning.

Gymnastik: Beutzens lærebog tabel XV, samt delvis spænd- 
bøininger indtil tabel XVIII, havbevægelser tabel XXII, 
sprang, tabel XXI.

Sang: Efter planen.

2den klasse.

Religion: Lucas evangelium ved Platou til kap. 9. 50 v. Repe
tition.

Norsk: H. Lassens litteraturhistorie (3die udgave) pag. 17 til 
Øhlenschlager. Pauss og Lassens læsebog. IV. 1. Maidagen, 
Kjærlighed uden strømper. Svend Dyrings hus. Den 
stundesløse. Stile: 1. Hvad der hemmer og fremmer 
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Norges industrielle udvikling. 2. Der ligger vækst i 
store minder. 3. En gang er ingen gang (skrevet to gange).
4 . Middelhavets verdenshistoriske betydning. 5. Europas 
fortrin fremfor de andre verdensdele. 6. Fornuftig og 
ufornuftig godgjørenhed. 7. Enhver er sin egen lykkes 
smed. 8. Nordmarken og dens betydning for Kristiania 
ungdom. 9. Af hvilke betingelser afhænger et folks 
seier i krig. 10. Fordele og mangler ved store byer.

Oldnorsk : Nygaards udvalg af den norrøne litteratur (Bdie ud
gave) side 20 til 66. Nygaards oldnorsk grammatik 
(4de udgave) side 4—38. Repetition.

Engelsk: Sommerfelts læsebog (2den udgave) c. 135 sider, hvoraf 
vel halvdelen kursorisk. Løkkes grammatik fra § 195 
ud. Præpositionerne i Knudsens stiløvelser for middel
skolen. Lunds ordlistel' lært udenad c. 15 sider. En 
skolestil hver uge og en hjemmestil hveranden uge 
efter Kroghs stiløvelser.

Fysik: Schiøtz fysik (4de udgave) § 85—§ 184. Experimenter: 
Stemmegaffel, monochord, maaling af lydens forplantnings - 
hastighed i luft ved lukket pibe, sirene, vinkelspeil, 
billeddannelse ved lysets gang gjennem liden aabning, 
lysmaaling, hulspeil, maaling af dets brændvidde (39,8 cm.). 
Maaling af vandets brydningsforhold ved iagttagelse af 
indfalds- og brydningsvinkelen, lysbrydning i prisme, paa
vist totalreflexion, maaling af en linses brændvidde, 
farveskiver, maaling af brydningsforholdet ved mindste 
afbøining i prisme, paavisning af udvidelse ved opvarm
ning af faste, flydende og luftformige stoffer, bestemmelse 
af specifik varme af jern, experiment til at vise æther- 
dampes maximum af spændkraft. Hjemmeopgaver 1 gang 
hver uge.

Kemi: Hiortdahls lærebog (5 udgave) fra arsen til mangan side 
186. — En flerhed af experimenter.

Naturhistorie: Zoologi: Sørensens lærebog (5te udgave) side 
126 bogen ud. Repeteret fra begyndelsen til klatre- 
fuglene.
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Fransk: Choix de Non velles modei'nes (Velhagen und Kiasing I) 
side 7 bogen ud, Daudet: Le petit Chose (Velh. und 
Klas), side 1—40. delvis extempore. Knudsens franske 
grammatik (4de udgave) pag. 55 bogen ud. Repeteret 
formlæren.

Historie: Schjøth og Wallems Frankrigs historie for gymnasiet 
(2den udgave) læst og repeteret.

Mathematik: Guldbergs stereometri læst ud. Bergs arithmetik 
fra 386 til kjædebrøk. Læst om 2den grads lignin
ger, repeteret brøklæren, samt læst om hele tals delelig
hed og negative tal. Johannesens trigonometri (2den ud
gave) fra 36 ud. Repetition. Guldbergs analytiske geo
metri (3die udgave) til ellipsens diametre. Opgaver.

Geografi: Gundersens politiske geografi (2den udgave) fra side 
228 ud. Repetition. Haffners fysiske geografi læst og 
repeteret. Johannesens mathematiske geografi til side 13. 
Repetition.

Tegning: Examenstegning. Paabegyndt frihaandsperspektivet 
efter A. Petersens lærebog.

Gymnastik: Som 1 rg.
Sang: Efter planen.

3 d i e klasse.

Religion : Johannes evangelium ved N. Brun fra kap. 9 ud. 
Repetition af evangeliet og Nissens kirkehistorie.

Norsk Af Pauss og Lassens læsebog IV 2. Udvalget af «Nor
ges Dæmring». Af T. Vetlesens «Norske digte» I fra 
begyndelsen til side 93. Leilighedsvis øvelser i vers
lære. Lassens litteraturhistorie læst i sin helhed. Stile: 
1. Aarsagerne til og følgerne af Norges spredte befolk
ning. 2. Selskabelighed, dens fortrin og mangler. 3. 
Om Wessel og «Kjærlighed uden strømper». 4. Arbeidets 
velsignelse. 5. Søndagshvilens betydning (tentamen).
6. Enevoldsmagtens indførelse i Danmark-Norge og de 
forandringer i styrelsen, som den medførte (tentamen)..
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7. Hanseaternes betydning for Norden. 8. Sjøen giver 
stort, men den tager ogsaa stort. 9. Hvad mener du 
om ordsproget: «Enhver er sin egen lykkes smed» (ten
tamen). 10. Om middelalderens munkevæsen. 11. I 
hvilket øiemed foretages nutidens opdagelsesreiser. 12. 
Napoleon og England (skolestil).

Oldnorsk : Nygaard udvalg af den norrøne litteratur (3die udgave). 
Haakon den Godes død, Kjartan Olafssøn, Asbjørn Sel- 
bane, Harmarsheimt, Hävamål. Repetition. Nygaards 
grammatik læst i sin helhed.

Engelsk: 50 sider af Hugh Conway: Called Back. Udvalgte 
stykker af Sir Jon Lubbock «The Pleasures of Life og 
af Macaulay «Frederic the «Great», delvis extempore. 
Af Løkkes grammatik læst syntaxen. Sommerfelts lit
teraturhistorie. Stile hver uge paa skolen; af og til 
hjemmestile efter Kroghs stiløvelser.

Fysik: Schiøtz fysik (4de udgave) § 185 bogen ud. Repetition af 
det hele pensum. Experimenter: Magneters gjensidige virk
ning, kraftlinier, magnetisering, elektricitetsudvikling ved 
rivning, elektroskop, elektrisermaskine, elektrofor, leydner- 
flaske, influens, electrolyse, polarisation, varmeudvikling, 
virkninger paa magneten, magnetelektrisk induktions
apparat, fundamentalsforsøgene ved induktion. Opgaver 
hjemme hver uge, paa skolen hveranden uge.

Kemi: Hiortdahls lærebog (5te udgave) fra side 143 bogen nd. 
Repetition. Experimenter.

Naturhistorie: Sørensens lærebog (5te udgave) fra «krybdyr» 
side 100 bogen ud. Almindelig repetition.

Mineralogi: Corneliussens lærebog.
Fransk : Daudet: Le petit Chose (Velhagen und Klasing) fra 

side 31 ud. Knudsen og Wallems læsebog II (2den ud
gave) forskjellige stykker. Voltaire. Charles XII, væsentlig 
extempore. Knudsens franske grammatik repeteret.

Histiorie: Storm-Petersens Nordens historie læst tilende. Repe
teret Ræders oldtidens historie og Schjøtz og Wallems 
Frankriges historie.
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Mathematik: Guldbergs analytiske geometri (3de udgave), fra 
side 25 ud og repeteret. Johannesens trigonometri (2den 
udgave), repeteret. Bergs arithmetik læst kjædebrøk. 
ubestemte ligninger og repeteret rækker. Holsts func- 
tionslære til konvergerende rækker. Eulers sætning om 
binomiske koefficienter ikke medtaget.

Geografi: Johannesens mathematiske geografi læst ud. Gunder
sens politiske geografi repeteret til Østerrig-Ungarn.

Tegning: Examenstegning. Projektionstegning efter A. Peter
sens lærebog for gymnasiet. Elementerne af den deskrip
tive geometri. Gjennemgaaet examensopgaver.

Gymnastik: Bentzens bog tabel XVI samt delvis spændbøininger 
indtil XIX hævbevægelser indtil tabel XX og sprang 
XXI.

Sang: Efter planen.

Latingymnasiet.

1ste klasse.
Religion: Som 1 rg.
Norsk: Som 1 rg.
Latin: Cicero de imperio C. Pompei (Udg. V. Voss 2den udgave). 

Sallust Catilina, (rektor Müllers udgave ved V. Voss 
3die udgave) kap. 15 ud. Repetition. Schreiners gram
matik (odie udgave) § 199 — Stil efter Lowums stil
øvelser II, hver uge paa skolen, hveranden uge hjemme.

Fransk: Som 1 rg.
Historie: Som 1 rg,
Mathematik: I Johannesens arithmetik læren om logarithmer. 

I Bergs lærebog læst fra potenser side 83 til Øvelser i 
brug af logarithmetabel og læsning af 2den grad lignin
ger med bogstavskoefficienter. Johannesens trigono
metri fra begyndelsen til side 35. Repetition.

Tysk: Gundersen. Tysk læsebog for de høiere skolers øverste 
klasser II c. 80 sider Kristiansens stil- og taleøvelser 
side 1—30.
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Engelsk: Brekkes engelske læsebog for begyndere (5te oplag) 
med endel forbigaaelser. Det grammatiske afsnit gjennem- 
gaaet. Af Sommerfelts nyeste engelske forfattere læst 
c. 40 sider (Peter Trotman, Livingstone). Skrevet nogle 
stile.

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

2den klasse.

Religion : Som 2 rg.
Norsk : Som 2 rg.
Oldnorsk: Som 2 rg.
Latin: Livius 22de bog fra Cap. 60 ud, 23de bog til cap.

40. Virgils Æneides 4de bog. Af Horats epistlers 1ste 
bog. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 20, 10 == 593 vers. 
Af Horats’s satirers 1ste bog 1, 9, 2den bog 5 = 309 
vers. Tacitus Agricola 25 kapitler. Repetition af 
Horats Virgils og Livius, Weisses antikviteter (skole
udgaven) fra «Censura» (side 37) til side 82. Schreiners 
grammatik syntaxen fra side 164 ud. I 1ste kvartal 1 
ugentlig skolestil og hjemmestil hver anden uge. Siden 
oversættelse efter Gjørs og Johanssens opgavesamling.

Fransk: Som 2 rg.
Historie: Som 2 rg.
Mathematik: Bergs arithmetik fra 386 til kjædebrøk. Læst om 

2den grads ligninger, brøklæren, hele tals delelighed og 
negative tal. Johannesens trigonometri (2den udgave) 
fra 36 ud. Repetition. Opgaver.

Tysk: Heyses «Auf der Düne» læst kursorisk. Statarisk gjennem- 
gaaet Schillers: Der Ring der Polykrates, Die Bürg
schaft, der Handschuh, der Taucher, die Kraniche des 
Ibykus, Wallensteins Lager. Sproglige og reale anmerk
ninger dikteret.

Engelsk: Macaulay. The Siege af Londonderry (Velhagen und 
Kiasing). Extemporeret Marryat: The Children of the 
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New Forest (Velhagen und Klasing) Løkkes engelske 
grammatik § 92—140. Repetition.

Geografi: Som 2 rg.
Gymnastik: 2 rg.
Sang: Efter planen.

3 d i e kl a s s e.

Religion: Johannes Evangelium.
Norsk: H. Wergeland: Den engelske Lods læst og kommen

teret. Repeteret Holberg: Jacob v. Thyboe (Vetlesens 
udgave. Af Pauss og Lassens læsebog III. 3 læst 
Ohlenschläger: Morgen vandring. Welhaven: Protesilaos. 
det omvendte bæger, En sangers bøn. Lassens litteratur
historie gjennemgaaet. Stile: 1. Hvorledes udbredes i 
vore dage oplysning blandt folkene. 2. Hvilke hindringer 
møder vor tids fredsbestræbelser. 3. Olav d. Hellige og 
det norske aristokrati. 4. Havet og Norges folk. 5. 
Søndaghvilens betydning (tentamen). 6. Enevoldsmagtens 
indførelse i Danmark-Norge og de forandringer, den med
førte i styrelsen (tentamen). 7. Hvad kan vi af den 
engelske lods lære om Wergelands samfundsopfatning. 
8 Aarsagerne til og følgerne af, at saa mange mennesker 
i vore dage strømmer til byerne. 9. Hvorledes udbredtes 
den græske kultur i oldtiden til andre lande. 10. Hvad 
mener du om orsproget «Enhver er sin egen lykkes 
smed» (tentamen). 11. Om middelalderens munkevæsen 
(tentamen). 12. I hvilke øiemed foretages nutidens op
dagelsesreiser. 13. Napoleon og England (skolestil). En 
discussion.

Oldnorsk: Som 3 rg.
Latin: Forfatterlæsning som 2 Ig. Ligesaa i antikviteter og 

grammatik. Repetition af artiumspensumet. Oversættelser 
efter Henrichsens opgaver, en gang ugentlig paa skolen, 
en gang hver 14de dag hjemme.

Fransk: A. Daudet. Le petit Chose (Velhagen und Klasing) fra 
side 55 ud. — Af Knudsen og Wallem II læst c. 85 
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sider, delvis extempore. Nogle sider af Voltaires Charles 
Douze. Knudsens grammatik repeteret.

Historie: Som 3 rg.
Mathematik : Bergs arithmetik. Irrationale ligninger, arithmetiske

og geometriske rækker, logarithmer, potenser, rod
størrelser, hele tals delelighed. Guldbergs stereometri 
læst og repeteret. Johannesens trigonometri læst og 
repeteret.

Tysk: Schiller: Wallensteins Lager. Repetition af de i 2den
klasse læste ballader samt Freytags. «Journalisten». Af
snit af Gundersen og Larsens grammatik.

Engelsk : Bickens : Sketches (Velhagen und Klasing : 40 sider.
Byron: Mazeppa. Extemporeret dels af Dickens Sketches, 
dels af Macaulays: John Hampden. — Lokkes gram
matik § 92—§ 152. Repetition.

Geografi: Johannesens mathematiske geografi læst ud med forbi-
gaaelse af de mathematiske udviklinger. Horns politiske 
geografi for latingymnasiet med tilføjelser.

Gymnastik: Som 3 rg. 
Sang: Efter planen.

VI. Examina.
Til examen artium fremstillede sig i 1899 til realartium 17 

elever hvoraf 15 bestod examen.
Kandidaternes navne var:

1. Arentz, Archer Roar, født i Kabelvaag 1880 af forældre 
W. F. A. Arentz og Laura Kristine Schive f. Neumann., 
elev af skolen i 10 aar.

2. Boddin g, Karl, født i Kristiania 1881 af forældre over
retssagfører J. Bodding og Thea f. Maarud, elev af skolen i 
2 aar.
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3. Bonnevie, Harald, født i Arendal 1880 af forældre assurance
direktør Sophus Bonnevie og Sophie f. Lund, elev af skolen 
i 3 aar.

4. Braaten, Kristen Olsen, født i Søndeled 1877 af forældre 
Gaardbruger O. Jørgensen og Torborg Kristensdatter, elev 
af skolen i 1 aar.

5. (Irosby, Hans Kristian, født i Kristiania 1879 af forældre 
disponent A. Crosby og Fanny f. Swane, elev af skolen i 
13 aar.

(i. F o u g n e r, Bjørn Eilef, født paa Horten 1881 af forældre 
marinekaptein Kristian Fougner og Petra f. Wiel, elev af 
skolen i 3 aar.

7. G e t z, Ole Berg, født i Kristiania 1881 af forældre rigs
advokat B. Getz og Johanne Fredrikke f. Berg, elev af 
skolen i 12 aar.

8. Ils aas, Ove Karl, født paa Hamar 1881 af forældre, 
grosserer P. Ilsaas og Ingeborg Mathea f. Sjølie, elev af skolen 
i 12 aar.

9. Johnsen, Sigurd Ole, født i Kristiania 1881 af forældre 
kjøbmand O. Johnsen, og Karoline f. Iversen, elev af skolen 
i 12 aar.

10. K a a r b ø, Arthur Darre, født i Svolvær 1881 af forældre 
dampskibsekspeditør O. J. Kaarbø og Anna Augusta f. 
Westgaard, elev skolen i 3 aar.

11. Le vanger, Otto Herman født i Chicago 1879 af forældre 
grosserer H. F. Levanger og Syrene, Marie f. Bahn, elev 
af skolen i 6 aar.

12. Nielsen, Emmy Christofa. født i Kristiania 1879 af for
ældre kjøbmand H. Nielsen og Fredrikke Christine f. Ing- 
voldstad. elev af skolen i 3 aar.

13. Reinertsen Reinert, født i Skudesneshavn 1877 af for
ældre klokker P. Reinertsen, og Gjetlaug Margrethe 
Davidsdatter, elev af skolen i 1 aar.

14. Seeberg Christen, født i Kristiania 1880 af forældre 
G. F. Seeberg og Valborg f. Sissener elev af skolen i 
13 aar.
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15. Steenbuch, Harald, født i Elverum 1878 af forældre foged 
H. L. Steenbuch og Olivia, Lydia f. Rustad, elev af skolen 
i 1 aar.
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Arentz, R. . 3 4 4 4 1 1 2 2 1 2 g 4 2 2,54 godt
Bodding, K. 3 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 O O 1 2,4G m. godt
Bonnevie, H. 4 3 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2,23 —
Braaten, K. 4 4 2 1 3 2 3 4 3 1 3 2 2 2,62 godt
Crosby, H. . . . 2 4 3 2 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1,92 m. godt
Fougner, B. . 3 4 3 3 4 3 1 2 2 2 2 2 1 2,46 —
Getz, 0.................... 3 4 3 2 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2,08 —
Ilsaas, 0. 4 4 4 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3,08 godt
Johnsen, S. . 4 4 3 3 2 3 2 4 2 4 3 4 3 3,15 —
Kaarbø, A. . 4 4 4 3 2 3 3 3 2 g 1 3 1 3,00 —
Levanger, 0. 3 2 3 3 2 2 1 2 2 1 3 2 3 2,23 m. godt
Nielsen, E. . 3 3 4 3 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2,15 —
Reinertsen, R. . 3 $ 4 3 2 3 2 4 2 5 4 4 2 3,15 godt
Seeberg, Chr. . 4 4! 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2,92 —
Steenbuch, H. . 4 4 2 O O 1 2 2 3 1 3 3 2 1 2,38 m. godt

Af 37 privatister paa reallinjen bestod 19 examen.
Af 13 privatister paa latinlinjen bestod 8 examen.
Til examen artium 1900 fremstillede sig 31 elever paa 

latin og reallinjen, hvoraf 3 rejiceredes i den skriftlige prøve. 
2 har paa grund af sygdom ikke fuldendt examen.

Kandidaterne var:
1. Latinere: Bang-Hansen, Lauritz, født i Drammen 1879 af 

forældre agent I. L. Hansen, og Thora født Bang, elev af 
skolen af 2 Vs aar.
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2. Blix, Einar, født i Kristiania 1880 af forældre professor 
E. Blix og Emma, Alvilde f. Hanssen, elev af skolen i 
3 aar.

3. Bugge, Hans Henrik, født paa Ringsaker 1882 af forældre 
læge U. Bugge og Emma f. Borchgrevinck. elev af skolen i 3 aar.

4. Heyer dal, Thorvald Emil, født i Kristiania 1881 af for
ældre ingeniør H. D. Heyerdahl og Alma Constance f. Hed
rich, elev af skolen i 3 aar.

5. H o f f. Thorleif født i Kristiania 1880 af forældre vexel- 
mægler M. S. Hoff og Hilda Elise f. Pauss, elev af skolen i 
12 aar.

6. Knudsen, Knud, Christian født i Skaatø 1879 af forældre 
skibsfører J. N. Knudsen og Karoline Thomine f. Thomme- 
sen, elev af skolen i 1 aar.

7. Nordlid, Kristian født i Fredrikstad 1881 af forældre 
sognepræst K. M. Olsen Nordlid og Maren Karine f. Olsen, 
elev af Skolen i 1 aar.

8. S i b b e r n, Konrad Huitfeldt født i Kragerø 1882 af forældre 
politimester Gr. C. H. Sibbern og Pauline Henriette, f. Breds- 
dorff, elev af skolen i 1 aar.

9. S k ir s t a d, Otto Benjamin Andreas, født i Vestre Aker 1882 af 
forældre toldkontrollør O. Skirstad og Anna Elisa f. Hallén, 
elev af skolen i 7 T/a aar.

Realister :
10. Birkedal, Thorvald, født i Stavanger 1879 af forældre 

gaardbruger O. T. Birkedal og Inger Marie Jonasdatter. 
elev af skolen i 1 aar.

11. Bronn, Thorleif, født i Kristiania i 1880 af forældre konsul 
L. F. Bronn og Elda Sophie f. Smith, elev af skolen i 
1 aar.

12. B y e, Johannes, August født i Drammen 1881 af forældre 
handelsmand A. M. Bye og Gunda Augusta f. Anderssen, 
elev af skolen i 2 Va.

13. Frost, Gunnar, født i Kristiania 1882 af forældre gros
serer Jonas Frost og Inga Sofie f. Jarmann, elev af skolen 
i 12 aar.
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14. G u n d e r s e n, Jenny Marie, født i Skedsmo 1881 af forældre 
opsynsmand J. Gundersen og Malene f. Jacobsen, elev af 
skolen i 2 aar.

15. Hol m, Søren Lodberg f. Kristiania 1881 af forældre handels
reisende S. L. Holm og Ota Axa Mathilde f. Guldmunden, 
elev af skolen i 1 aar.

16. Klo uman n, Sverre født i Tanen 1882 af forældre distrikts
læge H. H. G. Kloumann og Regine, Augusta f. Uchermann, 
elev af skolen i 8 aar.

17. Knudsen, Thomas, født i Skaatø i 1882 af forældre skibs
fører J. N. Knudsen og Karoline Tomine f. Thommesen, 
elev af skolen i 1 aar.

18. Larsen, Agnes, født i Kristiania 1881 af forældre bog
holder Carl Larsen og Sophie, Caroline f. Forseth, elev af 
skolen i 3 aar.

19. L y c h e, Alexander, født i Fredrikshald 1882 af forældre 
grosserer Omar Lyche og Betty f. Arentz, elev af skolen i 
10 aar.

20. Nettum, Ivar, født paa Østre Toten 1881 af forældre expe
ditor N. O. Nettum og Karene f. Jensen, elev af skolen i 2 aar.

21. Olsen, Ole Tobias, født i Kristiania 1878 af forældre 
sognepræst O. T. Olsen og Christine f. Dahl, elev af skolen 
i 2 aar.

22. Eamby, Karl Ludvig, født i Ullensaker 1877 af forældre 
gaardbruger O. K. Ramby og Anne Dorthea f. Larsen, elev 
af skolen i 1 aar.

23. Ring, Paul, født paa Ringsaker 1879 af forældre ritmester 
P. Ring og Antonette f. Todderud, elev af skolen i 1 aar.

24. S k a v 1 a n, Einar Kielland født i Fron (Akershus) af for
ældre professor' Olaf Skavlan og Dagmar f. Kielland, elev 
af skolen i 7 aar.

25. S o 1 n ø r d a 1, Jens født i Ørskaug af forældre lærer O. J. 
Solnørdal og Karen Nikoline f. Sorthe, elev af skolen i 1 aar.

26. Wiborg, Justus Colin født i Kragerø 1881 af forældre 
konsul Th. M. Wiborg og Hansine f. Daae, elev af skolen 
i 1 aar.



1898—19001 Examina. 49

Examens udfald sees af følgende tabeller; 
Latinere:

-
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br in Hoved
tn VJ C karakter

£
i—i é

Bang-Hansen L- 3 4 3 1 2 3' 3 4 3 2 3 1 2,62 godt
Blix, E. 4 4 2 1 2 1 2 2 2 1 g 3 2 2,23 m. godt
Bugge, H. 3 2 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1,62 —
Heyerdahl, Th. 4 3 1 1 1 1 2 1 1 1 f 1 1 1 1,46 —
Hoff, Th. 4 nD 2 1 2 2 2 2 1 2 4 2 2,31 —
Knudsen, K. 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1,46 —
Nordlid, Kr. 3 4 4 1 1 2 2 2 3 2 3 3 2,50 —
Sibbern, C. 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,33 —
Skirstad, 0. 3 4 4 1 9 2 3 3 2 2 3 2 2,62 godt

En privatist bestod examen n tec l karakteren godt.
Realister:

Navne il bc Hoved
karakter

E
Vj

E

4 — Otto Anderssens skole.

Birkedal, Th. . 4 4 3 2 2 3! 4 5 2 3 9 9 3 1 3,00 godt
Broun, Th. 3 2 4 g 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2,38 m. godt
Bye, J..................... 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 1 2,69 godt
Frost G................... 3 3 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1,77 m. godt
Gundersen, J. . 3 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1,54 —
Holm, S.................. 4 4 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2,46 —
Kloumann, S. . 3 3 3 2 1 9 1 4 1 2 2 1 1 2,00 _ -
Knudsen, Th. . 2 2 0 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1,31 u. godt
Larsen, A. . 3 3 3 2 1 1 2 2 2 3 1 2 3 2,15 m. godt
Lyche, A. . . . 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2,46 —
Nettum, I. . 3 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2,00 —
Olsen, 0. T. 2 4 3 3 2 2 3 3 3 2 5 4 1 2,85 godt
Ramby, K. . 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 4 2 3,38 tem. godt
Ring, P................... “3 4 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2,54 godt
Skavlan, E. 1 2 g 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1,31 m. godt
Solnørdal, J. 3 2 4 3 2 2 2 2 1 g 2 2 4 2,46 —
Wiborg, J. . 3 3 2 3 2 2 1 i) 2 2 2 2 1 2.15 —-
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52 privatister fremstillede sig til examen, af disse rejicere
des 20 ved den skriftlige examen, 5 maa kontinuere paa grund 
af sygdom ; de øvrige bestod examen.

Middelskoleexamen.
Til middelskoleexamen i 1899 fremstillede sig 23 elever, 

hvoraf 20 bestod examen med følgende udfald.

1. Latinliqjen.
1. Backe, Thoralf........................... meget godt 2,43
2. Bernts, Thorleif...................... — » — 2,18
3. Didriksen, Bjarne...................... — » — 1,71
4. Getz, An ton................................. — » — 1,75
5. Lorck, Kristian........................... udm. godt 1,46
6. Martens, Ragnvald .... meget godt 2,21

2. Engelskliiijen.
1. Baastad, Wilhelm...................... meget godt 2,33
2. Bye, Erik................................. .... —» — 2,43
3. Flood, Harald........................... godt 2,77
4. Haraldsen, Nora...................... meget godt 2,07
5. Haslund, Fredrik...................... —»— 2,07
6. Holth, Anders........................... .... —»— 2,36
7. Johnsen, Bjarne ...................... . . . . —»— 2,30
8. Johnsen, Ragnar...................... . ... —»— 2,10
9. Kirkemo, Øivind...................... . . . —»— 2.29
10. Petersen, Olaf...........................
11. Schjølberg, Petra...................... — 5— 1,68
12. Steen, Thorleif........................... .... —2,47
13. Øgaard, Atle........................... — »— 1,70
14. Østgaard, Erling . — »— 1,60
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Til middelskoleexamen 1900 efter den nye ordning frem
stillede sig 20 elever, hvoraf følgende 18 bestod examen ;

1. Bals, Meinhardt
2. Engebretsen, Petter
3. Flood, Carl Gustav
4. Fritzner, Nils
5. Gornitzka, Ralf
6. Guldberg, Gottfried
7. Hamre, Oluf
8. Johanssen, Christian
9. Johnson, Herdag

10. Keller, Ragnvald
11. Kildal, Arne
12. Lyche, Kai
13. Otto, Gottfried
14. Oxaal, Gunnar
15. Tandberg, Eugen
16. Tjersland, Thorleif
17. Undahl, Axel
18. Carlsen, Georg

3 af eleverne maa underkaste sig ny prøve i et enkelt fag.
Der gives efter den nye ordning ingen hovedkarakter.

VIL Forskjelligt.
Lørdag 17de september 1898 gjorde skolens lærere og gym

nasiets og middelskolens elever i et antal af 120 en udflugt til 
Eidsvoldsbygningen. Man tog jernbanen til Dals station, hvorfra 
man derpaa marscherede til bestemmelsesstedet. — I Eidsvolds- 
bygningens sal afsang eleverne fædrelandssangen, hvorpaa skole
bestyrer Otto Anderssen holdt et kortere foredrag. Derpaa blev 
bygningen og dens samlinger beseet. Middag spistes i den til
stødende have, hvortil vi ved konservator Langes forekommenhed 
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fik adgang. Kl. 7 aften var man igjen i byen efter en i alle 
henseender mindeværdig dag.

Lørdag 12te mai 1900 holdes en koncert for elevernes for
ældre, foresatte og venner med nedenstaaende program: Bestyreren 
hilste forsamlingen velkommen i nogle ord, hvori han særlig 
fremholdt sangens betydning i skolens opdragende gjerning.

Program:
1. Lovsang .  Beethoven.
2. Sangen............................................................. Silcher.
3. Fædrelandssang.................................................. Haydn.
4. Vort land.............................................................Pacius.

Udføres af skolens kor.

Piano Solo.

Impromptu
Marche grotesque 
Skizze ....

Jean Sebelius.
Sinding.
Sinding.

Udføres af Frithjof Grøndahl elev af 3die m.

Violin Solo.

8. Andante religioso...................................... Francis Thomé.
9. Agnes’s vuggevise.................................J. K. Horda-Hauge.

Udføres af Carl Frølich Hansen, elev af 2 rg. 
med accomp. af Fr. Grøndahl.

10. Sangerafsked.............................................Abt.
11. I skoven.......................................................Mendellsohn.
12. Hellig er vor Gud..................................Neukom.

Udføres af skolens kor.
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Under odie marts 1899 afsendte® følgende skrivelse fra de 
høiere skolers bestyrer til forældre og foresatte:

For at bidrage til at fremme samvirke mellem hjem og skole 
med hensyn til et par vigtige spørsmaal har bestyrerne af her
værende «høiere almenskoler» bestemt sig til at rette en hen
vendelse til elevernes forældre og foresatte.

Reglementet for statens høiere skoler bestemmer, at «naar 
en elev ved sygdom eller af anden tvingende aarsag er hindret 
fra at komme paa skolen, maa anmeldelse herom snarest mulig 
sendes fra hjemmet. — — Forøvrigt maa ingen elev være fra
værende fra nogen undervisningstime uden skolens tilladelse». 
Denne regel gjælder i alle velordnede skoler. At den biir 
nøiagtig overholdt, anser vi at være af største betydning baade 
for det hele arbeide i skolen og for vedkommende elever selv, 
og det vil vistnok ogsaa alle som har tænkt lidt over sagen, 
være enige i. Men om hvad der bør ansees dels som «tvingende 
aarsag» til at lade en elev forsømme uden forud indhentet til
ladelse fra skolen, dels som gyldig grund til at anmode om saa- 
dan tilladelse, derom viser der sig ofte temmelig afvigende 
meninger.

Det er imidlertid klart, at just den størst mulige e n h e d 
i principer og fremgangsmaade i dette stykke er særdeles ønske
lig *). Der er særlig ett punkt som vi tror det vil være hensigts
mæssigt at henlede opmerksomheden paa, nemlig saadanne for
sømmelser som har sin grund i selskabslivet, navnlig i 
barneballer og andre barneselskaber.

Vi har aabent øie for at en rimelig selskabelighed mellem børn 
har sit værd. Men rimelig er den kun, naar den ikke i nogen 
henseende er overdreven, ikke gaar alt for ofte paa, ikke varer 
langt ud paa natten, og fremfor alt ikke bliver en saadan hoved-

*) En nærmere begrundelse heraf er i sin tid givet i en til for
ældre og foresatte omsendt fælles-udtalelse fra bestyrerne af 
Kristiania borgerskole, Nissens skole, Aars og Vos’s skole og 
Gjertsens skole (1872).
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sag for barnet eller den unge, at pligten og det paahvilende 
arbeide sættes tilside for den. Selskabelighed, saa vel som idræt 
og anden fornøielse, skal være til rekreation, ikke til forøget 
anstrengelse legemlig eller aandelig; den skal give opmuntring 
til med lyst og iver at tage arbeidet fat igjen, ikke svække 
arbeidslysten eller modarbeide pligtfølelsen. Den overdrevne 
selskabelighed er derfor af det onde baade fra etisk og fra hy
gienisk synspunkt, den kan skade karakteren og skade sund
heden, og den skader ubetinget skolens arbeide.

Naar børn har været paa bal eller i andet selskab til langt 
ud paa natten, og de saa kommer paa skolen i rette tid den 
næste dag, vil de i regelen være aldeles uskikkede til at arbeide 
med den rette kraft; og biir de borte enkelte timer, eller endog 
hele dagen, saa faar de «huller» i sine fag, til besvær for dem 
selv bagefter og til sinke for klassens undervisning. Og, hvad 
der er det værste, naar hjem og skole her ikke arbeider godt 
sammen og gjensidig støtter hinandens autoritet, kan det hele 
lidt efter lidt virke til at undergrave den bevidsthed hos børnene, 
at pligten og arbeidet er vigtigere end fornøielsen, — og den 
bevidsthed skulde det dog være en fælles opgave for al opdragelse, 
baade i hjem og skole, at udvikle og befæste.

Det raad vi vil tillade os at give, for børnenes egen skyld 
endnu mere end for skolens, gaar altsaa ud paa dette: Lad 
aldrig barneselskaber strække sig ud over natten; lad de s m a a 
børn, som det før i tiden var skik, komme tidlig sammen og 
gaa tidlig hjem (f. eks. kl. 9), lad selskaberne ogsaa for de 
større børn slutte «i borgerlig tid», selv for de største ikke 
senere end kl. 11, naar de skal paa skole næste dag. Og vi 
lægger til: kan det paa, nogen maade lade sig gjøre, saa lad 
børnene, ogsaa naar der holdes aftenselskaber for de voksne, faa 
komme til ro i sin sedvanlige sengetid eller ialfald ikke langt 
ud over denne. Særlig burde man efter vor mening iagttage 
dette ved komfirmationsselskaber; disse bør mindst af alle bidrage 
til at hindre elevernes opfyldelse af sine skolepligter).

Vi vil ved denne anledning ogsaa nævne idrætten (sporten).
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Den er en fortræffelig ting, og ogsaa vi vil hjælpe til at fremme 
og bevare den som en ædel ungdomsglæde. Men ogsaa her 
gjælder det, hvad jo alle i teorien er enige om, at overdrivelse er 
til skade. Vi behøver ikke videre at dvæle ved dette, men skal 
blot henstille til alle forældres alvorlige overveielse, om det kan 
være heldigt eller endog blot forsvarligt at lade skolebørn til
bringe lange aftener og nætter om vinteren paa egen haand ude 
i skihytter eller lignende, om det ikke meget mere burde være 
fast regel, at børnene ogsaa fra skiture skal komme hjem i god 
betids før den sedvanlige sengetid.

Endelig et ord om sommer- og juleferierne. Begge disse er 
nu hos os saa lange, at en yderligere forlængelse for enkelte 
elevers vedkommende kun under ganske særegne og sjeldne om
stændigheder kan være paakrævet. Vi taler ikke til dem som 
uden grund eller uden at bede om skolens samtykke lader sine 
børn reise fra byen før skolefesten eller komme en eller flere 
dage for sent tilbage efter ferierne, og altsaa ligefrem sætter sig 
ud over skolens orden. De er heldigvis nu ikke mange. Men 
vi tænker paa de ikke saa faa tilfælde da der anmodes om sko
lens tilladelse til at blive nogle dage borte efter ferierne eller til 
at reise fra byen nogle dage før, navnlig om sommeren til at 
reise før skolefesten. Vi tror at anmodningerne om denslags 
fritagelser vilde blive langt færre, dersom man havde fuld for- 
staaelse af betydningen af at det regelmæssige arbeide gjøres 
ordentlig og helt ud, og af skolen som en organisme, hvor det 
hele lider ved at de enkelte led svigter, hvor meget saaledes 
ogsaa den afsluttende aarsfest taber i sin karakter og sin betyd
ning ved at mange er borte fra den, istedenfor at helst alle, 
lærere, elever, og saa vidt muligt ogsaa disses forældre, skulde 
være med, — eller dersom man vidste, hvormeget den enkelte 
ofte kan tabe ved at være borte netop de første skoledage efter 
en ferie. Naturligvis, undtagelser kan der være, forhold som 
gjør en forsømmelse vel begrundet; da bør ingen skole prote
stere, da maa baade skole og hjem finde sig i de ulemper som 
maatte følge med, og efter evne hjælpes ad med at raade bod
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paa dem. Hovedsagen
om, at skole og hjem arbeider 
pligt maa gaa foran fornøielse.

E. Schreiner. J. Aars. 
Kristiania katedralskole.

M. Gjør. Th. Prebensen. 
Gjertsens skole.

J. Jespersen. J. K. Berle.

er, her som ved det vi ovenfor har talt 
sammen, ud fra det princip at

P. Voss. S. W. Hofgaard 
Aars og Vos’s skole.

Otto Anderssen. A. Lowum.
Otto Anderssens skole.

C. Bonnevie. H. Christie.
Kristiania borgerskole. Berles skole. Frk.C.Bonnevies skole. Christes skole.

Thora Schjøth. Sig. Thor. Ragna Nielsen.
Frøken Conradis skole. Den nye middelskole for piger. Fru Nielsens skole.

B. Pauss. A. M. Corneliussen.
Nissens skole.

A. Breien. Agnes Thorsen. 
Nordstrands middelskole.

Olaf Berg. Einar Schibbye.
Olaf Bergs skole. Oslo middelskole.

H. Gjønnæss. N. Vartdahl.
St. Hanshaugens skole.
A. Sylow. Johanna Sylow.

Frøken Sylows skole.

P. Qvam. Elisa Roll.
Qams skole. Frøken Rolls skole

Carl Birch.
Svend Foyns borgerskole.

Fr. Fredriksen.
Vestheim skole.

Skolepenge og fripladse.
1. Skolepengene udgjør.

For 1ste forklasse kr. 50 pr. aar.
— 2den — » 100 --
— Bdie — » 150 —
— 4de » 200 —
— 5te — » 200 —
— 1ste middelklasse » 250 —
— 2den—4de ■— » 250 —

. — gymnasierne » 250 —
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Skolepengene betales med en tiendedel liver 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 0,3. Af 3 brødre 
gaa den nederste frit, de to andre betaler helt ud. Af 4 
brødre gaar den næstnederste frit, og for den nederste fra
gaar 0,3. Yderligere nedsættelser finder ikke sted.

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 vidmeldes 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.

5. De disciple der fremstiller sig til middelskoleexamen eller 
examen artium efter at have gjennemgaaet (ite middelklasses 
og 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 20 kr.

(i. Naar skolepengene ikke er betalt 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.
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Ordensregler.
Fra skoleaaret 1898—1900 er følgende ordensregler vedtagne 

og anbragte i klasserne:
1. Naar eleverne om morgenen kommer paa skolen samt ved 

friminuterners 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.
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 
nforberedt i sine lekser, maa saadant meldes før undervis
ningens begyndelse og ledsages af skriftlig bevidnelse fra 
hjemmet.

10. Tilladelse til at blive oppe i friminuterne 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.
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12. Ingen elev fritages for sang uden efter sanglærerens bestem
melse.

18. Er en elev ved sygdom liindret 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 til
ladelse fra bestyrelsen.

14. a) Disciple maa ikke uden bestyrelsens tilladelse paa nogen 
maade optræde offentlig (f. eks. 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 
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 følgende 
instruks 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 friminuterne 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,
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at udluftning gjennem vinduerne foregaar paa en saadan maade, 
at vinduesglasset 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 hovedkarakter 
med 8 hundrededele og 2 hundredele for hvert følgende kryds.

2. Grovere ordens forseelser, saasom undladelse af at 
udføre hjemmearbeider, beskadigelse af bøger, skolesager, 
inventar, gjentagen nopmerksomhed 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. F o r s en tk o mm en 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 
forgaaelse har været af en alvorligere art, men hvor skolen 
endnu anser det muligt, at eleven kan forbedre sig.
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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 blot i 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 gymnasie
klasser; kan dikteres af enhver lærer og bliver ogsaa 
at notere i karakterbogen.

No. o 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. ø 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 middel s kolen 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 særlig godt forhold, har klasseforstan
deren ret til at hæve hans hovedkarakter, med fra 4 til 8 hun
drededele.

Skolens undervisningsmidler vil i dette aar betydelig forøges 
for at møde den nye skolelovs krav.

En fortegnelse over samlingerne vil senere udfærdige».


