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1896.

Latinere.
1. Aas Sverre Thorleif, f. i Kristiania 7de april 1878 

af forældre grosserer Julius Aas og Hulda Mathilde 
f. Olsen.

Elev af skolen i 12 aar.
Er premierløitnant i infanteriet fra 1900.

2. Blaker, Rolf, født i Hammerfest Ode juli 1878 af 
forældre pastor S. Blaker og Petra Martine f. 
Algrim.

Elev af skolen i 3 aar.
Tog teologisk embedsexamen i 1903 og drev i 

den følgende tid lærervirksomhed ved forskjellige 
af Kristianias privatskoler. Blev vaaren 1905 ud
nævnt til personelkapellan hos sognepresten til 
Skedsmo.

Sekondløitnant i infanteriet fra 1897.
3. Heiberg, Anton Wilhelm Scheel, født i Kristiania 

26de mårs 1878 af forældre ORsagfører E. O. Hei
berg og Vilhelmina Augusta f. Rode.

Elev af skolen i 11 aar.
Tog juridisk embedsexamen i 1902 og fik derpaa 

ansættelse som instruktør ved National teatret. Er 
fra høsten 1905 ansat som teaterchef i Bergen.

4. Lorange, Andreas Melchior Gliickstad, født i Fre- 
drikshald 25de mai 1877 af forældre grosserer Karl 
Georg Lorange og Olga f. Wiel.

Elev af skolen i 1 aar.
Er cand. philos. Opholder sig for tiden i ud

landet.
5. Møller, Martin Sibbern, født i Kristiania 29de sep

tember 1876 af forældre distriktslæge Wilh. Arthur 
Møller og Augusta f. Sibbern.
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Elev af skolen i 12 aar.
Er cand. jur. fra 1901. Ansat ved konsulat

kontoret i Cardiff.

6. Rodtwitt, Lauritz Augustinus, f. i Aalesund 19de 
juli 1878 af forældre translatør L. A Rodtwitt og 
Mathilde f. Brekke.

Elev af skolen i 2 aar.
Er fra 1900 premierløitnant i fæstningsartilleriet. 

Fra 1903 adjutant hos kommandanten paa Oscars- 
borg.

Realister:

7. de Caspary, Joseph Jacob Wilhelm, født i Kristiania 
25de juli 1877 af forældre grosserer J. J. C. W. 
de Caspary og Augusta f. Christeinecke.

Elev af skolen i 12 aar.
Tog diplomexamen ved den tekniske høiskole i 

Hannover og gik derpaa over i sin fars forretning 
i Kristiania.

8. [Løwig]-Hansen, Eivind, født i Kristiania 4de sep
tember 1877 af forældre handelsgartner Eivind 
Hansen og Valborg Augusta f. Løwig.

Elev af skolen i 12 aar.
Tog juridisk embedsexamen i 1902 og har siden 

da været ansat som fuldmægtig hos sagførerne Pay 
& Bredal, Kristiania.

9. Holst, Fredrik Peter, født i Elverum 18de februar 
1877 af forældre gaardbruger F. R. Holst og Per
nille f. Hansen.

Elev af skolen i 1 aar.
Var fra 1899—1902 ansat paa advokat Feragens 

kontor, Kristiania. Tog i 1904 juridisk embeds
examen og nedsatte sig kort efter som ORsagfører 
i Kristiania.
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10. Huitfeldt, Arild Hogenschild, født i Soon 13de mårs 
1879 af forældre konsul H. J. Huitfelet og Mina 
f. Bugel.

Elev af skolen i 7 aar.
Døde som juridisk student i Kristiania 19de juni 

1899.
11. Kohmann, Johan Gottfried, født i Bergen 24de 

oktober 1878 af forældre konsul K. A. Kohmann 
og Signe Margrethe f. Tjørsvaag.

Elev af skolen i 12 aar.
Er fra 1899 premierløjtnant i artilleriet.

12. Smith, Georg, født i Kristiania 20de december 
1877 af forældre grosserer Axel Smith og Deborah 
f. Sunde.

Elev af skolen i 12 aar.
Tog examen som elektrotekniker ved den tek

niske høiskole i Dresden. Reiste mai 1903 til 
New York, hvor han fik plads ved Chicago Elect. 
Co.s filial. I denne stilling er han fremdeles.

Er fra 1897 sekondløitnant i trænet.

13. Wichstrøm, Sverre, f. i Farsund 19de januar 1878 
af forældre sorenskriver Adolf Wichstrøm og Helga 
f. Holby.

Elev af skolen i 12 aar.
Er fra 1900 premierløjtnant og fra 1905 kaptein 

i infanteriet. Tog i 1903 juridisk embedsexamen 
og autoriseredes det følgende aar som edsv. fuld
mægtig hos sorenskriveren i Alten. I 1904 autori
seredes han ogsaa som ORsagfører.

14. Monniche, Carl, født i Molde 8de juni 1876 af for
ældre ORsagfører Carl Alex. Michael Monniche 
og Sophie Catharina f. Bache.

Studerte ved den tekniske høiskole i Dresden, 
indtil december 1904, da han modtog ansættelse 



63

ved American Bridge Co. i Philadelfia, hvor han 
fremdeles er.

15. Albeck, Hanna, f. i Sarpsborg 15de februar 1878 
af forældre handelsborger Ole Olsen og Alette 
Louise f. Jensberg.

Er ansat ved telegrafvæsenet.

16. Michelsen, Eulalie, født i Kristiania 12te februar 
1878 af forældre malermester Elias Michelsen og 
Johanne f. Monsen.

Tog i 1898 lærerindeexamen fra Nissens skoles 
seminar og virkede derpaa nogle aar som lærer
inde. Efter at have gjennemgaaet Kristiania Han
delsgymnasium i 1903, har hun siden vikarieret i 
Obligationsbanken, Kristiania.

17. Steckmest, Sigurd, født i Kristiania 8de oktober 
1877 af forældre arkitekt Bernhard Steckmest og 
Ida f. Fick. (Latiner).

Tog i 1903 juridisk embedsexamen og var der
paa en kortere tid advokatfuldmægtig i Kristiania. 
Reiste det følgende aar over til Kina.

1897.

Latinere.

1. Henriksen, Henrik Joseph, født i Trygstad 19de 
november 1878 af forældre læge Th. Henriksen og 
Elise Marie f. Kristiansen.

Elev af skolen i 2 aar.
Tog juridisk embedsexamen i 1902. Er edsv. 

fuldmægtig hos sorenskriveren i Nordre Gud
brandsdalen.
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2. Johansen, Ragnvald Verdich, født i Kristiania 3die 
april 1880 af forældre HRadvokat L. B. Johansen 
og Karoline Johansen f. Verdich.

Elev af skolen i 11 aar.
Tog juridisk embedsexamen i 1902. Er edsv. 

fuldmægtig hos sorenskriveren i Nordre Øster
dalen.

3. Lindegaard, Oluf Emanuel, født i Kristiania 16de 
mai 1879 af forældre fotograf P. J. Lindegaard og 
Marie f. Hansen.

Elev af skolen i 8 aar.
Tog juridisk embedsexamen i 1902. Er gaat over 

i praktisk virksomhed.

4. Mellbye, Nils Parr, født i Trygstad 22de juni 1879 
af forældre lensmand A. A. Mellbye og Hedevig 
Magdalene f. Stillesen.

Elev af skolen i 4 aar.
Tog juridisk embedsexamen i 1902. Er fuldmægtig 

hos lensmand Mellbye, Trøgstad.

5. Petersen, Olaf, født i Kristiania 4de juni 1878 af for
ældre bureauchef S. Petersen og Adeline f. Jepsen. 

Elev af skolen i 13 aar.
Har siden artium væsentlig opholdt sig i udlandet 

for at uddanne sig til forretningsmand.

Realister.
6. Crosby, Hans Kristian, født i Kristiania 26de mårs 

1879 af forældre disponent Anton Crosby og Fanny 
f. Swane.

Elev af skolen i 12 aar.
Er premierløjtnant i infanteriet fra 1902.

7. Frost, Johan Fredrik, født i Kristiania 10de mai 
1878 af forældre grosserer Jonas Frost og Inga
Sophie f. Jarmann.
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Elev af skolen i 13 aar.
Studerte nogen tid jus, men reiste i 1904 til 

Kina, hvor han fik ansættelse i toldetaten.
Er sekondløitnant i marinens intendantur.

8. Getz, Gerhard Nicolay, født i Kristiania 21 juli 
1878 af forældre rigsadvokat Bernh. Getz og Jo
hanne Fredrikke f. Berg.

Elev af skolen i 7 aar.
Tog juridisk embedsexamen i 1903. Er edsv. 

fuldmægtig hos byfoged Ihlen i Arendal. — Fra 
1898 sekondløitnant i infanteriet.

9. Haug, Jakob Hvinden, født i Kristiania 14de januar 
1880 af forældre grosserer O. A. Haug og Anne 
Marie f. Hvinden.

Elev af skolen i 10 aar.
Er premierløjtnant i feltartilleriet fra 1900.

10. Heiberg, Eilif, f. i Kristiania 16de august 1879 af 
forældre h.r.advokat P. E. B. Heiberg og Henriette 
Louise Elisabeth f. Thorne.

Elev af skolen i 9 aar.
Tog juridisk embedsexamen i 1903. Er fuld

mægtig hos h.r.advokat T. E. B. Heiberg, Kri
stiania.

11. Hole, Christoffer, født i Nordfjord 22de januar 1875 
af forældre gaardbruger Rasmus Hole og Agnethe 
f. Bjørseth.

Elev af skolen i 1 aar.
Tog juridisk embedsexamen 1902. Er for tiden 

sorenskriverfuldmægtig.

12. Huitfeldt, Ove Henrik Jørgen, født i Soon 9de juli 
1877 af forældre konsul Henr. Jørgen Huitfeldt og 
Mina f. Bugel.

Elev af skolen i 13 aar.
Er premierløitnant i infanteriet fra 1900.

5
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13. Johnsen, John, født i Risør 21de mårs 1879 af 
forældre skibsfører Ole Johnsen og Louise f. 
Thuesen.

Elev af skolen i 1 V2 aar.
Er premierløitnant i ingeniørvaabenet fra 1900.

14. Nerdrum, George, født i Kristiania 10de november 
1878 af forældre grosserer Frithjof Nerdrum og 
Thora f. Falkenberg.

Elev af skolen i 6 aar.
Blev 1900 premierløitnant og 1905 kaptein i 

infanteriet.

1898.

Realister:
1. Bentzen, Bent Eskildsson, født i Kristiania 24de 

april 1880 af forældre kaptein Lars Bentzen og 
Josephine f. Thoresen.

Elev af skolen i 13 aar.
Er premierløitnant i infanteriet fra 1901.

2. Ellingsen, Halvor Andreas Dorph, f. i Kristiania 
1. april 1879 af forældre grosserer Thv. Ellingsen 
og Elen Beate f. Larsen.

Elev af skolen i 13 aar.
Er premierløitnant i infanteriet fra 1901.

3. Haslund, Sverre, født i Kristiania 13de oktober 1879 
af forældre generalagent Nils Haslund og Grethe 
Fredrikke f. Spørck.

Elev af skolen i 12 aar.
Er premierløitnant i infanteriet fra 1901.

4. Heyerdahl, Frithjof Hugo Carl, født i Kristiania 4de 
juni 1879 af forældre civilingeniør H: E. Heyer
dahl og Alma Constance f. Hedrich.
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Elev af skolen i 3 aar.
Er elektroingeniør med diplomexamen fra den 

tekniske høiskole i Darmstadt. Ansat hos H. E. 
Heyerdahl & Co., Kristiania.

5. Hjort, Ove Emil, født i Sande 9de oktober 1879 
af forældre toldkontrollør P. S. Hjort og Johanna 
Regina f. Aas.

Elev af skolen i 1 aar.
Stud jur.

6. Holst, Bjarne Jens Gustav Andreas, født i Sortland 
15de november 1880 af forældre distriktslæge Johan 
F. Holst og Marie f. Bock.

Elev af skolen i 2 aar.
Er premierløitnant i infanteriet fra 1901.

7. Holst, Leif Johan, født i Sortland 4de februar 1879, 
foregaaendes broder.

Elev af skolen i 2 aar.
Er ingeniør med afgangsexamen fra Teknikum 

Mitweida; udvandret til Amerika.

8. Ilsaas, Per Sjølie, født paa Hamar 31te mai 1879 af 
forældre grosserer Per Ilsaas og Ingeborg Mathea 
f. Sjølie.

Elev af skolen i 12 aar.
Er premierløitnant i infanteriet fra 1901.

9. Oxaal, Carl Anton Frithjof, født i Strinden 18de 
december 1880 af forældre jernbanedirektør I. G. 
D. Oxaal og Sofie Lorentze f. Fearnley.

Elev af skolen i 11 aar.
Er premieløitnant i infanteriet fra 1901.

10. Warloe, Hans, født i Kristiania 18de mårs 1881 af 
forældre vagtmester Abraham Hesselberg Warloe 
og Sara f. Svendsen.

Elev af skolen i 12 aar.
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Er elektroingeniør med diplomexamen fra den 
tekniske høiskole i Darmstadt. Ansat ved „Kristiania 
Elektricitetsværk".

1899.

Realister:
1. Arentz, Archer Roar, født i Kabelvaag 1880 af for

ældre W. F. A. Arentz og Laura Kristine Schive 
f. Neumann.

Elev af skolen i 10 aar.
Studerer ved den tekniske høiskole i Darmstadt. 

Er sekondløitnant i artilleriet fra 1900.

2. Bodding, Karl, født i Kristiania 1881 af forældre 
overretssagfører I. Bodding og Thea f. Maarud.

Elev af skolen i 2 aar.
Tog i 1902 examen ved den tekniske skole i 

Kristiania og er nu jernbaneingeniør i Amerika.

3. Bonnevie, Harald, født i Arendal 1880 af forældre 
assurancedirektør Sophus Bonnevie og Sophie f. 
Lund.

Elev af skolen i 3 aar.
Er diplomingeniør fra den tekniske høiskole i 

Darmstadt og ansat ved aktieselskabet „Det norske 
kvælstofcompagnie".

4. Braaten, Kristen Olsen, født i Søndeled 1877 af 
forældre gaardbruger O. Jørgensen og Torborg 
Kristensdatter.

Elev af skolen i 1 aar.
Cand. jur. 1905.

5. Crosby, Hans Kristian.
Se nr. 6, 1897.
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6. Fougner, Bjørn Eilef, født paa Horten 1881 af 
forældre marinekaptein Kristian Fougner og Petra 
f. Wiel.

Elev af skolen i 3 aar.
Studerer ved den tekniske høiskole i Darmstadt. 

Er sekondløjtnant i artilleriet.

7. Getz, Ole Berg, født i Kristiania 1881 af forældre 
Rigsadvokat Bernh. Getz og Johanne Fredrikke 
f. Berg.

Elev af skolen i 12 aar.
Er premierløitnant i infanteriet fra 1902.

8. Ilsaas, Ove Karl, født paa Hamar 1881 af forældre 
grosserer Per Ilsaas og Ingeborg Mathea f. Sjølie. 

Elev af skolen i 12 aar.
Studerte nogle aar jus og reiste i 1904 til Amerika.

9. Johnsen, Sigurd, født i Kristiania 1881 af forældre 
kjøbmand O. Johnsen og Karoline f. Iversen.

Elev af skolen i 12 aar.
Cand. jur. 1905.

10. Kaarbø, Arthur Darre, født i Svolvær 1881 af 
forældre dampskibsexpeditør O. I. Kaarbø og Anna 
Augusta f. Westgaard.

Elev af skolen i 3 aar.
Er ingeniør fra den tekniske skole i Trondhjem.

11. Levanger, Otto Herman, født i Chicago 1879 af 
forældre grosserer H. F. Levanger og Syrene Marie 
f. Rahn.

Elev af skolen i 6 aar.
Cand. jur. 1904.

12. Nielsen, Emmy Christofa, født i Kristiania 1879 af 
forældre kjøbmand H. Nielsen og Fredrikke Chri
stine f. Ingvoldstad.

Elev af skolen i 3 aar.
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Tog andenexamen i 1900. Var derpaa et par 
aar lærerinde i Tromsø og vikarierer nu ved folke
skolerne i Kristiania.

13. Reinertsen, Reinert, født i Skudesneshavn 1877 af 
forældre klokker P. Reinertsen og Gjetlaug Mar
grethe Davidsdatter.

Elev af skolen i 1 aar.
Stud, theol. Er fra 1900 sekondløitnant i jæger

korpset.

14. Seeberg, Christen, født i Kristiania 1880 af forældre 
oberstløjtnant G. F. Seeberg og Valborg f. Sissener.

Elev af skolen i 13 aar.
Er premierløitnant i infanteriet fra 1902.

15. Steenbuch, Harald, født i Elverum 1878 af forældre 
foged H. L. Steenbuch og Olivia Lydia f. Rustad.

Elev af skolen i 8 aar.
Tog examen i 1902 fra den tekniske skole i 

Kristiania, og er nu jernbaneingeniør i Amerika.

16. Lund, Ingeborg, født i Kristiania 1880 af forældre 
agent K. F. Lund og Elisabeth Marie f. Hille.

Blev gift 1905 med konstitueret toldkasserer 
Aschehoug.

17. Rød, Oskar James, født i Tjømø 1878 af forældre 
skibsreder Olaus Rød og Fredrikke f. Thoresen.

Stud. jur.

18. Undall, Christian, født i Kristiania 1880 af forældre 
inspektør L. F. Undall og Hanna f. Hansen.

Stud. jur.
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1900.

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

forældre agent I. L. Hansen og Thora f. Bang.
Elev af skolen i aar.
Stud, theol.

2. Blix, Einar, født i Kristiania 1880 af forældre 
professor Elias Blix og Alvilde f. Hanssen.

Elev af skolen i 3 aar.
Stud. jur.

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

Elev af skolen i 3 aar.
Stud. jur.

4. Heyerdahl, Thorvald Emil, født i Kristiania 1881 
af forældre civilingeniør H. E. Heyerdahl og Alma 
Constance f. Hedrich.

Elev af skolen i 3 aar.
Studerer ved den tekniske høiskole i Dresden.

5. Hoff, Thorleif, født i Kristiania 1880 af forældre 
vexelmægler M. S. Hoff og Hilda Elise f. Pauss.

Elev af skolen i 12 aar.
Er premierløjtnant i infanteriet fra 1903.

6. Knudsen, Knud Christian, født i Skaatø 1879 af 
forældre skibsfører I. N. Knudsen og Karoline 
Thomine f. Thommasen.

Elev af skolen i 8 aar.
Stud, theol.

7. Nordlid, Kristian, født i Fredrikstad 1881 af for
ældre sogneprest K. M. Olsen Nordlid og Maren 
Karine f. Olsen.

Elev af skolen i 1 aar.
Stud, theol.
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8. Sibbern, Konrad Huitfeldt, født i Kragerø 1882 af 
forældre politimester G. C. H. Sibbern og Pauline 
Henriette f. Bredsdorff.

Elev af skolen i 8 aar.
Stud. jur.

9. Skirstad, Otto Benjamin, født i Vestre Aker 1882 
af forældre toldkontrollør O. Skirstad og Anna 
Elisa f. Hallén.

Elev af skolen i 7!/2 aar.
Stud. jur.

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

gaardbruger O. T. Birkedal og Inger Marie Jonas- 
datter.

Elev af skolen i 1 aar.
Cand. jur. 1904.

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

Elev af skolen i 8 aar.
Stud. jur.

12. Bye, Johannes August, født i Drammen 1881 af 
forældre handelsmand A. M. Bye og Gunda Augusta 
f. Anderssen.

Elev af skolen i 2^ aar.
Studerer ved den tekniske høiskole i Dresden. 

Er sekondløjtnant i infanteriet fra 1901.
13. Frost, Gunnar, født i Kristiania 1882 af forældre 

grosserer Jonas Frost og Inga Sophie f. Jarmann.
Elev af skolen i 12 aar.
Er premierløitnant i infanteriet fra 1903.

14. Gundersen, Jenny Marie, født i Skedsmo 1881 af 
forældre opsynsmand J. Gundersen og Malene f. 
Jacobsen.
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Elev af skolen i 2 aar.
Skuespillerinde; for tiden ansat ved Laviks 

selskab.
15. Holm, Søren Lodberg, født i Kristiania 1881 af 

forældre handelsreisende S. L. Holm og Ota Oxa 
Mathilde f. Guldmunden.

Elev af skolen i 1 aar.
Stud. real.

16. Kloumann, Sverre, født i Tanen 1882 af forældre 
distriktslæge H. H. G. Kloumann og Regine Augusta 
f. Uchermann.

Elev af skolen i 8 aar.
Er premierløitnant i infanteriet fra 1903.

17. Knudsen, Thomas, født i Skaatø 1882 af forældre 
skibsfører I. N. Knudsen og Karoline Thomine f. 
Thommesen.

Elev af skolen i 1 aar.
Tog i 1904 examen fra den tekniske skole i 

Kristiania.

18. Larsen, Agnes, født i Kristiania 1881 af forældre 
bogholder Carl Larsen og Sophie Caroline f. Forseth. 

Elev af skolen i 3 aar.
Er lærerinde i Mosjøen.

19. Lyche, Alexander, født i Fredrikshald 1882 af for
ældre grosserer Omar Lyche og Betty f. Arentz.

Elev af skolen i 10 aar.
Er premierløitnant i infanteriet fra 1903.

20. Nettum, Ivar, født paa Østre Toten 1881 af forældre 
expeditør N. O. Nettum og Karene f. Jensen.

Elev af skolen i 2 aar.
Er premierløitnant i infanteriet fra 1903.

21. Olsen, Ole Tobias, født i Kristiania 1878 af forældre 
sogneprest O. T. Olsen og Christine f. Dahl.
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Elev af skolen i 2 aar.
Stud. jur. Er sekondløjtnant i feltartilleriet fra 

1901.
22. Ramby, Karl Ludvig, født i Ullensaker 1877 af 

forældre gaardbruger O. K. Ramby og Anna Dorthea 
f. Larsen.

Elev af skolen i 1 aar.
Stud. jur. Er sekondløjtnant i feltartilleriet fra 

1901.
23. Ring, Paul, født paa Ringsaker 1879 af forældre 

ritmester P. Ring og Antonette f. Todderud.
Elev af skolen i 1 aar.
Er premierløjtnant i Oplandske kavalerikorps fra 

1904.

24. Skavlan, Einar Kielland, født i Fron (Akershus) 
1883 af forældre professor Olaf Skavlan og Dagmar 
f. Kielland.

Elev af skolen i 7 aar.
Stud. jur.

25. Solnørdal, Jens, født i Ørskaug af forældre lærer 
O. J. Solnørdal og Karen Nikoline f. Sorthe.

Elev af skolen i 1 aar.
Stud. jur.

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

Elev af skolen i 1 aar.
Studerer ved den tekniske høiskole i Dresden. 

Er sekondløjtnant i trænet fra 1901.

27. Elster, Kristian, født i Trondhjem 1881 af forældre 
forfatter Kr. Elster og Sanna f. Fasting. (Real.).

Stud. jur.

28. Scliirmer, Robert, født i Kristiania 1882 af forældre 
arkitekt Adolf Schirmer og Hildur f. Koch. (Real.).
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Cand. philos 1901. Er ansat paa arkitektkontor 
i Kristiania.

29. Sivertsen, Haakon, født i Hevne 1876 af forældre 
kirkesanger Peder Sivertsen og Elen Halvorsdatter. 
(Real.).
Stud, theol.

30. Skavhaugen, Olav, født i Elverum 1880 af forældre 
gaardbruger Ole Skavhaugen og Karen Oline f. 
Skavhaugen. (Real.).

Stud. jur. Er sekondløitnant fra 1901.
31. Spørck, Ellisiv, født i Kristiania 1882 af forældre 

oberstløjtnant A. G. Spørck og Mimi f. Jenssen. 
(Real.).

Er gift med aktiemægler Henrik Reimers, Kri
stiania.

1901.

Latinere:
1. Birkeland, Peter Hersleb, født i Kristiania 10de 

december 1882 af forældre høiesteretsassessor L. 
Birkeland og Elen Augusta f. Kildal.

Elev af skolen i 9 aar.
Stud. jur.

2. Bonnevie, Nils Heyerdahl, født i Bærum 17de august 
1880 af forældre høiesteretsadvokat A. Chr. Bonnevie 
og Wilhelmine f. Ingstad.

Elev af skolen i 3 aar.
Stud. jur.

3. Johansen, Trygve Lauritz, født i Kristiania 21de 
juni 1881 af forældre høiesteretsadvokat L. B. 
Johansen og Lina f. Verdich.

Elev af skolen i 13 aar.
Gaar paa landbrugsskolen paa Aas.
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4. Kildal, Eilif, født i Kristiania Øde mai 1884 af 
forældre fhv. statsraad Birger Kildal og Sofie Lund 
f. Berger.

Elev af skolen i 11 aar.
Stud. jur. Er sekondløitnant i infanteriet fra 

1902.

Realister:
5. Aas, Nils, født i Kragerø 25de oktober 1880 af 

forældre Thorbjørn Andreas Baan og Olava f. Olsen.
Elev af skolen i 2 aar.
Virker som lærer. Opholder sig for tiden i 

Kragerø.

6. Asper-Jacobsen, Trygve, født i Kragerø 23de oktober 
1882 af forældre kæmner Jac. Jacobsen og Netta 
f. Asper.

Elev af skolen i 1 aar.
Stud. jur.

7. Bauman, Hans Petter Rasmus Scfinitter Krog, født 
i Skedsmo 14de mai 1878 af forældre ingeniør H. 
Kr. M. Anderssen og Ada f. Falkenstrøm.

Elev af skolen i 1 aar.
Er premierløitnant i infanteriet fra 1904.

8. Berg, Jacob Buli, født i Sem 15de september 1883 
af forældre bestyrer L. J. Berg og Martha f. Buil.

Elev af skolen i 2 aar.
Er premierløitnant i infanteriet fra 1904.

9. Blix, Ragnvald, født i Kristiania 12te september 
1882 af forældre professor Elias Blix og Emma 
Alvilde f. Hansen.

Elev af skolen i 4 aar.
Karikaturtegner; ansat i det franske blad , „Le 

Journal". Havde 1904 en større udstilling i Kri
stiania.
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10. Breien, Roal, født i Bodø 8de april 1882 af forældre 
toldkasserer R. Breien og Rebekka f. Koren.

Elev af skolen i 3 aar.
Er premierløjtnant i infanteriet fra 1904.

11. Christophersen, Anna Sophie, født i Kragerø 25de 
august 1883 af forældre skibsfører J. A. Chri
stophersen og Ingeborg f. Thorbjørnsen.

Elev af skolen i 1 aar.
Er lærerinde paa et privat middelskolekursus 

paa Marienborg, Selbu.
12. Didriksen, Aksel Eugen, født i Kristiania 20de 

november 1882 af forældre papirhandler A. S. 
Didriksen og Ellen Johanne f. Bredesen.

Elev af skolen i 12 aar.
Har opholdt sig et par aar i Amerika for at 

uddanne sig til forretningsmand. Er sekondløjtnant 
i kavaleriet fra 1902.

13. Hanssen, Carl Frølich, født i Fredrikshald 8de 
januar 1883 af forældre pastor Eugéne Hanssen 
og Elise f. Caspersen.

Elev af skolen i 12 aar.
Er premierløitnant i artilleriet fra 1904.

14. Heiberg, Frithjof, født i Kristiania 29de juni 1883 
af forældre høiesteretsadvokat T. E. B. Heiberg og 
Henriette Louise Elisabeth f. Thorne.

Elev af skolen i 12 aar.
Stud. jur. Er sekondløjtnant i infanteriet fra 

1902.
15. Heje, Gregard, født i Kristiania 13de februar 1883 

af forældre bankdirektør K. K. Heje og Bertha f. 
Kjuus.

Elev af skolen i 12 aar.
Examen fra Kristiania handelsgymnasium 1904.

Er sekondløjtnant i infanteriet fra 1902.
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16. Ohlsen, Harald Wilhelm, født i Kristiania 2den 
januar 1883 af forældre overretssagfører Hj. Ohlsen 
og Betzy f. Jæger.

Elev af skolen i 12 aar.
Stud. jur.

17. Ringe, Hans Christian, født i Kristiania 12te mårs 
1882 af forældre fabrikeier L. Chr. Ringe og 
Fredrikke f. Holst.

Elev af skolen i 13 aar.
Er premierløitnant i artilleriet fra 1904.

18. Sandberg, Trygve, født i Norderhov 7de mårs 1883 
af forældre maltkontrollør O. R. Sandberg og Louise 
f. Dehlie.

Elev af skolen i 2 aar.
Stud. jur. Er sekondløitnant i infanteriet fra 

1902.
19. Spørck, Ingegerd, født i Kristiania 27de februar 1883 

af forældre oberstløitnant A. G. Spørck og Mimi 
f. Jenssen.

Elev af skolen i 3 aar.
Opholder sig i Kristiania.

20. Støttum, Aasmar, født i Kristiania 12te september 
1881 af forældre kasserer A. Støttum og Ingeborg 
f. Grinaker.

Elev af skolen i 3 aar.
Stud, filol.

21. Toen, Olav, født i Vegglid 29de december 1877 af 
forældre H. Toen og Aashild f. Vetrhus.

Elev af skolen i 3 aar.
Stud. jur. Er sekondløitnant i infanteriet fra 

1902.
22. Vollaug, Kristofer, født i Nannestad 30te juni 1882 

af forældre gaardbruger Nils Vollaug og Johanne 
f. Olsen.



79

Elev af skolen i 3 aar.
Stud. med.

23. Wenneberg, Sigrid, født i Kragerø 25de mai 1880 
af forældre kjøbmand S. A. Wenneberg og Anette 
Regine f. Frogner.

Elev af skolen i 2 aar.
Er for tiden lærerinde ved Hortens middelskole. 

Har fra næste skoleaar ansættelse ved Tvedestrand 
høiere kommunale almenskole.

24. Wettergreen, Emil Joseph, født i Kristiania 20de juni 
1883 af forældre skibsfører E. O. M. Wettergreen 
og Anne f. Nilsen.

Elev af skolen i 8 aar.
Stud. jur.

25. Østby, Nils, født paa Tønset 12te april 1882 af 
forældre kirkesanger E. Østby og Anne f. Nilsen.

Elev af skolen i 8 aar.
Stud. med.

26. Vanvik, Arild, født i Aalesund 16de mai 1880 af 
forældre kjøbmand J. M. Vanvik og Marie f. Sivert
sen. (Real.).

Elev af skolen i 1 aar.
Stud. jur. Er sekondløitnant i infanteriet fra 

1902.

1902.

Latinere:
1. Bernts, Thorleif Sundby, født i Østre Aker 20de 

juli 1883 af forældre grosserer Ole Nic. Bernts og 
Emma Cathinca f. Sundby.

Elev af skolen i 13 aar.
Stud. jur.
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2. Didriksen, Bjarne Thorleif, født i Kristiania 19de 
mai 1884 af forældre papirhandler A. S. Didriksen 
og Ellen f. Bredesen.

Elev af skolen i 12 aar.
Stud. jur.

3. Dieset, Hanna Marie Resvoll, født i Vaage Ilte 
oktober 1879 af forældre kopist H. Resvoll og 
Julie f. Deichmann.

Elev af skolen i 1 aar.
Stud. real.

4. Getz, Anton Fredrik., født i Kristiania 5te mårs 1884 
af forældre rigsadvokat B. Getz og Johanne f. Berg.

Elev af skolen i 12 aar.
Stud. jur. Er sekondløjtnant i infanteriet fra 

1903.

Realister:
5. Baastad, Wilhelm Adam Johan Friis, født i Cardiff 

24de december 1882 af forældre grosserer W. Baa
stad og Hanna f. Friis.

Elev af skolen i 10 aar.
Stud. med. Er sekondløitnant i infanteriet fra 

1903.

6. Borge, Olaf Sverre, født i Kristiania 2den juli 1883 
af forældre verkseier Ole Borge og Thekla f. 
Torgersen.

Elev af skolen i 3 aar.
Stud. jur. Er sekondløitnant i infanteriet fra 

1903.
7. Enderad, Jens Oskar, født i Kristiania 7de mai 1883 

af forældre gaardbruger J. Enderud og Louise f. 
Olsen.

Elev af skolen i 8 aar.
Studerer ved den tekniske høiskole i Hannover.
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8. Erichsen, Carsten Marius, født i Trysil 23de august 
1882 af forældre sogneprest H. N. Erichsen og 
Eline Christiane f. Syversen.

Elev af skolen i 1 aar.
Tog andenexamen 1904. Er elev ved forstvæsenet.

9. Fløtten, Peter Birger, født i Nordre Odalen 28de 
august 1884 af forældre lensmand B. Fløtten og 
Sigrid f. Nielsen.

Elev af skolen i 3 aar.
Stud. real.

10. Frydenlund, Karl Peter, født paa Ringsaker af for
ældre agent A. Frydenlund og Martha f. Neraasen. 

Elev af skolen i 1 aar.
Stud. jur. Er sekondløitnant i infanteriet fra 1903.

11. Holth, Anders, født i Nordre Odalen 25de september 
1883 af forældre gaardbruger P. Holth og Elen 
Johanne f. Bakken.

Elev af skolen i 4 aar.
Stud. jur.

12. Nordhagen, Aslaug Fredrikke, født i Kristiania 28de 
februar 1882 af forældre overlærer Johan Nord
hagen og Christine f. Johansen.

Elev af skolen i 3 aar.
Stud, filol.

13. Rømcke-Olsen, Sofus, født i Kristiania 12te april 
1883 af forældre telegraffuldmægtig O. E. Rømcke- 
Olsen og Johanna f. Gabrielsen.

Elev af skolen i 3 aar.
Er elev ved postvæsenet.

14. Spørck, Einar G., født i Kristiania 10de oktober 
1882 af forældre grosserer J. Spørck og Augusta 
f. Geelmuyden.

Er ansat i sin fars forretning.
6
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15. Steen, Thorleif, født i Kristiania 18de juni 1884 af 
forældre agent Oscar Steen og Amilla Agathe f. 
Steen.

Elev af skolen i 5 aar.
Uddanner sig til handelsmand (agentur).

16. Stoltz, Eyvind, født i Skjerstad 1ste oktober 1884 
af forældre ingeniør Jan Stoltz og Sophie f. 
Schirmer.

Elev af skolen i 3 aar.
Stud. min. Er sekondløitnant i infanteriet fra 1903.

17. Buil, Olaf Jacob Martin Lnther, født i Kristiania 
10de november 1883 af forældre Jac. B. Buil og 
Anna Maria f. Bergløv.

Driver journalistisk virksomhed. Opholder sig 
for tiden i Rom.

18. Olsen Holm, Aarstein Einar, født i Kristiania 3die 
april 1882 af forældre papirhandler Carl Olsen og 
Margrethe f. Bøhn.

Har examen 1904 fra Kristiania handelsgym
nasium.

19. Prytz, Sigurd Elias, født i Kongsvinger 12te sep
tember 1882 af forældre skolebestyrer Jens Eliassen 
Prytz og Ingeborg f. Nielsen.

Stud, theol.

20. Skøien, Aksel Theodor, født i Drammen 28de februar 
1883 af forældre kjøbmand Andreas Skøien og 
Martha f. Torgersen.

Er sekondløitnant fra 1903 i kystartilleriet. Gaar 
paa den tekniske skole i Trondhjem.

21. Thoresen, Ole Røed, født i Tønsberg 28de mårs 
1888 af forældre skibsreder O'tto Thoresen og 
Augusta Isabella f. Røed.

Er ansat i sin fars forretning.
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22. Engelsen, Harald, født i Kristiania 24de oktober 
1883 af forældre sorenskriver Bertram Engelsen 
og Elisabeth f. Istad.

Stud. med.

1903.

S p r o g 1 i g-h i s t o r i s k e :
1. Bjørn-Nielsen, Kristian Dyvik, født i Kragerø 9de 

Mars 1883 af forældre kjøbmand Berthel Christian 
Nielsen og Marie f. Johnsen.

Elev af skolen i 2 aar.
Stud. jur.

2. Blich, Christian Julias Michel, født i Arendal Ilte 
mai 1885 af forældre læge P. F. Blich og Marianne 
f. Eyde.

Elev af skolen i 8 aar.
Studerer ved den tekniske høiskole i Charlotten- 

burg. Er sekondløitnant i infanteriet fra 1904.
3. Flood, Carl Gustav, født i Svelvik 18de august 

1884 af forældre toldkontrollør Adolf Fredr. Flood 
og Thora født Malling.

Elev af skolen i 12 aar.
Er sekondløitnant i infanteriet fra 1904.

4. Holm, Ove Ludvig Wrede, født i Kristiania 26de august 
1885 af forældre overlæge Harald Holm og Therese 
f. Tønnesen.

Elev af skolen i 3 aar.
Stud. med.

5. Holtedahl, Olaf, født i Kristiania 24de juni 1885 
af forældre fattigforstander Arne Holtedahl og Ma
thilde f. Madsen.

Elev af skolen i 3 aar.
Stud. real.
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6. Kildal, Arne, født i Kristiania 10de december 1885 
af forældre fhv. statsraad Birger Kildal og Sofie 
Lund f. Berger.

Elev af skolen i 12 aar.
Stud, filol.

7. Lereim, Johanne Bernharda, født i Kristiania 25de 
december 1884 af forældre grosserer Karl Lereim 
og Augusta Emilie f. Ræstad.

Elev af skolen i 2 aar.
Fik kort efter examen ansættelse som privat

sekretær hos dr. philos. J. Alfred Mjøen.

8. Røstøen, Anne Jørgine, født i Vestre Toten 27de 
februar 1884 af forældre gaardbruger Anton Røstøen 
og Regine f. Holte.

Elev af skolen i 3 aar.
Stud, filol.

9. Schjølberg, Guido Andreas, født i Kristiania 30te 
mai 1886 af forældre overlærer Halfdan Sverre 
Schjølberg og Gustava Beathe f. Heggen.

Elev af skolen i 2 aar.
Stud. jur.

10. Undal, Axel Rosenkrantz, født i Øvre Eker 12te 
januar 1885 af forældre bogholder J. J. L. W. Undal 
og Marie f. Hansen.

Elev af skolen i 12 aar.
Stud. jur.

11. Welhaven, Ragnhild, født i Kristiania 22de august 
1884 af forældre provst Sven Rud Gunnersen og 
Elise Margrethe Cammermeyer f. Welhaven.

Elev af skolen i 2 aar.
Har det sidste aar havt plads som guvernante 

paa Tjømø.
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Realister:
12. Arctander, Ivar, født i Kristiania 14de januar 1885 

af forældre statsraad Sofus Anton Birger Arctander 
og Sofie Maren f. Aars.

Elev af skolen i 2x/s aar.
Stud. jur.

13. Engebretsen, Petter Norman, født i Kristiania 26de 
januar 1885 af forældre kjøbmand Peter Markus 
Engebretsen og Anna f. Schriver.

Elev af skolen i 12 aar.
Er ansat i sin faders forretning (P. M. Engebretsen).

14. Fearnley, Arild, født i Mosjøen 8de mårs 1885 af 
forældre distriktslæge H. A. F. A. Fearnley og 
Hildur f. Eide.

Elev af skolen i 3 aar.
Stud. med.

15. Johanssen, Christian Johan, født i Kristiania Ilte 
februar 1885 af forældre blikkenslagermester Oluf 
C. Johanssen og Ricoline Charlotte f. Møllerstrøm. 

Elev af skolen i 12 aar.
Gaar paa den tekniske skole i Kristiania.

16. Lyche, Kai, født i Fredrikshald 23de februar 1885 
af forældre grosserer Omar Lyche og Betty f. Arentz. 

Elev af skolen i 12 aar.
Er kadet (2den klasse).

17. Neergaard, Sverre, født i Kristiania 10de februar 
1884 af forældre kjøbmand Carl Chr. Neergaard 
og Gertrud Helene f. Buck.

Elev af skolen i 3 aar.
Studerte nogen tid trælastdrift i Sverige. Har 

nu post i et større firma i Tyskland.
18. Tandberg, Engen Michael, født i Kristiania 20de 

februar 1885 af forældre disponent Syver Tandberg 
og Karoline Regine f. Grendahl.
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Elev af skolen i 12 aar.
Gaar paa den tekniske skole i Kristiania. Er 

sekondløitnant i infanteriet fra 1904.

Realister efter gammel ordning:
(Et antal af ca. 15 tog dette aar realartium efter 

gammel ordning. Af disse havde kun nogle faa i 
nogen længere tid været skolens elever, nemlig):

19. Eckhoff, Jørgen Meinich, født i Kristiania 8de sep
tember 1883 af forældre oberst Nils S. Eckhoff og 
Birgitte f. Meinich.

Uddanner sig til landmand.

20. H alvorsen, Astri, født i Larvik 10de oktober 1880 
af forældre kjøbmand Ole Marcus Halvorsen og 
Julie Birgitte f. Juliussen.-

Opholder sig i Kristiania.

21. Lassen, Edvard, født paa Lurø 5te november 1882 
af forældre sogneprest Jac. Carl Lassen og Helene 
Margrethe f. Løchen.

Stud. jur.

22. Rosenberg, Frantz Theodor Munch, født i Kristiania 
27de januar 1873 af forældre cand. philos. Niels 
Jac. Munch Rosenberg og Ingeborg Johanne f. 
Kloed.

Stud. jur.

23. Skatvedt, Abraham Asbjørn Mathias, født i Tøns- 
berg 14de november 1882 af forældre lærer Kri
stoffer Skatvedt og Inga Marie f. Olsen.

Gaar paa Aas landbrugsskole.



87

1904.

Sproglig-historiske:
1. Bakke, Sverre Heide, født i Laardal Ilte januar 

1884 af forældre gaardbruger Bent Bakke og Sophie 
f. Heide.

Elev af skolen i 3 aar.
Opholder sig paa sin fars gaard i Telemarken.

2. Borch, Carl, født i Sarpsborg 27de april 1886 af 
forældre læge Carl A. Borch og Gerda f. Pettersen.

Elev af skolen i 3 aar.
Stud, filol.

3. Dybwad, Harald, født i Kristiania 2den januar 1886 
af forældre boghandler Jac. Dybwad og Ingeborg 
f. Krog.

Elev af skolen i 12 aar.
Har for tiden post i England.

4. Halvorsen, Karen Aagot, født i Kristiania 12te 
oktober 1884 af forældre kjøbmand O. M. Halvor
sen og Julie f. Juliussen.

Elev af skolen i 3 aar.
Gaar paa Nissens skoles seminar.

5. Hatlehoel, Rolf Tobias, født i Kristiania 28de februar 
1886 af forældre tandlæge Karl Hatlehoel og Inge
borg f- Jørstad.

Elev af skolen i 3 aar.
Stud. med.

6. Hohle, Olav Magnus, født paa Vestre Toten 2den 
januar 1880 af forældre kirkesanger Peder Hohle 
og Agnethe f. Stavshaugen.

Elev af skolen i 2 aar.
Stud. jur.
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7. Schjøtt, Finn, født i Fredrikshald 8de mai 1886 
af forældre overlærer Stener Johannes Stenersen 
Schjøtt og Olivie Christiane Sofie f. Nissen.

Elev af skolen i 3 aar.
Stud, filol.

8. Walle, Oskar, født paa Jeløen 22de januar 1885 af 
forældre kasserer Nils Walle og Helene f. Rør.

Elev af skolen i 3 aar.
Stud, filol.

9. Østgaard, Nicolai Ramm, født i Kristiania 30te 
november 1885 af forældre kjøbmand Einar Øst
gaard og Karen Betsy f. Bredesen.

Elev af skolen i 12 aar.
Er kadet (1ste klasse).

Realister:
10. Bals, Oluf Hubert, født i Kristiania 5te mai 1886 

af forældre agent Ingvald D. Bals og Louise Marie 
f. Schotten.

Elev af skolen i 9 aar.
Er kadet.

11. Guettler, Herbert, født i Vestre Aker 10de september 
1883 af forældre kontorchef Victor Hugo Guettler 
og Helene f. Wenstrøm.

Elev af skolen i 11 aar.
Er kadet.

12. Hansen, Rebekka Christine, født i Kristiania 10de 
september 1883 af forældre bestyrer Hans Chri
stian Hansen og Christine Mathilde f. Mikkelsborg.

Elev af skolen i 3 aar.
Er lærerinde i Ringebu, Gudbrandsdalen.

13. Hansson, Halvor, født i Kristiania 4de juni 1886 af 
forældre fabrikeier Halvor Hansson og Martha f. 
Andersen.
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Elev af skolen i 10 aar.
Er kadet.

14. Lorck, Erling, født i Trondhjem 21de mårs 1885 af 
forældre bankrevisor Karl Fredrik Sophus Lorck 
og Helene Marie f. Beyer.

Elev af skolen i 7 aar.
Stud. jur.

15. Nettum, Peter, født i Kristiania 25de december 1885 
af forældre expeditør Nils Olsen Nettum og Karine 
f. Jensen.

Elev af skolen i 3 aar.
Er kadet.

16. Olssøn, Eivind Bredal, født i Kristiania 29de mårs 
1886 af forældre statsraad K. W. E. B. Olssøn og 
Louise f. Hoel.

Elev af skolen i 11 aar.
Er kadet.

17. Oxaal, Gunnar Dahl, født i Kristiania Ilte juli 1885 
af forældre jernbanedirektør Johan Gotfried Oxaal 
og Sofie Lorentze f. Fearnley.

Elev af skolen i 12 aar.
Er kadet.

18. Oxaal, John Thomas Fearnley, født i Kristiania 20de 
januar 1887, foregaaendes broder.

Elev af skolen i 11 aar.
Stud. real.

19. Rifseim, Aashild, født i Sørum 24de april 1883 af 
forældre kjøbmand Ivar Rifseim og Elen f. Nilsen.

Elev af skolen i 3 aar.
Gaar paa Nissens skoles seminar.

20. Ringvold, Hans Gabriel Omsted, født i Kristiania 



14de oktober 1885 af forældre handelsmand Carl 
August Ringvold og Nathalie f. Omsted.

Elev af skolen i 12 aar.
Stud med.

NB! Ved de aar, hvor der forekommer privatister, er 
disse nævnt tilslut. I de første aar udgik kun 
latinstudenter fra skolen.



Om tyskundervisningen i middelskolen.
Foredrag i forældremøde af 

adjunkt Chr. St. Mellbye.

Undervisningen i tysk sætter sig efter loven af 
1896 et videre maal end tidligere. I skriftlig skal der 
til middelskoleeksamen enten skrives stil uden hjælpe
midler eller en gjenfortælling. I mundtlig skal der 
foruden i extemporaloversættelse ogsaa eksamineres i 
et oplagt pensum, saaledes at der paa tysk kan svares 
paa en sammenhængende række spørsmaal om stykkets 
indhold.

Det nye er altsaa, at eleverne til en vis grad skal 
kunne bruge sproget mundtlig, og at de behersker 
sprogstoffet saapas, at de kan skrive uden hjælpemidler, 
og alt dette skal naaes paa adskillig kortere tid end 
i den gamle middelskole.

Der stilledes altsaa efter den nye skolelov betydelig 
større fordringer til undervisningen i et af middelskolens 
hovedfag, og det et af de fag, som erfaringsmæssig 
falder eleverne vanskeligst. Som venteligt var, har der 
derfor inden fagkredse været ført mange og lange stridig
heder om fagets methodik. Noget resultat i form af 
en af alle godkjendt methode er imidlertid ikke frem- 
gaaet af disse, kun saa meget kan man anse for fast- 
slaaet: i tysk kræves der først og fremst et solid 
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grammatisk grundlag. Men om midlerne til opnaaelsen 
heraf er meningerne meget delte. Nogle mener, at 
dette sker bedst ved at holde sig til den gammeldagse 
grammatiklæsning som i latin; andre vil netop af hensyn 
til grammatikundervisningen saa meget som muligt afskaffe 
al grammatik-Zo?S7ting.

Det er imidlertid ikke her stedet til at gjøre nær
mere rede for denne strid. Jeg vil ved denne anledning 
blot rette opmerksomheden paa, hvad der kan antages 
at ligge en forsamling som denne nærmest paa hjerte, 
nemlig dette spørgsmaal: hvilket arbeide kræves der af 
eleverne i tysk i den nye middelskole?

For at man kan naa de omtalte høiere maal, som 
nu stilles, er det selvfølgelig nødvendigt, at der ikke 
blot stilles større fordringer til lærernes dygtighed og 
deres methode, men ogsaa til eleverne, deres arbeidskraft 
og arbeidsevne. Dette er ofte blevet misforstaaet. Man 
har sagt: - nu er det lærerne, som arbeider, eleverne 
lærer det ikke; eller: lærerne tygger, eleverne har bare 
at svælge. Nei, drives undervisningen paa den rette 
maade, kræves der i den nye middelskole bare et saa 
meget mere intenst arbeide fra elevernes side end 
tidligere. Før kunde de kanske sidde hjemme med sin 
læseboglekse og slaa op sine gloser og puge sin grammatik 
og skrive sin stil — som de forresten i regelen ikke 
gjorde ganske paa egen haand — og dermed var det 
allervæsentligste af deres arbeide gjort; paa skolen 
kunde de saa mangen gang tage det med ro, til de blev 
„hørt", og det skeede kanske ikke hver uge. Ud fra 
erindringen om denne „methode" for tilegnelsen af 
sproglige kundskaber er det, at mange forældre den 
dag idag bedømmer baade sine børns arbeide og skolen 
og dens virksomhed. — Ja, vel maa de ogsaa den dag 
idag lære baade oversættelse, gloser og grammatik, og 
det mindst ligesaa godt som før; men arbeidet hjemme 
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er dog ikke hovedsagen længer. Det væsentligste arbeide 
gjøres paa skolen. Det er nødvendigt; thi det nye ved 
sprogundervisningen er just, at den søger at give eleverne 
følelsen af sproget som levende, m. a. o. lærer dem at 
forstaa det umiddelbart og efter evne bruge det umiddel
bart. Der maa altsaa gives dem uafbrudt og rigelig 
anlédning til at høre det og bruge det. Derfor er 
hverken oversættelse eller grammatik hver for sig længer 
undervisningens hovedformaal; de enkelte discipliner 
kan ikke længer løsrives fra sin organiske sammenhæng; 
alt indgaar som led i en høiere enhed: sprogets umiddel
bare tilegnelse, og den moderne sprogundervisning kjender 
en række midler hertil, som en tidligere undervisning 
for en stor del lod ligge unyttede.

For det første er sprogundervisning noget meget 
mere end leksehøring. Ikke saa at forstaa, at eleverne 
nu kan slippe at lære sin tysklekse, — tvertom, den 
maa læses saa meget bedre end før; den bestaar nemlig 
ikke bare i at læse oversættelse og puge gloser; der 
maa ogsaa læres en hel del udenad, i det første aar 
elementarbogens lange samtaler, senere hele stykker, 
og hvad der læses, maa læses med større opmerksomhed, 
d. e. med blik for sproglige eiendommeligheder. Man 
prøver nemlig at vænne eleverne til at se sig for, finde 
frem eiendommeligheder og merke sig dem. Paa den 
maade er det meningen, at de ved selvsyn og ved selv- 
arbeide lidt efter lidt skal samle sig et sprogligt materiale, 
der saa at sige er deres eget. Og hjemmearbeidet 
bestaar ofte ogsaa deri, at de, efter at ha fundet frem 
slige eiendommeligheder enten paa egen haand eller 
paa skolen under lærerens vejledning, skal danne til
svarende eksempler og sætninger, dels hentede fra 
tidligere læsning, dels af egen lagning. Dette pleier 
netop at egge de dygtigere til arbeide, ja selv daarligere 
elever kan det lykkes til en vis grad at faa med paa 
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dette selvarbejde. Eller hjemmearbejdet kan bestaa 
deri, at der skal lages spørsmaal over et stykke, saa
ledes at eleverne i timen kan overtage spørgerens rolle 
istedetfor læreren. Eller for enkelte stykkers vedkom
mende kan opgaven bare bestaa i forberedelse paa en 
smuk oplæsning eller i afskrift, især i de lavere klasser- 
Elevernes hjemmearbeide kan i det hele være af mang
foldig art; paa en og samme gang kan de ha et stykke 
til oversættelse, et andet til gjenfortælling, en liden 
grammatiklekse, gloser, udtryk, som skal puges udenad, 
og til hvilke der muligens ogsaa skal tages tilsvarende 
eksempler; dette sidste lar man dem ofte gjøre skriftlig 
for at sikre sig, at ingen slunter unda.

Hvis nu undervisningen bare bestod i at kontrollere,, 
at alt dette er samvittighedsfuldt udført, vilde den ikke 
fortjene navn af undervisning og vilde meget snart kjede 
eleverne mere end en undervisning bør gjøre. Nei, 
hjemmearbeidet maa bare give undervisningen det nød
vendige stof til at operere med. Dette stof maa da 
komme til en mangeartet og levende anvendelse i en 
livlig klasseundervisning, hvor den enkelte ikke faar 
anledning til at søvne af, men holdes i aande ved 
stadige spørsmaal. Grammatikleksen ramses ikke op, 
men bringes straks til praktisk anvendelse i utallige 
eksempler, gloserne ligeledes; det udenadlærte stykke 
gjøres om til spørsmaal og svar mellem eleverne ind
byrdes; et verbum eller et substantiv bøies ikke af en 
enkelt, men nedefter hele bænkeraden f. eks., idet 
enhver falder ind i en bestemt rækkefølge. Der eksami
neres i oversættelse og oplæsning ofte paa den maade, 
at en læser op en række sætninger og saa oversættes 
disse umiddelbart af f. eks. sidemanden, uden at han 
ser i bogen; eller hvis en enkelt eksamineres i et læn
gere stykke i oversættelse, saa læser han det ikke først 
op; det sker først efterpaa af en anden; dette for at 
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forhindre, at man lar være at forberede sig paa over
sættelsen hjemme. Men i regelen foregaar oplæsningen 
sætning for sætning, ja i begyndelsen ofte bare ord for 
ord; for kameraterne har lov til at gribe ind og korri
gere; de dygtigere faar sig nemlig ofte tildelt en bestemt 
lyd, som de skal passe paa. Læres eller gjennemgaaes 
der noget nyt, maa en eller flere øieblikkelig repetere 
en ny glose, en nyt udtryk, en ny regel, som læreren 
siger.

Kort sagt, det hele gaar ud paa, at alle er med, 
alle beskjæftiget, alle optaget af at fæste noget nyt i 
hukommelsen eller at anvende noget allerede lært. Der 
fordres derfor en spændt opmerksomhed, og hvis under
visningen drives rigtig, ogsaa omløb i hovedet, skarphed 
og raskhed i tanken. Det er saaledes slet ikke lidet 
tankearbejde, der forlanges af eleverne i en saadan 
sprogtime. Naar der undervises paa denne maade, siger 
det sig selv, at det er af stor vigtighed, at eleverne er 
oplagte; slappe og dorske elever vil uvægerlig bli seilet 
agterud temmelig snart. Hyppigt fravær er med en 
saadan undervisning meget skadeligere i sine følger end 
før i tiden. Dorskhed i en længere periode af aaret 
kan ikke opveies ved en spurt frem mod ferierne; sprog 
læres ikke længer fortrinsvis af bøger. Privatlæsning 
og hjælp hjemme vil ikke længer i samme grad som 
før kunne yde hjælp. Det eneste probate middel er 
at „være med“ fra først til sidst, at arbeide paa skolen, 
under undervisningen, arbeide baade med opfattelsesevne 
og tænkeevne. Og skolen vil, hvis den gjør sin pligt, 
snart overbevise eleverne om, at hvis de ikke arbeider 
paa denne maade, vil de komme i agterleksen. De vil 
nok erfare, at kun en saadan intensitet i arbeidet kan 
redde dem fra at bli udenfor. Og det er denne over
bevisning, som ogsaa biir eller bør bli den afgjørende 
for dem under deres hjemmearbeide. Thi kun med et 
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samvittighedsfuldt udført saadant vil de kunne være 
med paa arbeidet i timerne.

Der er de elever, som ved en saadan undervisning 
vil mene, at de „aldrig biir hørt“. Jo, sagen er nok i 
regelen den, at de, kanske uden selv at vide det, er 
blevet eksamineret hundrede gange for én. Ligeledes 
haaber jeg, at man vil forstaa det uberettigede i den 
paastand, at det bare er lærerne, som arbeider. Nei, 
fordringerne i tysk i middelskolen er nu saadanne, at 
der kræves arbeide, intenst arbeide fra elevernes side 
baade paa skolen og i hjemmet, og vel at merke konti
nuerligt arbeide, og dette er, hvis det drives rigtig, af 
en saadan art, at eleverne faar fuld brug baade for sin 
receptionsevne, hukommelse, iagttagelsesevne og tænke
evne; i saa henseende er tysk et fortrinligt pædagogisk 
middel. Og naar vi blot formaar at bibringe vore elever 
den rette opfatning af, hvad flid er, at det ikke bare 
er hjemmearbeide, men ogsaa tænkearbeide i timerne, 
at det at gaa paa skole ikke er ensbetydende med at 
„bli hørt“, men at bli undervist.

Endnu ett. Hvad vi lærere opgiver børnene til 
selvstændigt hjemmearbeide, bør de ogsaa udføre selv. 
Det er pædagogisk meget sundere, at eleverne vænner 
sig til at greie for sig selv, selv om det for en tid 
skulde gaa dem daarligere. Man skal ikke tage ansvars
følelse og selvstændighed fra dem; det er de egenskaber, 
som livet først og fremst fordrer af dem.



Skoleefterretning for skoleaaret 
1904 05.

A. Skolens ordning.

Skolen har 5-aarig forskole, 4-aarig middelskole, 
3-aarigt gymnasium med alle linjer. Den har ret til 
at afholde middelskoleeksamen og artium med samme 
virkning som offentlige skoler.

Skolen optager kvindelige elever i gymnasierne.
Om ordningen af de nye gymnasier hidsættes føl

gende oplysninger. 1ste klasse er udelt. Dens formaal 
er dels at give en afsluttende dannelse i tilslutning til 
middelskolen, dels at forberede for gymnasiets høiere 
klasser. De elever, som bestaar eksamen i 1ste klasse, 
og som ønsker at fortsætte sin skolegang, har at træffe 
valg mellem:

a) reallinjen,
b) den sproglig-historiske linje,
c) den sproglig-historiske linje med latin.

Hvorledes de forskjellige fag er fordelt i disse vil 
sees af omstaaende tabel.

7
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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 III I 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

B. Lærerpersonalet.

1ste november fratraadte hr. kaptein Louis Bentzen 
sin stilling som skolens gymnastiklærer efter 12 
aars virksomhed, da han udnævntes til gymna
stikinspektør og chef for den gymnastiske central
skole. For den udmerkede dygtighed, hvormed
han havde ledet skolens gymnastik, takkede skole
bestyrer Otto Anderssen ham i nærvær af skolens 
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lærere og elever i gymnastiksalen. I hans sted 
ansattes Harald Houge, premierløitnant i kavaleriet, 
f. 1872, ex. art. 1890, officer 1894, udeksamineret fra 
centralskolen 1900.

Som ny lærer i latin i latingymnasiet ansattes fra 
skoleaarets begyndelse Edvard Buli, f. 1881, ex. art. 
1899, første gruppe af sprl.-hist. lærereksamen 1904. 
Har tidligere vikarieret ved skolen.

Ellers er ingen forandring foregaaet i lærerper
sonalet.

Hr. cand. mag. S. Braaseth opholdt sig fra skole
aarets begyndelse til 1ste november 1904 i Tyskland. 
Hans timer fordeltes mellem skolebestyrer Anderssen, 
frøken Hornemann og frøken Munch.

Vikariater har i aarets løb været udført af stud, 
real. Holmsen, stud, philos. Arne Kildal, frk. Rude og 
frk. Heimbeck.

Skolens lærerpersonale har i aarets løb været:
Anderssen, Otto, cand, mag., f. 1851, bestyrer siden 

1880.
Halting, Sigurd, f. 1866, bestyrer siden 1903.
Grøndahl, O. A., cand. philos., f. 1849, lærer siden 

1881.
Østbye, Niels, adjunkt, f. 1866, lærer siden 1889.
Mørland, J., cand. mag., f. 1860, lærer siden 1890.
Bentzen, Louis, kaptein, f. 1864, lærer siden 1892.
Mellbye, Chr., adjunkt, f. 1868, lærer siden 1892.
Braaseth, S., cand. mag., f. 1867, lærer siden 1895.
Eliassen, E., cand. philos., f. 1868, lærer siden 

1899.
Bugge, Fredrik, cand. philos., f. 1866, lærer siden 

1902.
Løken, Halvor, premierløitn. og stud, real., f. 1876, 

lærer siden 1902.
Solberg, H., seminarist, f. 1879, lærer siden 1902.
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Damm, N., ingeniørkapt., f. 1871, lærer siden 1903.
Heum, O. I., stud, philol., f. 1871, lærer siden 

1903.
Kraft, K., cand. mag. f. 1873, lærer siden 1903.
Moe, Olaf, prest, f. 1876, lærer siden 1903.
Brinchmann, J.-L., overlærer, f. 1862, lærer siden 

1903.
Kristiansen, K. A., stud, philol., f. 1878, lærer siden 

1903.
Buli, Edvard, stud, philol. f. 1881, lærer 1901—02 

og siden 1904.
Houge, Harald, premierløjtnant, f. 1872, lærer 

siden 1904.
Anderssen, Regine, f. 1856, lærerinde siden 1881.
Nerdrum, Dagny, f. 1866, lærerinde siden 1890.
Møller, Maren, f. 1865, lærerinde siden 1892.
Møller, Louise, f. 1861, lærerinde siden 1902.
Klaveness, Sophie, f. 1875, lærerinde siden 1902.
Munch, Anna, f. 1874, lærerinde siden 1902.
Hornemann, Helene, f. 1857, lærerinde siden 1903.

Skolens kasserer er frk. Regine Anderssen. 
Skolens vagtmester er Fredrik Steenstrup.

C. Disciplene.

Elevtallet har i det forløbne skoleaar været 242, 
hvoraf i gymnasiet 83, i middelskolen og forskolen 
159. Af disse var 20 udenbys.
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D. Fagfordelingen.

De forskjellige fag har været fordelte paa lærerne 
paa følgende maade:

Anderssen: Engelsk i 2 sp.-hist. 5 timer.
— - 2 g. 2 —

7 timer.
Halling: Norsk i 3 g. 4 timer.

— - 3 sp.-hist. g. 1 —
— - 2 g. 4 —
— -2 sp.-hist. g. 1 —

Tysk - 3 g. 4 —
Historie i 1 g. 3 —

17 timer.
Østbye: Historie i 3 g. 3 timer.

- 3 sp.-hist. g- 2 —
5 timer.

Mørland: Norsk i 1 g. 4 timer.
Mellbye: Tysk - 1 g. 3 —
Braaseth: Engelsk i 3 sp.-hist. g. 7 —

Fransk - 3 sp.-hist. g. 3 —
Engelsk - 3 rg. og 3 Ig. 2 —
Fransk - 3 rg. 2 —

- 2 g. 2 —
— - 2 sp.-hist. g. og 2 Ig. 3 —

Tysk - 1 m. 6 —
25 timer.

Eliassen: Latin i 3 Ig. 10 timer.
Buli: - 2 Ig. 7 —
Frk. Hornemann: Engelsk i 1 g. 4 timer.

Fransk - 1 g. 4 —
8 timer.
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Damm, N.: Fysik i 3 rg.
— ■ 2 rg.

4 timer.
4 —

Geografi i 3 g. 2 —
- 2 g. 1
- 1 g- 1 —

Kemi - 1 g- 4 —
Tegning - 1 g. 2 —
Matematik i 2 spl.-hist. og 2 Ig. 2 ■—■

20 timer.
Frk. L. Møller: Naturhist. i 3 g. 1 time.

- 2 g- 1 —
2 timer.

Løken, H.: Matematik i 3 rg. 6 timer.
- 3 sp.- hist. 2 —
- 2 rg. 6 —
- 1 g- 4 —

Naturfag - 4 m. 3 —
- 3 m. 2 —

23 timer.
Bugge. F.: Tegning i 3 rg. 1 time.

— - 2 rg. 2 —
— - 4 m. 2 —

5 timer.
Moe, Olaf: Religion i 3 g. 2 timer.

- 2 g. 1 —
- 1 g- 1 —
- 4 m. 1 —

— - 3 m. 2 —
—- - 2 m. 2 —
— - 1 m. 2 —
— - 5 f. 3 —

Norsk - 3 m. 4 —

18 timer.
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Brinchmann: Engelsk i 4 m. 5 timer.
Kraft, K.: Tysk i 2 g. 4 timer.

Historie i 2 g. 3 • —
— - 2 sp.-hist. g. 2 —

Norsk - 4 m. 4 —
Tysk - 4 m. 6 —
Historie - 4 m. 3 —
Tysk - 3 m. 5

27 timer.
Heum, 0.: Matematik i 4 m. 5 timer.

— - 3 m. 5 —
— - 2 m. 5 —

Engelsk - 3 m. 5 —
— - 2 m. 5 —

Geografi - 4 m. 2 —
— - 3 m. 2 —

Tegning - 3 m. 2
31 timer.

Desuden tilsyn med skrivning i 4 m. og 3 im.
Kristiansen, K.: Historie i 3 m. 2 timer.

- 2 m. 2 —
Geografi - 2 m. 2 —
Historie - 1 m. 3

9 timer.
Frk. Munch; Norsk i 2 m. 4 timer.

Tysk - 2 m. 5 —
Norsk - 1 m. 5 —

— - 5 f. 8
22 timer.

Grøndahl: Sang i gymnasiet 1 time.
■— - 3 m. og 2 m. 2 —
— - 1 m. og 5 f. 1 —
— - 4 f. 1 —

5 timer.
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Bentzen: Gymnastik i 3 g. 3 timer.
senere Hauge:

__

- 2 g. og 1 g.
- 4 m. og 3 m.
- 2 m. og 1 m.
- 5 f. og 4 f.

3
3
3
3 __

15 timer.
Solberg: Sløid i 4 m. 2 timer.

— - 3 m. 2 —
— - 2 m. 2 —
— - 1 m. 2 —
— - 5 f. 2 —

Skrivning i 2 m. 1 —
— - 1 m. 2 —

Tegning - 2 m. 2 —
— - 1 m. 2 —
— - 5 f. 2 —

Regning - 5 f. 4 —

23 timer.
Frk. M. Møller: Naturhistorie i 2 m. 2 timer.

— - 1 m. 2 —
Regning - 1 m. 5 —
Geografi - i m. 2 —

Desuden klasselærerinde - 2 f.
Frk. Nerdrum: Historie i 5 f. 3 timer.

Geografi - 5 f. 2 —
Naturhistorie i 5 f. 2 —

Desuden klasselærerinde - 1 f.
Frk. Anderssen: Klasselærerinde i 4 f. 
Frk. Klaveness: — - 3 f.

Desuden leg med 3 f. & 2 f.

Efter jul har 5te forkl. begyndt med indøvelse af 
elementerne i tysk.



E. Timernes fordeling sees af følgende tabel.

3
3
3
2
2
2
1
4
3
2
1
5
4
3
2
1
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Sum.

rg.................... 2 4 4 2 2 4 2 6 5 1 1 3 36 timer
sp.-hist. g. . 2 5 4 7 3 5 2 2 1 1 3 35
lg.................... 2 4 4 1 1 2 4 2 2 1 36 —
rg.................... 1 4 4 2 2 3 1 6 5 2 1 3 34 —
sp.-hist. g. . 1 5 4 7 5 5 1 2 1 1 3 35
lg.................... 1 4 4 7 2 5 3 1 2 1 1 3 34
g..................... 1 4 3 4 4 3 1 4 4 2 1 3 34
m.................... 1 4 6 5 3 2 5 3 2 3 2 36 —
m.................... 2 4 5 5 2 2 5 2 1 2 1 3 2 36
m.................... 2 4 5 5 2 2 5 2 1 2 1 3 2 36
m.................... 2 5 6 3 2 5 3 2 2 1 3 2 36
f...................... 3 8 3 2 4 2 2 2 1 3 2 32 —
f...................... 3 8 2 3 5 2 3 1 3 2 31
f...................... 3 7 3 3 4 3 1 24
f...................... 3 9 3 5 2 2 24
f...................... 3 12 5 3 1 24 —
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F. Undervisningen.

Denne har væsentlig foregaaet efter samme plan 
som tidligere, ligesom de pensa, som er gjennemgaaet 
i de forskjellige klasser, er i det væsentlige uforan
drede. De, som ønsker nærmere oplysninger herom, 
kan finde disse i skolens aarsberetning 1902—04.

De lærebøger, som benyttes ved skolen er:

Religion.
Vogts lille bibelhistorie.
Corneliussens fortællinger af Jesu liv.
Luthers lille katekismus, Bangs udgave.
Landstads salmebog.
Klaveness’s bibelhistorie for middelskolen.
Klaveness’s forklaring.
Poulsens kirkehistorie.
Nissens kirkehistorie.
Klaveness’s bibellære.
Gustav Jensens lærebog i troslære.

Modersmaal.
Daldorfs læsebog for begyndere.
Pauss og Lassens læsebog I—IV.
Platous exempelsamling.
Hofgaards lille grammatik.
Aars’s retskrivningsregler.
Fosses pensum i norsk I.
Kohts læsestykker paa landsmaal.
Norbys omrids af litteraturhistorien.
Lassens litteraturhistorie.
Nygaards oldnorsk læsebog for begyndere.
Nygaards udvalg af den norrøne litteratur.
Desuden norske og fremmede forfatteres verker i 

oversættelse.
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Tysk.

Knudsen og Kristiansens lærebog for begyndere.
Gundersens tyske læsebøger for middelskolen og 

gymnasiet.
Gundersens tyske grammatik.
Westerns øvelser.
Kristiansens stiløvelser.
Kristiansens taleøvelser.

Engelsk.

Brekkes læsebog for begyndere.
Brekkes læsebog for middelskolen.
Fleischers engelske grammatik.
Brekke og Westerns forskjellige udvalg for gymnasiet.
Eitrem lettere engelsk læsning.
Otto Anderssens English Literature.
Otto Anderssens og Eitrems Engelske klassikere.
Collins udgave af „The Merchant of Venice".
Otto Anderssens Short History of English Literature.
Westerns Institutions.
Forskjellig litteratur til hjemmelæsning.
Geelmuydens Engelsk-Norsk ordbog ved Eitrem.
L. Jensens Engelsk glossar og ordsamling.

Fransk.

Bødtker og Høsts læsebog for begyndere.
Bødtker og Høsts franske læsestykker for gymnasiet.
Knudsens grammatik.

Latin.

Ordings Latinsk elementarbog.
Schreiners latinsk læsebog.
Schreiners kortfattede latinske grammatik.
Gjør og Johannesens opgavesamling.
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Historie.
Siegwart Petersens Norges historie ved G. Storm. 
Oskar Kristiansens verdenshistorie for folkeskolen. 
Sigurd Høsts lærebog i verdenshistorie.
I. Raabes lærebog i Nordens historie.
Ræders lærebog i oldtidens historie.
Schjøth og Langes lærebog for gymnasiet.
Historisk læsning for det spr.-hist. gymn. I—XI.

Geografi.
Geografisk schema af skolens lærerinder.
Horns lille lærebog i geografi.
Geelmuydens lærebog for middelskolen (ved Hal- 

vorsen).
Haffners lærebog i fysisk geografi.
Axel Steens lærebog i matematisk geografi.
Haffners lærebog i økonomisk geografi.

Matematik, og regning.
Ole Johannesens regneabc.
Ole Johannesens lærebog i praktisk regning, hefte 

I—IV.
A. Petersens indledende kursus i plangeometri.
Bonnevie og Eliassens geometri.
Bonnevie og Eliassens aritmetik.
Getz’s konstruktionsbog.
Bonnevie og Bergs aritmetik.
M. Alfsens plangeometri.
Johannesens trigonometri.
Guldbergs stereometri.
Guldbergs analytiske geometri.
Holsts aritmetiske rækker.

Naturfag.

Sig. Thor’s Billeder og beskrivelser af alm. dyr.
Sørensens lærebøger i zoologi og botanik.
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Holtsmarks Naturlære.
Knudsen og Falcks Det menneskelige legeme I og II. 
Resvolls botanik.
K. Bonnevies zoologi.
Isaachsens lærebog i fysik.

G. Examina.

Artium 1904.

Til denne examen fremstillede sig paa reallinjen 
11 elever, paa den sproglig-historiske linje 9 elever, 
som alle bestod examen: Kandidaternes navne, alder 
o. s. v. er nævnt i forrige aarsberetning. Her hid
sættes udfaldet af prøven i de forskjellige fag:
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Oxaal, G......................... tf. tf. ng. tf. tf. tf. tf. tf. tf. tf. ng. tf. ng. tf. tf. tf. Tf.
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Ringvold, H. .... tf. tf. tf. m. tf. tf. m. tf. m. tf. tf. tf. tf. tf. ng- tf. tf. Tf.
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Examen med censor afholdes for reallinjen i Tysk, 
Fransk, Naturfag og Matematik, for den sprl.-hist. linje 
i Tysk, Engelsk, Geografi og Naturfag.

Desuden fremstillede sig som skolens privatister 
til realartium 3 kandidater og til sprgl.-hist. artium 3 
kandidater. Disse bestod alle den skriftlige prøve, men 
kun følgende fuldendte examen:

Haavardsholm, Olaf, Due, Alf, og Bakke, Nils.

Middelskoleexamen 1904.
Følgende elever bestod denne:

Andersen, Kristian.
Bakke, John.
Blix, Ivar.
Flood, Adolf.
Hanssen, Marius.
Heiberg, Theodor.
Hovind, Einar.
Johansen, Einar.
Johnsen, Olaf.
Kjelsen, Birger.
Krafft, Arne, indskr. pr.
Olavsen, Einar.
Syversen, Enoch, indskr. pr.
Østvig, Karl.

En med fuldstændig prøve og fire med indskrænket 
prøve bestod ikke examen.

Opgaver ved artium 1904.

Norsk still.: Hvorledes bidrager de nyere samfærd
selsmidler til at omdanne menneskenes livsforhold?

Norsk stil II.: Hvorledes har nationalitetstanken 
gjort sig gjældende i Europas historie i det 19de aar- 
hundrede?
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Tysk gjengivelse.

Bismarcks Bruch und Aussohnung mit 
Kaiser Wilhelm II.

Als im Jahre 1888 Wilhelm II seinem Vater auf 
dem Throne folgte, hatte Bismarck schon 26 Jahre lang 
das Ruder des Staates gelenkt. Man sah es allgemein 
als ein grosses Gliick an, dass dieser grosste Staatsmann 
des Jahrhunderts dem neuen Herrscher zur Seite stand. 
Es lag aber in der Natur der Verhåltnisse, dass zwischen 
dem alten Reichskanzler und dem jungen Kaiser Mei- 
nungsverschiedenheiten aufkommen mussten; daraus 
entstand allmahlich eine Entfremdung, die sich rasch 
steigerte und einen Bruch befiirchten liess. Aber den- 
noch wurde alle Welt in Aufregung versetzt, als der 
Telegraph im Marz 1890 die Nachricht brachte, dass 
der Kaiser dem Reichskansler den erbetenen Abschied 
erteilt hatte. Bismarck begab sich nun nach seinem 
Landsitze Friedrichsruh bei Hamburg. Es fiel aber dem 
noch kråftigen Staatsmanne nicht leicht, sich plotzlich 
zur Unthåtigkeit verurteilt zu sehen, und sein Mismut 
dariiber åusserte sich oft in herber Kritik iiber die 
Politik seines Nachfolgers. Durch solche Angriffe auf 
die Regierung wurde der Gegensatz zwischen dem Kaiser 
und Bismarck immer tiefer; es war aber der sehnlichste 
Wunsch aller Vaterlandsfreunde, dass sich diese Kluft 
wieder schliesse. Lange schien dieser Wunsch aus- 
sichtslos zu sein; aber endlich begann das Eis zu brechen.

Als der Kaiser im Jahre 1893 erfuhr, dass Bismarck 
infolge einer Lungenentziindung zwischen Leben und 
Tod schwebe, warf er hochherzig alle anderen Erwå- 
gungen bei Seite und that den ersten Schritt zur Annå- 
herung, indem er ein Telegramm an ihn richtete, worin 
er ihm seine innigste Teilnahme an der Erkrankung 
aussprach. Der Furst dankte sofort mit einem ausfiihr- 

8
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lichen Telegramm. Schon im folgenden Jahre solite 
man den Abschluss dieser Annåherung erleben. Der 
Kaiser lud namlich Bismarck zu seinem bevorstehenden 
Geburtstag ein, und Bismarck erschien wirklick an dem 
betreffenden Tage in Berlin. Das Volk hatte sich zu 
vielen Tausenden an den Strassen aufgestellt, und 
begriisste ihn mit brausenden Hochrufen. Der Kaiser 
empfing seinen Gast aufs herzlichste, und in demselben 
Augenblicke war aller Streit vergessen. So waren denn, 
wie sich damals eine Zeitung ausdriickte, der Monarch 
und der Patriarch des deutschen Volkes wieder aus- 
gesbhnt.
1888. Thronbesteigung Wilhelms II.
1890. Der Telegraph meldet Bismarcks Abschied. 

F riedrichsruh.
1893. Bismarcks Lungenentziindung (lungebetæn

delse). Das Telegramm des Kaisers.
1894. Bismarck in Berlin.

Engelsk skriftlig.

(spr.-hist. artium).

Cobden’s Life and Work.
(Cobden’s Youth — The Corn Laws and the Anti- 

Corn-Law League — The French Treaty — Cobden as 
a Friend of Peace — His Last Days).

Matematik 
(realartium).

I.
Det forudsættes bekjendt, at 2den grads-ligningen 

A x2 J- 2 B xy Cy2 -|-2Dx -j- 2 Ey -|- F = 0 i alminde
lighed fremstiller et keglesnit, ligesom ogsaa betingel
serne for dettes art.
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Hvad kan sluttes om keglesnittets beliggenhed og 
art af den egenhed ved ligningen, at 1ste grads-leddene 
mangler, og at den altsaa har formen A x2 4~ 2 B xy 

C y2 F = O? (Svaret skal begrundes).
Find specielt betingelserne for, at ligningen i denne 

form fremstiller to rette linjer. Hvad bliver ligningerne 
for disse, opløste med hensyn paa y?

II.
I et triangel kjendes omkredsen (p) og vinklerne. 

Find udtryk for siderne og fladeindholdet.
Hvorledes kan trianglet konstrueres, naar man har 

givet de samme størrelser?

III.
Naar en ubegrænset ret linje gaar gjennem et fast 

punkt og følger periferien af en fast cirkel, vil den be
skrive en dobbeltkegleflade.

For den kegleflade, der ligger paa samme side af 
det faste punkt som den faste cirkel, er det i stereo
metrien bevist, at den begrænser ethvert plan, som 
skjærer den og er parallelt med den faste cirkel, til en 
cirkel, hvis centrum ligger i aksen. Bevis at sætningen 
ogsaa gjælder for den kegleflade, som ligger paa den 
anden side af det faste punkt.

Find derpaa volumet af den dobbeltkegle, som be
grænses af to med den faste cirkel parallele planer, et 
paa hver side af punktet, naar disses radier, R og r, 
og deres afstand, h, er givne. (Keglen skal ikke spe
cielt være ret).

Projektionstegning.

En retafkortet regulær 4-kantet pyramide staar med 
topfladen paa horisontalplanet. Topfladens centrum har 
en afstand af 5 cm. fra grundlinjen, og en af topfladens 
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sider danner en vinkel paa 30° med grundlinjen. Pyra
miden skal skjæres af et plan, som gaar gjennem grund
linjen og danner en vinkel paa 30° med horisontalplanet.

Horisontal- og vertikalprojektion af pyramiden med 
snit skal tegnes. Desuden skal pyramidens overflade 
med snitlinje udfoldes.

Dimensioner: grundfladens side = 5 cm., topfladens 
side = 2 cm. og sidekanten = 7 cm.

Matematik 
(spr.-hist. artium).

I.
At udvikle .formelen for, hvad en kapital med renter 

og rentesrenter udgjør efter forløbet af n terminer og 
efter en rentefod af p pct. pr. termin.

Regneeksempel: Efter hvor mange terminers for
løb vil kr. 3 600 være steget til kr. 5 000, naar renterne 
tillægges kapitalen hvert aars 1ste januar og 1ste juli, 
og rentefoden sættes til 4*/2 pct. p. a. ?

II.
I et triangel er givet to sider, a og b, og flade

indholdet, T. Bestem heraf trigonometrisk de to siders 
mellemliggende vinkel.

Naar giver opgaven 2, 1 eller 0 løsninger? Hvilken 
er den største værdi, T kan have, naar a og b er kon
stante? Tegn figur til tilfældet med 2 løsninger.

Udfør beregningen for a = 0,938 m., b = 0,75 m. 
og T = 0,2868 m2.

III.
I hvilket forhold deler høiderne hinanden a) i det 

ligesidede triangel? b) i det regulære tetraeder?
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Løsningen af b) forudsætter, at høiden fra et hjørne 
i det regulære tetraeder træffer det modstaaende triangel 
i centrum, samt at to høider maa skjære hinanden. Bevis 
tilslut rigtigheden af begge disse forudsætninger.

Fysik.

1.
Giv en fuldstændig fremstilling af lovene for en 

elektrisk leders modstand og dens indflydelse paa strøm
styrken, samt hvorledes den bestemmes ved forsøg.

2.
En massiv kugle af træ af specifik vegt s = 0,5 

kastes vertikalt nedad med en begyndelseshastighed 
v0 = 8 meter fra et punkt, som ligger i en høide h = 20 
meter over en sø. Hvor dybt vil kuglen trænge ned i 
vandet, efterat den har naaet vandfladen, inden dens 
nedadgaaende bevægelse stanses af opdrift og vandets 
modstand mod bevægelsen? Hvorlænge efterat kuglen 
blev udkastet, stanser dens nedadgaaende bevægelse? 
Luftmodstanden sættes ud af betragtning, medens van
dets modstand mod kuglens bevægelse gjennemsnitlig 
er q = 2 gr. pr. cm.3 af kuglens volum. Tyngdens 
acceleration er g = 9,8 meter, vandets temperatur 4° C.

3.
En elektrisk strømkreds er mellem to af sine 

punkter delt i to grene, A og B. A bestaar af en 
kobbertraad af længde li = 2 meter og tversnit ti = 0,5 
mm.2. B dannes af en nysølvtraad af længde 12 = 1 
meter og tversnit t2 = 0,2 mm.2. Find forholdet mellem 
de varmemængder, som strømmen i lige lange tider ud
vikler i disse to grene. Den specifike modstand af 
kobber og nysølv er henholdsvis ri = 0,02 og r2 = 0,2.
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Opgaver ved middelskoleexamen 1904.
Norsk stil.

En vakker udsigt.

Tysk stil.
En meget rig kjøbmand gik en dag ud at spadsere 

i nærheden af en stor by. Paa veien blev han staaende 
for at se paa en gammel bonde, som var ivrig beskjæf- 
tiget med at sætte et spaantag paa sit lille hus. Da 
han spurgte manden, hvorfor han ikke heller tog teglsten, 
svarte denne, at det var for dyrt for ham. „Hvor meget 
vilde det da koste?" spurgte kjøbmanden ham. „Fire 
hundrede mark", var mandens svar, og den rige mand, 
som ogsaa var en meget gavmild mand, gav ham straks 
en anvisning paa denne sum.

Da bonden hjemme fortalte sin kone, hvor heldig 
han havde været, kaldte hun sin mand en nar og sagde: 
„Hvis du havde sagt otte hundrede mark, vilde han 
ogsaa have givet dig saa meget; gaa straks til herren 
og sig ham, at du behøver mere!"

Manden adlød sin kone; men paa denne maade 
mistede han ogsaa de penge han havde faaet. Thi 
kjøbmanden tog anvisningen tilbage og gav ham ikke 
en ny.

Spaantaget — das Schindeldach.
Teglstenen — der Ziegel. 
gavmild — freigebig.
Anvisning — Anweisung.

Engelsk gjenfortælling.
The Highlander and the Wolf.

Donald Macqueen, who lived about a hundred years 
ago in the Scottish Highlands, is said to have killed 
the last wolf that was ever seen in that part of the 
country.
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A poor woman whose child bad been torn to pieces 
by a wolf, came late at night to the village where the 
chief of the elan was then staying. The chief, on 
hearing her story, ordered all his men to assemble 
the next morning at eight o’clock in order to pursue 
the beast. The hour came, but Donald was not to be 
seen. As he was famous for his strength and knew 
every corner of the mountains, the chief was unwilling 
to set out without him; he waited for half an hour, 
but still Donald did not appear. At length, when they 
were all losing patience, he was seen to approach. 
„You are late, Donald", the chief called out angrily. 
„Why have you kept us waiting?" — „Are you going 
after the wolf?" asked Donald quietly. „To be sure", 
answered the chief, „didn’t my messenger tell you?" 
— „He did", was Donald’s answer, „but now you may 
send the men away; for here is the wolf’s head"; and 
putting his hånd inside his Highland plaid he drew out 
the bloody head of a wolf and held it out to the 
astonished chief.

„1’11 tell you how it all happened", he added with 
a laugh. „I met the beast as I came up the hill. He 
must have been very hungry, for he flew at me at 
once; but I broke his back with a blow of my stick. 
Then he sat down showing his ugly teeth, but my knife 
soon made an end of him. I thought I had better 
bring his head; for otherwise you might not believe me“.

„My brave fellow!" exelaimed the chief, „1 am 
proud of you; you are a true Highlander".

Donald Macqueen.
A elan = en stamme (d. e. folkestamme).
A plaid = et sjal eller piæd (hører til den skotske national
dragt).
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Matematik.
(Fuldstændig prøve). 

F orm i d dag.
1.

Et meieri i Romsdalen afsendte til sin kommis
sionær i Newcastle 4 dunker smør. Bruttovægten af 
hver dunk var 64,3 kg.; vægten af hver tom dunk 
(taraen) var 5,8 kg. Fragt pr. dunk var kr. 1,40 og 
betales ved afsendelsen.

Efter en tid fik meieriet opgjør fra kommissionæren. 
Heri oplystes, at smøret var solgt til en pris af 1 sh. 
2 d. pr. engelsk pund (vægt). For ilandbringelse havde 
han betalt 8 d. pr. dunk. Og i kommission beregnede 
han sig 3 pct. af salgsbeløbet. For resten af dette 
sendte han en anvisning (i £, sh. og d.) paa en norsk 
bank. Hvad lød denne paa?

Meieriet fik anvisningen udbetalt efter kurs: 1 £ = 
kr. 18,20. Hvor mange kr. og øre? Og hvilken pris 
pr. kg. var opnaaet ved denne forretning?

1 engelsk pund = 0,45 kg.
1 £ = 20 sh. og 1 sh. = 12 d.

2.

a) Omgjør brøken 8a3 2b3
2a-|-b

til et blandet tal.

b) Udfør følgende summering:
2a — 3b a -j- 5b 
a2 — ab ' a2 ab

3a2 — 5b2 
a3 — ab2

Forkort svaret, hvis det gaar an.

Eftermiddag.

1.
a) Givet en cirkel med radius = 3 cm. Der skal 

konstrueres to sekanter, af hvilke den ene afskjærer en 
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bue paa 90° og den anden en bue paa 60° af cirkelen, 
og som skjærer hinanden udenfor cirkelen under en 
vinkel paa 45°. Forklar fremgangsmaaden.

b) Hvor mange grader er de to buer, x og y, som 
ligger mellem begge sekanter?

2.
Et cylindrisk melkespand rummer 1 hl. og er 6,2 

dm. høit. Hvor meget blik er medgaaet til bund, side
flade og laag tilsammen, naar der regnes 6 pct. tillæg 
for kanter og haandtag? Svaret gives i m.3, dm.2 og cm.2.

Hvormeget havde blikkenslageren for sit arbeide, 
naar blikket kostede ham kr. 2,50 pr. m.2, og han fik 
kr. 10,00 for spandet?

Matematik.
(Indskrænket prøve).

Form iddag.

1.
Et meieri i Romsdalen afsendte til sin kommis

sionær i Newcastle 4 dunker smør. Bruttovægten af 
hver dunk var 64,3 kg.; vægten af hver tom dunk 
(taraen) var 5,8 kg. Fragt pr. dunk var kr. 1,40 og 
betaltes ved afsendelsen.

Efter en tid fik meieriet opgjør fra kommissionæren. 
Heri oplystes, at smøret var solgt til en pris af 1 sh. 
2 d. pr. engelsk pund (vægt). For ilandbringelse havde 
han betalt 8 d. pr. dunk. Og i kommission beregnede 
han sig 3 pct. af salgsbeløbet. For resten af dette 
sendte han en anvisning (i £, sh. og d.) paa en norsk 
bank. Hvad lød denne paa?

Meieriet fik anvisningen udbetalt efter kurs: 1 £ = 
kr. 18,20. Hvor mange kr. og øre? Og hvilken pris 
pr. kg. var opnaaet ved denne forretning?
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1 engelsk pund = 0,45 kg.
1 £ = 20 sh. og 1 sh. = 12 d.

2.
Udfør følgende talregning:

R6 4- or __ 453-- p

Svaret skal derpaa omgjøres til decimaltal og divi
deres med 0,25.

(Indskrænket prøve).

Eftermiddag.

1.
Givet en .cirkel med radius = 3 cm. Der skal 

konstrueres to sekanter, af hvilke den ene afskjærer 
en bue paa 90° og den anden en bue paa 60° af 
cirkelen, og som skjærer hinanden udenfor cirkelen 
under en vinkel paa 45°. Forklar fremgangsmaaden.

2.
Hvor høit er et 5-literspand, naar bundens diameter 

(indvendig) er 1,5 dm.? (Svaret gives i dm., cm. og mm.).
Hvor meget blik er medgaaet til spandet (bund, 

sideflade og laag), naar der regnes 6 pct. tillæg for 
kanter og haandtag? (Svaret gives i dm.2 og cm.2).

Hvor meget har blikkenslageren for sit arbeide, 
naar blikket koster kr. 2 pr. m.2 og spandets salgspris 
er kr. 1,25?

Til artium 1905 er følgende elever anmeldt:

R e a 11 i n j en:
Arnesen, Engen Theodor, født i Larvik 27de januar 

1886 af forældre murmester Albert Arnesen og Emma 
f. Eng. Elev af skolen i 9 aar.
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Enderud, Carl Ludvig, født, i Kristiania 27de december 
1885, søn af gaardbruger Julius Enderud og Louise f. 
Olsen. Elev af skolen i 6 aar.

Floberg, Syver Hagbart, født i Aasnes i Solør 5te 
mai 1883 af forældre gaardbruger P. L. Floberg og Lina 
f. Hansen. Elev af skolen i 2 aar.

Graff, Oscar Fredrik, født paa Hamar 18de juli 
1886 af forældre amtmand Truls Johannessen Wiel 
Graff og Benthe Thomine Maria Catharina f. Baastad. 
Elev af skolen i 3 aar.

Mejdell, Thor, født i Kristiania 24de mai 1887 
af forældre ex.ord. høiesteretsassessor Giør Thorvald
Mejdell og Thora Catharina f. Sinding. Elev af skolen 
i 9 aar.

Sjølie, Kaare Hovind, født i Aamot i Østerdalen 
1ste juni 1887 af forældre gaardbruger Simon Pedersen 
Sjølie og Anne f. Hovind. Elev af skolen i 5 aar.

Sproglig-historisk linje:
Aas, Thomas Valentin, født i Kristiania 28de april 

1887 af forældre grosserer Julius Aas og Hulda f. Olsen. 
Elev af skolen i 12 aar.

Andersen, Erling Werner, født i Kristiania 2den Juni 
1887 af forældre Vaabenfabrikant Hans Martin Andersen 
og Inga Vilhelmine f. Werner. Elev af skolen i 12 aar.

Askvig, Carl Bernhard, født i Søndre Land 6te 
september 1885 af forældre gaardbruger Gb. Askvig og 
Gunda f. Hornslien. Elev af skolen i 2 aar.

Asper-Jacobsen, Karen, født i Kragerø 8de oktober 
1886 af forældre kæmner Jacob Jacobsen og Netta f. 
Asper. Elev af skolen i 2% aar.

Bausback, Georg Otto Wilhelm, født i Kristiania 5te 
december 1886 af forældre kjøbmand Georg Bausback 
og Dorothea f. Johnsen. Elev af skolen i 3 aar.
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Christophersen, Jenny Ingeborg Antonio, født i Kri
stiania 19de oktober 1886 af forældre agent Johan 
Ludvig Christophersen og Emma Dorothea Henriette f. 
Prock. Elev af skolen i 3 aar.

Graff, Ragnvald, født paa Hamar 30te december 
1887 af forældre amtmand Truls Johannessen Wiel Graff 
og Benthe Thomine Marie Katharina f. Baastad. Elev 
af skolen i 3 aar.

Johanssen, Richard Oluf, født i Kristiania 2den novbr. 
1886 af forældre blikkenslagermester Oluf Carl Jo
hanssen og Rickoline Charlotte f. Møllerstrøm. Elev 
af skolen i 12 aar.

Jonson, Peter, født i Kristiania 5te decbr. 1886 af 
forældre hattefabrikant Elof Jonson og Julie Harilde 
Mathilde f. Halvorsen. Elev af skolen i 3 aar.

Solnørdal, Anna, født i Jevnaker 16de septbr. 1885 
af forældre lærer Ole Johan Solnørdal og Karen Niko- 
line f. Sorthe. Elev af skolen i 2 aar.

Solnørdal, Olav, født i Jevnaker 30te novbr. 1888 
af forældre lærer Ole Johan Solnørdal og Karen Niko- 
line f. Sorthe. Elev af skolen i S aar.

Steenberg, Erling, født i Næs i Aadalen 13de juni 
1887 af forældre læge Johan Fr. Steenberg og Kaja f. 
Isaksætre. Elev af skolen i 2 aar.

Tangen, Harald, født i Kragerø 14de juni 1887 af 
forældre Sognepræst Gunnar Lassesen Tangen og Anne 
Kathrine f. Sørensen. Elev af skolen i 2 aar.

Sproglig-historisk linje med latin.
Holst, Reidar, født i Fredriksstad 18de decbr. 1886 

af forældre konsul Anton B. Nilsen og Helene Gurine 
f. Holst. Elev af skolen i 2 aar.

Stangebye, Gunnar, født i Kristiania 21de december 
1885 af forældre grosserer Peter Stangebye og Maren 
Kristine f. Heyerdahl. Elev af skolen i 13 aar.
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Sundt-Ohlsen, Eilert, født i Kristiania Ilte novbr. 
1886 af forældre overretssagfører Hjalmar Christian 
Ohlsen og Betsy Marie f. Jæger. Elev af skolen i 
13 aar.

Desuden fremstiller sig 10 ikke anmeldte kandi
dater af øverste klasse. Af andre privatister fremstiller 
sig 39.

I. Forskjelligt.
Torsdag den 26de mai 1904 kl. 1 ’/* til 2 gav skolen 

sin sedvanlige aarlige konsert efter følgende program 
under Grøndahls ledelse.

Skolens kor.
1. Riedel: Altbohmisches Weinachtslied.
2. Mozart: Ave verum corpus.

Violin og piano.

3. Godard: Berceuse.
4. Grieg: Solveigs sang.
5. Grieg: Aases død.

Skolens kor.
6. Pfeil: Lugn hvilar sjon.
7. Koral: Lover den Herre.

Violinsoloen udførtes af Georg Bausback og piano- 
accompagnementet af Rebekka Hansen, begge elever 
af 3 g.

31te oktober 1904 tog skolen farvel med kap tein Bentzen 
ved en liden fest i gymnastiksalen, hvor skolebestyrer 
Anderssen i en tale takkede ham for hans lange og 
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fortjenstfulde virksomhed ved skolen. Af eleverne over
raktes ham et smukt skrivebordsgarnityr af sølv ved 
elev af 3 g. Richard Johanssen.

Lørdag 10de december 1904 kl. 7 aften afholdtes 
et forældremøde. Ved dette redegjorde adjunkt Mellbye 
for undervisningen i tysk i middelskolen og skole
bestyrer Halling for undervisningen i tysk i gymnasiet. 
Foredragene findes aftrykt foran i aarsberetningen.

Ved eksamensfesten 1904 overrakte centralfor
eningen gjennem bestyrelsen et sølvbæger til hver af 
nedennævnte elever, som havde seiret i konkurrensen 
i fodbold over byens andre gymnasier: N. Østgaard, 
E. Lorck, R. Hatlehoel, P. Nettum, L. Enderud, H. 
Hansson, A. Juul, IV. Lie, O. Bals og G. Jensen.

Tirsdag 6te juni 1904 havde denne skole sammen med 
Christies skole en udflugt til Ullensakers almenning for 
at plante skog. Omkring 6000 planter udsattes. Ar- 
beidet gik med liv og lyst og almenningsstyret modtog 
skolerne paa den mest gjæstfrie maade og beværtede 
lærere og elever rigelig. Amtsskogmester Dahl holdt 
en tale om skogplantningens betydning for vort land 
og saa sang eleverne fædrelandssangen. Forstkandi
daterne Michelet, Thune-Larsen og Knutzon hjalp til ved 
plantningsarbeidet.

K. Skolepenge.

1. Skolepengene for de forskjellige klasser er: 
For 1ste forklasse kr. 50 pr. aar,
— 2den — „100 —
— 3die til 5te — „150 —
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For 1ste og 2den middelklasse kr. 200 pr. aar, 
— 3die og 4de — „ 250
— gymnasierne „ 250
Skolepengene betales med en tiendedel hver 

maaned fra og med september til og med juni. 
For juli og august betales ikke skolepenge.

For den nederste af 2 brødre fragaar 0,3. Af 3 
brødre gaar den nederste frit. Af 4 brødre gaar 
den nestnederste frit og for den nederste fragaar 
0,3. Yderligere nedsættelser finder ikke sted.

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

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

4. Naar en discipel skal forlade skolen, maa udmel
delse ske 2 maaneder forud. Hvis nogen udmeldes 
med kortere varsel, erlægges dog skolepengene, ind
til den bestemte udmeldelsestid er forløben. Fra 
denne regel undtages de disciple, som gaar ud efter 
skolens raad eller ønske.

5. De disciple, som fremstiller sig til artium og middel- 
skoleexamen efterat have deltaget i afgangsklassernes 
undervisning, betaler skolepenge til aarets udgang, 
selv om de ikke bestaar examen. Til artium er
lægges et gebyr af 40 kr., til middelskoleexamen 
20 kr. Af disse bestrides udgifterne ved examen. 
Det overskydende indsendes til kirkedepartementet.

6. Naar skolepengene ikke er betalt for 2 maaneder, 
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kan bestyreren negte vedkommende discipel adgang 
til skolen.

7. Fripladse eller nedsættelse i skolepengene tilstaaes 
kun trængende disciple, som viser god opførsel og 
gjør god fremgang i skolen, og som har været 
skolens elev i mindst 2 aar og i denne tid betalt 
skolepenge.

8. Naar en af to eller flere brødre faar friplads, bort
falder moderation for de øvrige, hvis ikke anderledes 
bestemmes.

Ansøgninger om fripladse for det kommende 
skoleaar indsendes hvert aar inden 1ste juni.

L. Ordensregler.

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 frem
med klasse. Eleverne maa ikke laane bøger eller 
skolesager af hverandre uden med lærerens tilladelse.

3. Raab og høirøstet tale er forbudt i gange og klasse
værelser.

4. Intet samarbeide i opgave eller stilskrivning maa 
finde sted. De skriftlige arbeider indsamles om 
morgenen af ordensmanden. Al læsning i gaarden 
er forbudt i frikvarteret.

5. Skolens inventar maa behandles med forsigtighed. 
Al skade erstattes af gjerningsmanden, eller hvis 
han er ukjendt, af den hele klasse. Eleverne er 
ansvarlig, enhver for sin pult.
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6. Elevernes bøger maa holdes rene og ordentlige.
7. I skolens værelser og gange eller paa gaardspladsen 

maa ingen kaste papirlapper eller lignende ting; alt 
saadant kastes i de dertil bestemte kasser i gangen.

8. Bøger og andre skolesager maa ikke ved skoletidens 
afslutning efterlades i pulten. Skrivebøger, karter 
o. 1. som gutterne har lov til at lade ligge paa 
skolen, anbringes altid i skabene.

9. Er en elev formedelst sygdom eller lignende tvin
gende aarsag uforberedt i sine lekser, maa saadant 
meldes før undervisningens begyndelse og ledsages 
af skriftlig bevidnelse fra hjemmet.

10. Tilladelse til at blive oppe i friminutterne kan for 
en enkelt dog gives af klasseforstanderen; ønskes 
saadan tilladelse for længere tid, maa skriftlig an
modning medbringes fra hjemmet med angivelse af 
grund.

11. Ingen fritages helt for gymnastik uden lægeattest. 
De, der for en enkelt time bliver fritaget for dette 
fag, opholder sig som regel i gymnastiklokalet eller 
i en klasse hvor der læses.

12. Ingen elev fritages for sang uden efter sanglærerens 
bestemmelse.

13. Er en elev ved sygdom hindret fra at møde paa 
skolen, medbringer han, naar han kommer tilbage, 
bevidnelse herom fra forældre eller foresatte.

Hvor sygdom eller anden tvingende aarsag ikke 
er tilstede, maa ingen elev udeblive fra skolen uden 
forud indhentet tilladelse fra bestyrelsen.

14. a. Disciple maa ikke uden bestyrelsens tilladelse 
paa nogen maade optræde offentlig (f. eks. ved 
dramatiske forestillinger, koncerter, turnfester 
og lign.).

b. Disciplene maa ikke uden bestyrelsens tilladelse
danne foreninger sig imellem, heller ikke op
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tages som medlemmer 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 hjem
mets tilladelse til at røge, maa dog ikke gjøre 
dette i skolens omgivelser eller paa veien fra 
og til skolen.

Eleverne er forøvrigt skolen ansvarlig for sin 
opførsel ogsaa udenfor denne.

Ligeledes blev under 3die juni 1896 udfærdiget 
følgende instruks for klasseforstandere:

Klasseforstanderne har at vaage over elevernes for
hold 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 paa- 
lidelige 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 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 bestyrerens støtte i alvorligere 
tilfælder, hvor de selv ikke vil overtage ansvaret.
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