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I.

Skolens lærerpersonale.
Ved udgangen af skoleaaret 1890—91 fratraadte cand. mag. 

J. Schram og cand. mag. L. Waage; som nye lærere ansattes 
stud. real. M. Alfsen, eand. mag. S. Høst samt overlærer ved 
kunst- og tegneskolen H. Petersen. Da cand. mag. L. Brinck
mann i oktober 1891 blev befordret til bestyrer af Flekkefjords kom
munale middelskole, antoges endvidere som nye lærere eand. mag. 
A. Bødtker og cand. mag. N. Bognaas. Da hr. Bødtker i januar 
1892 forlod skolen for at gaa over til anden virksomhed, blev cand. 
mag. Fr. Weisse ansat i hans timer. 1 mai 1892 modtog frøken E. 
Heyerdahl ansættelse ved Kristiania folkeskole; hendes post blev 
besørget ved vikariat til skoleaarets slutning.

1 skoleaaret 1891—92 har følgende lærere og lærerinder 
havt fast post ved skolen:

a) Interessentskabets medlemmer  B*
M. Gjør, cand. mag., f. 1840, bestyrer ved skolen siden dens 

oprettelse i 1869, enebestyrer siden 1889.
A. Nærup, cand. real., f. 1851, inspektør siden 1878, ansat som 

lærer 1876.
L. F. Bratt, eand. philos., f. 1851, ansat 1875.
L. Brinchmann, cand. mag., f. 1862, ansat 1884.
A. Eliassen, eand. philos., f. 1853, ansat 1873.
B. B. L. Kaalaas, eand. real., f. 1851, ansat 1884.
Thv. Prebensen. cand. mag., f. 1860, ansat 1888.

*) Om interessentskabets stiftelse og ordning se skolens aarsberetning 
for 1888—89.
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b) De øvrige lærere og lærerinder:
E. Johanssen, cand. philos., f. 1843, ansat 1869.
J. Heyerdahl, f. 1849, ansat 1869.
P. Larsen, f. 1850, ansat 1870.
B. Bomhoff, f. 1850, ansat 1871.
J. Aubert, f. 1846, ansat 1874.
H. Siewers, cand, philos., 1'. 1821, ansat 1874.
E. Heyerdahl, f. 1858, ansat 1877.
O. Grøndahl, sanginstruktør, f. 1847, ansat 1880.
Y. Brun, cand, theol., f. 1852, ansat 1884.
Sig. V. Odland, dr. theol., universitets-stipendiat, f. 1857, ansat 

1886.
Th. Holtfodt, premierløjtnant, f. 1863, ansat 1888.
J. Chr. Selmer, kaptein, f. 1852, ansat 1889.
L. Bentzen, premierløjtnant, I'. 1864, ansat 1889.
H Eger, sløjdlærer og seminarist, f. 1853, ansat 1889.
K. Løvdahl, sløjdlærer, f. 1864, ansat 1889.
A. Torp, dr. philos., universitets-stipendiat, f. 1853, ansat 1890 

(tidligere lærer ved skolen 1882—88 i,
H. Kinck, cand. mag., f. 1865, ansat 1890.
0. B. Schjelderup, cand, real., f. 1863, ansat 1890.
G. Olsen, premierløjtnant, f. 1863, ansat 1890.
Joh. Løken, cand, theol., f. 1865, ansat 1891.
P. Wettergren, cand. mag. f. 1865, ansat 1891.
M. Alfsen, stud, real., f. 1870, ansat 1891.
S. Høst, cand, mag., f. 1866, ansat 1891.
H. Petersen, overlærer, f. 1850, ansat 1891.
A. Bødtker, cand, mag., f. 1866. ansat 1891.
N. Rognaas, cand, mag., f. 1866, ansat 1891.
Fr. Weisse, cand, mag., f. 1866, ansat 1891.

Længere vikariater i skoleaaret har været besørgede af 
cand. mag. A. Moe og fru Signe Rømcke.

Skolens læge er fhv. overlæge H. Gjør, ansat 1889.
Skolens kasserer og sekretær er frøken H. Fleischer, ansat 1879.
Skolens vagtmester er Paul Olsen, ansat 1891.
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IL

Elevernes antal m. m.

Skolen omfatter smaaskole (3 klasser), middelskole (6 klasser), 
realgymnasium (3 klasser) og latingymnasium (3 klasser). I skole- 
aaret var 6, 4 og 1 middelklasse delte i to parallele afdelinger*).

a. Elevernes antal.

Klasse.

Ved 
udgangen 

af 
3dje kvartal 

1891.

Ved 
udgangen 

af 
4de kvartal 

1891.

Ved 
udgangen 

af 
1ste kvartal 

1892.

Ved 
udgangen 

af 
2det kvartal 

1892.

Smaaskolen........................... 76 78 75 75
Middelskolen I . . . . 36 36 38 38

11 ... . 32 32 31 31
III ... . 32 32 32 31
IV E. . . 23 24 25 25
IV L. . . 19 20 20 20
VE... 16 15 15 13
V L. . . 13 13 13 12

VI E. . . 31 29 30 26
VI L. . . 13 13 13 11

Realgymnasium 1 . . . . 9 9 8 8
2 . . . . 10 9 11 10
3 . . . . 2 3 3 3

Latingymnasium 1 . . . . 12 13 13 12
2 . . . . 4 4 4 4
3 . . . . 12 12 11 9

Samlet antal 340 342 342 328

*) Desuden var et 1-aarigt midddskolékursus for piger (VI c) i virksom
hed med 6 elever, der havde særskilt undervisning i alle fag. De 
er medregnede i VI E i tabellen for elevantallet.
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b. El evernes alder s forhold.

Gjennemsnitsalder i de forskjellige klasser ved begyndelsen 
af skoleaaret:

Klasser. Aar. Normalalder.
Aar.

Smaaskolen 1 . . . . 11 2- 6
2 . . . . 7
3 . . . . 82il2. 8

Middelskolen 1 . . . . 9fii,„. 9
Il ... . 10" re- 10

III ... . H7jI2. 11
IV ... . 12-’ j,,. 12

V . . . . 13
VI ... . 14

Realgymnasium 1 . . . . 15« i12. 15
2 . . . . >69H2- 16
3 . . . . 17

Latingymnasium 1 . . . . I2. 15
2 . . . . 16“ I2. 16
3 . . . . 16-"!12. 17

c. Elevernes hjemstavn.
9 elever var udenbys, 6 fra landdistrikter, 3 fra andre 

byer.
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III.

Fagfordelingen.
Gjør:

Norsk i 3 Lg. & 3 Rg. . .... 2 timer.
Historie i 1 Lg. dc 1 Rg...............................3 —
Latin i 1 Lg.........................’...., 5 —•
Latin i VI b..................................................8 —

----------------  18 timer.
Nærup:

Mathematik i 3 Lg. Æ3 Rg. ogl Lg. & 1 Rg. 11 timer.
Regning i VI b og II.................................10 —
Naturfag i V...........................  3 —

----------------  24 timer.
Bratt:

Latin i V L. og IV b........................... 14 timer.
Oldnorsk i 3 Lg. &, 3 Rg. og2Lg. &2Rg. 4 —
Tysk i VI b, VI c*)  og IV b. . . 12 — 

----------------- 30 timer.
Brinclvmann :

Fransk i 3 Lg. & 3 Rg., 2 Lg. & 2 Rg.,
VI a & b og V............................................. 9 timer.
Engelsk i 3 Rg.,2 Rg., 1 Rg., Via og VE 21 —
Græsk i 1 Lg................................................... 6

----------------  36 timer.
Eliassen:

Mathematik i 2 Lg. & 2 Rg. ... 6 timer.
Regning i VI a, VI c, V og III. . .23 — 

----------------  29 timer.
Kaalaas:

Naturfag i 3 Rg., 2Rg.,l Rg., Vl,IlIogII 20 timer.
Regning i IV..................................................10 —
Geografi i VI c...........................  2 —

•) det 1-aarige middelskolekursus for piger.
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Prebensen:
Latin i 3 Lg...................................................... 9 timer.
Latin i 2 Lg..................................................... 6 —
Latin i 2 Lg. & 1 Lg..................................4 —
Tysk i VI a................................................ 5 —
Tysk iVE................................................ 4 —
Norsk i IV a........................... ; . . . 4 —

----------------  32 timer.

Johanssen:
Norsk i VI b, IV b og III . . . . 12 timer.
Tysk i 1 Lg. & 1 Rg. og III . . . 6 -
Historie i 3 Lg. & 3 Rg...............................3 —

----------------  21 timer.

J. Heyerdahl: 
Norsk og tysk i II............................ 10 timer.
Religion, norsk, tysk, historie og teg
ning i I a.....................................................18 —
Tegning ilb............................................1 —

----------------  29 timer.

P. Larsen: 
Alle fag i 3 S.......................................30 timer.
Sang i I og 2 S...................... < . 2 —

----------------  32 timer.

B. Bomhoff:
Religion, norsk, tysk, historie, skriv
ning og regning ilb.................................23 timer.
Skrivning ila.............................................. 3 —
Religion i II................................................... 3 —

----------------  29 timer.
J. Aubert*):

Alle fag i 1 S................................................ 24 timer.
Historie i VI c.............................................. 2 —

----------------  26 timer.

•) Inspektrise for VI c (middelskolekursus for piger).



Fagfordelingen. 13

Siewers:

Geografi i 1—Vf a og b...................... 22 timer.
Historie i V. IV, III og 11 . . . . .14 — 

----------------- 36 timer.

E. Heyerdahl:
Alle fag i 2 S. (undtagen sang) ... 29 timer.

Grøndahl :
Sang i gymnasierne og i IV—Il . . 4 timer.

Brun:
Norsk i 2 Lg. dc 2 Rg., 1 Lg. & 1
Rg., VI a, VI c og V........................... 13 timer.

Dr. Odland:
Religion i 3 Lg., 3 Rg., 2 [Lg., 2
Rg. og VI b.............................................8 timer.

Holtfodi:
Tegning i 3 Rg. og 2 Rg...................... 3 timer.

Selmer:
Gymnastik i gymnasierne og VI—III . 15 timer.

Bentzen:
Gymnastik i II og I............................6 timer.

Eger & Løvdahl:
Sløid i V—II ........ 10 timer.

Dr. Torp:
Græsk i 3 Lg............................................. 6 timer.

Kinck:
Græsk i 2 Lg................................................6 timer.
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Schjelderup:
Regning ila...................................... -5 timer.

Olsen:

Tegning i 2 Rg., VI c og II . . . . 6 timer
Skrivning i III og II..................................... 5 —

----------------  11 timer.
Løken:

Religion i 1 Lg. & 1 Rg. og VI—III . . 13 timer.
Tysk i V L. og IV a................................ 7 —

----------------- 20 timer.
Wettergr en:

Historie i 2 Lg. & 2 Rg., VI a og VI b 9 timer.
Græsk i 1 Lg......................................................6 —

----------------  15 timer.
Alf sen :

Geografi i realgymnasiet...........................2 timer.
Naturfag i IV.................................................4 —

----------------  6 timer.
Høst:

Fransk i gymnasierne og V . . . .11 timer.
Engelsk i VI c, V E. og IV. ... 19 — 

----------------- 30 timer.
Petersen ;

Tegning i 1 Rg., VI a, V, IV og III . 11 timer.

Rognaas:
Engelsk i VI a............................................5 timer
Fransk i VI a & b . . . . . . . 2 — 

----------------- 7 timer.
Weisse*):

Engelsk i 3 Rg., 2 Rg. og 1 Rg. . 11 timer.

*) Oktober—december: Bødker.



IV.

Timefordelingen m, m.
(Undervisningstimen = 45 min.).

B

Fag.
Smaaskolen. Middelskolen. Latingymn. Realgymn.

1 2 3 I II III IV V VI 1 2 3 1 2 3

Religion................... 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2
Norsk og oldnorsk . . . 12 12 10 5 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4
Tysk................................. f 5 5 4 4E3 L 5 E 4L 1 3 1
Fransk ....................... 2 2 4 3 2 4 3 2
Engelsk......................., . 5 E 5 E 5 E 4 5 5
Latin............................. 7 L 7 L 8 L 9 10 9
Græsk........................ 6 ß 6
Historie........................... 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
Geografi.......................... 4 3 4 2 2 2 2 2 1 1 2
Regning og mathematik 6 5 5 5 4 5 5 6 6 2 3 3 5 6 5
Naturfag.......................... 2 2 2 3 2 5 5 5
Skrivning.................... 3 5 5 3 3 2
Tegning.......................... 1 2 2 2 E 1 E 2 E 2 2 2
Sang. .............................. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gymnastik................... 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5
Sløid ................................. 2 2 2 2

Sum . . . . 24 30 30 32 35 35 35 36 36 35 36 35 35 36 36 w

Tim
efordelingen
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Følgende kombinationer har fundetsted: 3 Lg. og 3 Rg. har 
været kombinerede i norsk, oldnorsk, fransk, historie og mathe- 
matik (3 timer), 2 Lg. og 2 Rg. i de samme fag, 1 Lg. og 1 
Rg. i religion, norsk, tysk, fransk, historie og i mathematik (3 
timer). Desuden har 2 Lg. havt undervisning i latin sammen 
med 1 Lg. (i 4 timer); 2 Rg. og 1 Rg. har havt 2 fællestimer 
i engelsk, 3 fællestimer i naturfag; 3 Rg., 2 Rg. og 1 Rg. har 
havt 1 fællestime i geografi og 1 i naturfag.

V.

Undervisningen.
Følgende pensa er gjennemgaaede i skoleaaret:

A. Smaaskolen.

1ste klasse.

Religion (3 timer). Af bibelhistorien fortaltes og gjengaves det 
vigtigste af 1ste mosebog og enkelte afsnit af Jesu levnet. 
Nogle lette salmer lærtes.

Norsk (12 timer). Gjennem skriv-lyd-læsc-methoden indøvedes 
ren og sammenhængende læsning af latinsk og norsk tryk. 
Hansens læsebog for begyndere læstes ud og repeteredes. 
I det sidste halvaar havde eleverne lidt hjemmearbeide; de 
fik korte lekser i læsning og skrev afskrift og diktat* paa 
skolen. Anskuelsesøvelser efter Sandbergs billeder.

Regning (6 timer). Tallene indtil 100. Rækketælling benyttedes 
meget. Lette additionsstykker. Hovedregning. I de sidste 
maaneder lidt hjemmeregning i bog.

Skrivning (3 timer). De smaa og store bogstaver efter afskrift 
paa vægtavlen eller i skrivebogen, først paa tavle, senere i 
skrivebog; taktskrivning.
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2den klasse.

Religion (3 timer). Det gamle testamente efter mundtlig for
tælling. Budene lærte og gjennemgaaede uden Luthers for
klaring. Vogts lille bibelhistorie benyttedes som grundlag. 
Salmer.

Norsk (12 timer). Pauss og Lassens læsebog 1ste del fra side 
39 til side 193. Det læste gjennemgaaet og tildels fortalt 
igjen af børnene. Digte udenad en gang om ugen. Afskrift 
to gange om ugen, det sidste halvaar diktat.

Geografi (4 timer). Først de geografiske grundbegreber og be
nævnelser, jorden, dens skikkelse, bevægelse o. s. v. Siden 
verdensdele og verdenshave, Europa med lande, hovedstæder, 
vigtigste havbugter, indsøer, elve, fjelde. Norge temmelig 
udførlig. Til støtte for hukommelsen benyttes E. Heyerdahls 
geografiske schema.

Regning (5 timer). Paa 'tavlen regnet additions-, subtraktions
og multiplikationsstykker, de sidste med tosifret multipli
kator. 1 hovedet regnet med alle fire regningsarter. Tal 
læst indtil hundrede tusender. Regnestykker hjemme 1—2 
gange i ugen.

Skrivning (5 timer). 4 hefter af Hj. Nielsens skrivebøger; takt
skrivning. Desuden ogsaa sammenskrift i dobbeltlinjeret, 
ti-linjet skrivebog.

Sang (1 time). Lette sang- og salmemelodier, indøvede^og af- 
sungne i enstemmigt kor.

3dje klasse.

Religion (3 timer). Det nye testamente og lidt af kirkens historie 
i de første aarhundreder efter Vogts lille bibelhistorie. De 
3 trosartikler og Fadervor er lært mundtlig og forklaret. 
Salmer.

Norsk (10 timer). Pauss og Lassens læsebog 1ste del med tillæg 
fra side 193 læst og repeteret. Indholdet gjennemgaaet og 
gjenfortalt. Diktat 2 gange ugentlig. Udenadskrift 1 gang 
ugentlig. Afskrift hjemme 4 gange ugentlig. Digte.

2
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Historie (3 timer). Fortælling af Norges ældste historie til Norge 
under Folkungerne. Lidt af sagnhistorien. S. Petersens 
momenter benyttede.

Geografi (3 timer). 2den klasses pensum repeteret; desuden 
lært udførligere Sverige og Danmark. E. Heyerdahls geo
grafiske schema benyttet.

Regning (5 timer). Tavleregning i alle 4 regningsarter, hoved
regning ligeledes med alle 4 regningsarter. Tal læst indtil 
hundrede millioner. Regnestykker hjemme 1 gang ugentlig.

Skrivning (5 timer). 5 hefter af H). Nielsens skriveboger; takt
skrivning. Sidst i aaret sammenskrift i ti-linjet skrivebog.

Sang (1 time). Som i fbregaaende klasse.

B. M-iddclskolen og gymnasierne.

Religion.

I (3 timer). Vogts mindre bibelhistorie læst og repeteret. 
— Katekismens 5 parter; deraf Lste part med Luthers 
forklaring. — Bønner. Salmer.

II (3 timer). Af Brun og Platous (bibelhistorie fra begyn
delsen til kongernes tid. Af katekismen de 3 første 
parter med Luthers forklaring. Salmer.

III (3 timer). Af Brun og Platous bibelhistorie fra dom
mernes tid til det nye testamente. Hustavlen og «Sen
tenser af Guds ord» samt enkelte salmer.

IV (2 ti ne r). Af Vogts bibelhistorie for borgerskoler de 
nye testamente til «Palmesøndag». — Af Pontoppidans 
forklaring {Bangs udgave) lste part og halvdelen af 
2den part. — Enkelte samler.

V (2 timer). Vogts bibelhistorie for borgerskoler fra 
«Palmesønda g» ud lærebogen. Det hellige lands geo
grafi mundtlig gjennnemgaaet. — Af Pontoppidans for- 
klaring-:^Sverdrups udgave) 2den—4de part.

VI (2 bibelhistorie for borgerskoler repete
ret' Pontoppidans forklaring de 2 sidste parter,
hvbæos' lærebogen repeteredes.
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I Rg. (1 time). Vogts kirkehistorie fra begyndelsen til s. 79. 
II Rg. (1 time) Vogts kirkehistorie fra reformationen tilende.

Johannes evangelium kap. 1-4 (med J.N.Bruns forklaring).
III Rg. (2 timer). Nissens kirkehistorie repeteret. — Johannes 

evangelium (med J. N. Bruns forklaring) gjennemgaaet, 
derefter repeteret.

I Lg. (1 time). Som i 1 Rg.
II Lg. (1 time). Vogts kirkehistorie fra reformationen tilende. 

Johannes evangelium kap. 1—4 fortolkedes efter den 
græske tekst.

ni Lg. (2 timer). Som i III Rg., kun at evangeliet fortolkedes 
efter den græske tekst.

Norsk og oldnorsk.
I (9 timer i 1ste, 5 timer i andet halvaar). Læsning efter 

Pauss og Lassens læsebog (II. 1). Gjenfortælling. Digte 
lærte udenad 1 gang ugentlig. — Begyndelsesgrundene 
af grammatiken’indøvede gjennem Platous eksempel
samling til § 15. Af Hofgaards grammatik læst ind
ledningen, §§ 1—23. Verbet indøvet efter «Tillæg til 
den norske og tyske grammatik». Diktat 2gange ugent
lig, 6 å 8 linjer; skilletegnene dikterede. Afskrift 
hjemme (væsentlig i 1ste halvaar).

II (5 timer). Læsning efter Pauss og Lassens læsebog 
(II, 2). Enkelte digte lærte udenad. Af Hofgaards 
grammatik er indledningen repeteret, desuden læst §§ 
1—3. 24—26,71—80, 82—86, 143, 147, 149,151, 153; 
til analyse er benyttet Platous eksempelsamling. Læse- 
stykkerne, de udenadlærte digte, grammatiken og eks
empelsamlingen er først oplæste og forklarede af lære
ren. — Diktat 2 gange ugentlig med indøvelse af komma, 
semikolon og punktum. De nødvendige retskrivnings
regler er meddelte mundtlig.

III (5 timer). Til læsning benyttedes Pauss og Lassens 
læsebog (II, 3). Vegten lagdes paa forstandig oplæsning, 
og eleverne blev stadig øvede i at gjengive det læste. 
Et udvalg af digte lærtes udenad. Af Hofgaards gram- 

2* 
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matik blev §§ 57—115 og 143—160 gjennemgaaede og 
repeterede. Analyse efter læsebogen. 14 2 ugentlige 
diktater med indøvelse af samtlige skilletegn. Af og 
til en gjenfortælling. De nødvendige retskrivningsregler 
er meddelte mundtlig.

IV (4 timer). Af Pauss og Lassens læsebog (111, 1) er de 
fleste stykker (prosa og digte) gjennemlæste og forkla
rede. — Af Hofgaards grammatik læst sætningslæren i 
sammenhæng. Af Aar s’s resskrivningsregler læstes de 
vigtigste afsnit; analyse efter læsebogen. Enkelte digte 
lærtes udenud. Gjenfortælling hver uge.

V (3 timer). I skoleaaret er læst af Pauss og Lassens 
læsebog (111,1 og 2) : Blind-Anne, En aften paa Giske, 
Nordfjordhesten og endel andre stykker (prosa og digte). 
— Af Hofgaards grammatik er læst sætningslæren, 
stadig indøvet ved analyse af vanskeligere prosastykker, 
samt verslæren og retskrivningsreglerne. — En stil 
eller gjenfortælling hver anden uge: fortællinger, be
skrivelser, skildringer. Opgaven er, alt eftersom den 
har været vanskelig, paa forhaand bleven mere eller 
mindre vidtløftig gjennemgaaet af læreren.

VI a (3 timer). Af Broch og Seips læsebog er læst enkelte 
folkeviser, Holberg: Den politiske kandestøber, digte 
af P. Dass, Kingo, Brorson, J. N. Brun, Wessel, Ewald, 
Oehlensehläger, Wergeland, Welhaven, Moe, Bjørnson 
og Ibsen samt prosastykker af Peder Claussen, Wer
geland, Asbjørnsen, Vinje og Kjelland. Særlig vegt 
lagdes paa forstandig og udtryksfuld oplæsning. Lite- 
raturoversigt, biografier og digtarter efter Broch og Seips 
lille literaturhistorie. Verslæren efter Hofgaards gram
matik. Der blev gjort rede for enkelte af de vigtigste 
troper og figurer. Skriftlige arbeider hver anden uge. 
Lettere dispositioner blev gjennemgaaede, og færdighe
den i at forfatte saadanne søgtes saavidt muligt opøvet. 
Af A ar s’s retskrivningsregler repeteredes de vigtigste 
afsnit.
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VI b (3 timer). Af Pauss og Lassens læsebog (III, 3) er 
læst enkelte folkeviser, «Den politiske kandestøber», 
«Bergens beskrivelse», «De norskes karakter», digte af 
Ewald, Oehlensläger, Wergeland og Welhaven, af hvilke 
paa forhaand de vanskeligere blev oplæste og forklarede 
af læreren. En del digte, lærte i IV og V, repeterede. 
Literaturoversigt og biografier efter Broch og Seips 
lille literaturhistorie. Digtarterne efter Broch og Seip. 
Verslæren efter Hofgaards grammatik.

VI c (2 timer). I det væsentlige efter samme plan som i VI a. 
1 Rg. (3 timer). Forfatterlæsning efter Pauss og Lassens læse

bog IV, 1: Af Holberg: Den stundesløse og Erasmus 
Montanus, Peder Paars og epistlerne (1—4), Tullin (Mai
dagen), Wessel (Kjærhghed uden strømper), Oehlensläger 
(Aladdin). Broch og Seips literaturhistorie (i udtog) læst 
til Grundtvig. Boss «Troper og figurer» er gjennem- 
gaaet. — Stile hver 3dje uge, tildels af lettere ræson
nerende indhold.

II Rg. Norsk (2 timer). I Pauss og Lassens læsebog (III, 3) 
læst folkeviserne med dertil hørende udvikling og de 
fleste digte af Wergeland og Welhaven tilligemed læse
bogens fremstilling af betydningen af deres digtning. 
I læsebogens IV, 1 er læst Oehlensläger (Aladdin), Hertz 
(Svend Dyrings hus), Winther (Sangerens farvel), 
Grundtvig (Paaskeliljen), Kierkegaard (Kjærlighedens 
skjulte liv, fuglenes bekymring), samt Ibsen (Hærmændene 
paa Helgeland). —• I Broch og Seips literaturhistorie 
er læst om de merkeligste danske forfattere fra Grundt
vig til vor tid; fællesliteraturen udtogsvis repeteret. — 
Skriftlige arbeider hver 3dje uge, dels skildringer, dels 
afhandlinger.

Oldnorsk (2 timer). Af Nygaards udvalg læst 
s. 27—66. Læst og repeteret formlæren efter Nygaards 
grammatik.

III Rg. Norsk (2 timer). Læst stykker af Wergeland og Wel
haven i Pauss og Lassens læsebog (III, 3); derefter 
Wessels «Kjærlighed uden strømper» med benyttelse af
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H. Jægers udgave. — I Broch og Seips literaturhistorie 
blev afsnittet om den norske literatur efter 1814 læst i
sammenhæng og det vigtigste af fællesliteraturens 
historie repeteret. — Stile hver 3dje uge, desuden en
kelte ekstemporalstile paa skolen.

Oldnorsk (2 timer). I Nygaards udvalg: Tor og 
Hyme, Balders død. Lokes straf, Asbjørn Selsbane, 
Erling Jarls fald. Hamarsheimt og Håvamaa) str. 1—29,
Gudruns klage og Hjalmars død. Det hele artiumspen
sum repeteret; ligesaa Nygaards grammatik (formlæren). 
Det vigtigste af syntaksen meddelt mundtlig. Dikteret
en kort udsigt over literaturhistorien.

I Lg.
II Lg-

III Lg.
Som de tilsvarende klasser af realgymnasiet.

Tysk.
I (4 timer i 2det halvaar). Kr. Lassens læsebog til s. 16. 

Skriveøvelser 1 å 2 gange ugentlig.
II (5 timer). Kr. Lassens læsebog er benyttet; deraf 

gjennemgaaet fra begyndelsen ud «de sterke verber». 
Skolestile, diktat og alskrift. Enkelte afsnit af Gunder
sens og Larssens grammatik.

III (5 timer). Kr. Lassens læsebog fortsat fra foregaaende 
klasse og læst ud. Af Gundersens og Larssens grammatik 
hele formlæien i sammenhæng. Skriftlige øvelser 1 
gang ugentlig, først efter læsebogens norske eks
empler, siden efter Knudsens stiløvelser (nominativ, 
akkusativ, dativ og genitiv). 3 timer anvendtes til læse
bog og grammatik, 2 timer til stiløvelse og skolestil.

IV (4 timerj. Af Gundersens læsebog læst omtrent 40 
sider. Af Hofgaards grammatik formlæren læst og 
repeteret. 1 skolestil hver uge og 1 hjemmestil hver 
anden uge efter Knudsens stiløvelser.

V (E 4, L 3 timer). Af Gundersens læsebog læst omtrent 
50 sider. Af Hofgaards grammatik kasuslæren og ad
jektiverne samt indikativ, infinitiv, particip ; formlæren 
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repeteret. 1 skolestil hver uge, hjemmestil hver anden 
uge efter Knudsens stiløvelser.

VI (a 5, b 4, c 3 timer). Af Gundersens læsebog er læst 
omtrent 60 sider, delvis extempore. Læst og repeteret 
syntaksen efter Hofgaards {Lokkes) grammatik. Skole
stil er skreve t hver uge, hjemmestil hveranden uge.

I Rg. (1 time). Læst og forklaret Schillers «Maria Stuart».
I Lg, (1 time). Som i 1 Rg.

Fransk.
V (2 timer). Læst og repeteret Knudsens og Wallern» 

læsebog I til side 16 med tilsvarende stykker af Knud- 
sens grammatik.

VI (2 timer). Knudsens og Wallems læsebog fortsat ud 
eksempelsamlingen ; af læsestykkerne omtrent 20 sider. 
Repetion af formlæren; af syntaksen læst de vigtigere 
afsnit (ordstillingen, participierne, negtelserne). Repe
tition.

I Lg. (4 timer). Knudsens og Wallems læsebog I læst ud og 
derefter stykker af Knudsens større læsebog; Th. de
Banvilles «Gringoire». Grammatik mundtlig. Wadiems
glossar.

II Lg. (3 timer). Af GU Blas ed fehl. & Klasing læst lste 
bind; les Precieuses Ridicules (kursorisk). Knudsens 
grammatik repeteret. Wallems glossar.

III Lg. (2 timer). Af «Franske forfattere i udvalg» (Knudsen 
og Wallern) læst 55 sider; Alphonse Daudet: «Lettres

i Rg- 
R Rg. 

III Rg.

de mon moulin» ex tempore. Knudsens grammatik 
repeteret. Storm'. Dialogues Franpais.

• Som i de tilsvarende klasser af latingymnasiet.

Engelsk.
IV (5 timer). Brekkes læsebog for middelskolen er læst og 

repeteret til s. 65 med det tilsvarende i grammatiken. 
Retrovertering af de dertil bestemte stykker bag i bogen.

V E (5 timer). Fortsat læsning af Brekkes læsebog for 
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middelskolen I; denne bog læst tilende og derefter paa
begyndt læsebogens IL del. Til indøvelse af syntaksen 
læst exempler i Knudsens stiløvelser. 1 exstemporalstil 
ugentlig og hver anden uge l hjeminestil.

VI fa 5, c 4 timer). Brekkes læsebog II del. Marryat: 
«The ehildren of the New Forest». Løkkes grammatik 
ved Western gjennemgaaet. 1 regelen hjem mestil og 
skolestil hver uge.

I Rg. (4 timer). Sommerfelts engelske forfattere. Lunds ord
samling. Skolestil og hjeminestil i regelen hver uge 
efter Knudsens og Løkkes stiløvelser.

Il Rg. (5 timer). Sommerfelts engelske forfattere. Løkkes 
grammatik. Lunds ordsamling. Skolestil og hjemmestil 
hver uge efter Knudsen og Løkke,

III Rg. (5 timer). Sommerfells engelske forfattere; George 
Eliot: Amos Barton (Wesenbergs udgave). Literatur
historie efter Sommerfells lærebog. Repetition af gram
matik; præpositioner og synonymer. Hver uge hjem
mestil og ekstemporalstil efter Knudsens og Løkkes stil
øvelser.

Latin.
IV b (7 timer). Efter Schreiners grammatik er hovedreglerne 

nøiagtig gjennemgarede, medens undtagelser, kjønsreg- 
ler o. I. enten er oversprungne eller kun kortelig be
rørte. Til hver dag er læst stykker af Andersens læse
bog, svarende til dagens grammatiklekse med stadig 
gjentagelse af foregaaende dags pensum. I grammatiken 
naaedes ud formlæren, og af syntaksen blev stedsbe
stemmelser, participiet (gramm. §§ 206 og 256), gerun- 
dium og gerundiv, acc. cum inf. og nom. cum inf. læste. 
Stile er skrevne efter læsebogen med forudgaaende gjen- 
nemgaaelse, i regelen to gange ugentlig paa skolen.

V b (7 timer). Paabegyndt sammenhængende forfatterlæs
ning. Af Andersens udgave af latinske klassikere læst 
det for middelskolen reglementerede pensum af Cornelius 
Nepos og Phædrus. Formlæren repeteret efter Schrei
ners grammatik indtil § 139, og af syntaksen læst og 
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repeteret til § 301. Ugentlig skrevet 1 ekstemporalstil 
og 1 hjemmestil efter Andersens og Gjørs stiløvelser ; 
skrevet ud til eksempler paa infinitiv.

VI b (8 timer). Læst og repeteret 2den og 3dje bog af 
Cæsar «de bello Gallico». Repetition af examenspen- 
sumet. Af I Schreiners grammatik er det hovedsagelige 
af formlære og syntaks gjennemgaaet. Skolestil og 
hjemmestil hver uge. efter Andersens og Gjørs samt Hof
gaards opgaver.

I Lg. (9 timer). Gjennemgaaet Salluts Catilina, Ciceros 
Pro lege Manilia og Archia poeta, 750 v. af Ovids Me- 
tamorphoses. Af Schreiners grammatik læst til § 301. 
Stile hver uge paa skolen og hver anden uge hjemme.

Il Lg. (10 timer). Læst og repeteret Livius lib. XXI og lib. 
XXII til c. 15, Pro lege Manilia, omtr. 750 v. af Ovids 
Metamorphoses. Schreiners grammatik repeteret; 2 over
sættelser hver uge.

III']Lg. (9 timer). Forfatterlæsning: Tacitus* Germania, Horats' 
oder 500 v. og breve 900 v.. Ciceros Cato major samt 
de 5 første eap. af Pro Sext. Roscio Amerino. Repe
teret artiumspensumet. Af Schreiners grammatik blev 
hovedpunkterne af syntaks og formlære gjennemgaaede, 
og det væsentligste af antikviteter og literaturhistorie 
læst efter Weisses bog. 2 oversættelser ugentlig efter 
Gjørs og Johanssens og Henrichsens opgaver.

Græsk.

I Lg. (6 timer). 1 første halvaar og de par første maaneder 
af 2det halvaar læst og repeteret Schou-Bruuns gram
matik med tilsvarende Jlæsning i læsebogen. Derpaa 
paabegyndt Xenofons Anabasis efter Hermanstorffs ud
gave og i den læst til II, 5.

II Lg. (6 timer). Resten af Hermanstorffs artiumspensum af 
Xeonofons Anabasis og 3000 v. af Homers Odyssee læst 
og repeteret. Grammatik (Schou-Bruuns) læst ud og 
repeteret til § 99. Dorphs mythologi.
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III Lg. (6 timer). Læst Platons Apologi og Sofokles Antigone, 
hvorpaa det hele artiumspensum er repeteret. Litera
turhistorie og antikviteter gjennemgaaede og gramma
tiken repeteret.

Historie.

I (3 timer). Winthers historie til Karl X Gustav.
II (3 timer). Winthers bog ud. Schjøths verdenshistorie 

(2den udgave) til Italien.
III (3 timer). Schjøths verdenshistorie fra Graccherne til 

Tyskland i det 14de og 15de Aarh.
IV (3 timer). Schjøths verdenshistorie fra Ludvig XI til 

Cromwell. Erichsens Nordens historie fra begyndelsen 
til Kalmarunionen.

V (2 timer). Schjøths verdenshistorie fra 1648 til revo
lutionen. Erichsens Nordens historie repeteret fra be
gyndelsen til Haakon Herdebred.

VI (a og b 3, c 2 timer). Nordens historie og verdens
historien repeteret efter Erichsens og Schjøths lærebøger.

I Lg. (3 timer). Thriges oldtidens historie læst og delvis
repeteret.

II Lg. (3 timer). Frankriges historie efter Schjøth og Wallen* 
læst og delvis repeteret. Horns geografi.

III Lg. (3 timer). Erichsens Nordens historie fuldstændig læst
med alle tilbageblik. Oldtidens historie repeteret efter 
Thrige og Frankriges historie efter Schjøth og Wallem.
Horns geografi.

I Rg. 
il Rg. 
III Rg.

Som i de tilsvarende klasser af latingymnasiet.

Geografi.

I (4 timer). Gjennemgaaet geografi for begyndere af Horn.
II (2 timer). Horns geografi: Afrika til Europa.

III (2 timer). Horns geografi: Amerika til Appeniner- 
halvøen.

IV (2 timer). Horns geografi: Balkanhalvøen til Danmark.
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V (2 timer). Horns geografi: Tyskland til Norge.
VI (2 timer). Horns geografi repeteret i sin helhed.

I Rg. (1 time). Læst Henrichsens fysisk geografi for realgym
nasierne.

II Rg. (1 time) som 1 Rg.
Ill Rg. (2 timer). Gundersens geografi for realgymnasier, 

repeteret med overspringelse af endel mindre vigtige 
udeneuropæiske lande.

I fysisk og mathematisk geografi blev Henrichsens 
og Johannesens lærebøger gjennemgaaede.

Regning og mathematik.

I (5 timer). De 4 regningsarter med ubenævnte hele tal 
er repeteret efter Johannesens regnebog, derefter de 
4 regningsarter med benævnte hele tal. Hjemmeregning 
1 gang ugentlig.

II (4 timer). Først repeteredes de 4 regningsarter med 
hele tal. I resten af aaret blev indøvet regning med 
brøk og decimalbrøk.

III (5 timer). Efter repetition af den almindelige brøklære 
er gjennemgaaet decimalbrøk, enkelt og sammensat 
reguladetri med reduktion til enheden. Procentregning.

IV (5 timer). Af arithmetiken læst Bonnevies lærebog fra 
begyndelsen til decimalbrøk samt sammensat reguladetri 
og procentregning. I november paabegyndtes Bonnevies 
geometri, hvoraf 1ste bog blev læst.

V (6 timer). I arithmetik læstes efter Bonnevies lærebog: 
brøk, decimalbrøk, ligninger og opgaver med 1 og flere 
ubekjendte. Af Bonnevies geometri blev gjennemgaaet 
og repeteret fra parallele linjer ud 2den bog med kon- 
stuktionsøvelser, og i praktisk regning indøvedes pro
cent- og renteregning.

VI a (6 timer). Undervisningen i arithmetik (Bonnevies lære
bog) begyndte med proportioner, potenser, rodstørrelser 
og ligninger af 2den grad med opgaver, alt i 1ste halv
aar. 1 2det logarithmer og repetition. I geometri 
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(Bonnevies lærebog) begyndtes med repetition af 1ste og 
2den bog og læsning af 3dje og 4de bog. I 2det halv
aar lærebogen ud og repetition. 1 praktisk regning: 
renteregning, rabat-, disconto-, delings- og blandingsreg
ning samt opgaver af forskjelligartet indhold.

VI b (6 timer). Undervisningen i arithmetik (Bonnevies lære
bog) begyndte med potenser, rodstørrelser og ligninger 
af 2den grad med opgaver, alt i 1ste halvaar. I 2det 
logarithmer og repetition. I geometri (Bonnevies lære
bog) fra 5te bog og senere repetition af det hele pensum. 
I praktisk regning: renteregning, rabat-, disconto-, delings- 
og blandingsregning samt kubikberegning.

VI c (6 timer). Bonnevies arithmetik og Eliassens geometri 
gjennemgaaet, ligeledes Johannesens regnebog,

I Rg. (5 timer). I tilslutning til middelskolens pensum fort
sattes med ligninger af 2den grad, irrationale ligningers 
ordning, arithmetiske og geometriske rækker med an
vendelse paa renteregning. Endvidere læst 1ste bog af 
Brochs arithmetik og geometrien efter Bonnevies og 
Sørensens bog. Guldborgs trigonometri.

II Rg. (6 timer). Arithmetiken fra 2den bog til ligninger. 
Trigonometri til og med skjævvinklede trianglers op
løsning. Stereometrien ud. Analyt. geometri til diame
ternes længder i ellipsen. — Opgaver.

III Rg. (5 timer). Guldborgs stereometri, analytiske geometri og 
funktionslære blev gjennemgaaet i sin helhed, hvorefter 
det hele artiumspensum repeteredes.

I Lg. (2 timer). Arithmetik og trigonometri som i I Rg.
II Lg. (3 timer). Brochs arithmetik og Guldborgs stereometri 

som i II Rg.
III Lg. (3 timer)- I 1ste halvaar Guldborgs stereometri med 

opgaver- I 2det halvaar repetition af det hele pensum 
samt øvelse i løsning af opgaver.

Naturfag.
II (2 timer). De tre første maaneder benyttedes til fore

visning og beskrivelse af endel af de mest karakteri



Undervisningen. 29

stiske former af pattedyr, fugle, krybdyr, fiske og in
sekter. Hertil benyttedes dels udstoppede dyr af skolens 
samling f. eks. ekorn, grævling, røskat, spismus, muld
varp, flagermus, falk- ugle, svale, ravn, gjøg, due, spæt 
osv., dels Dybdahls plancher f. eks. abe, sæl, drøv
tygger, hval. Undervisningen dreves dels paa den 
maade, at læreren i korthed beskrev det foreviste dyr, 
hvorefter fulgte en fri gjengivelse af det fortalte af 
eleverne, dels saaledes, at eleverne selv maatte beskrive 
det fremviste dyr og søge at udfinde det karakteristiske 
ved dyrets form og ydre bygning samt heraf drage 
slutninger om dyrets opholdssted og levevis. Derhos 
benyttedes hyppig Brehms «Dyreriget» til oplæsning af 
skildringer af det behandlede dyrs levesæt.

1 resten af aaret læstes og repeteredes «Patte
dyrene» efter Sørensens «Dyrerigets naturhistorie»; til 
læsningen knyttedes i størst mulig udstrækning skild
ringer af de vigtigere dyrs levevis efter en større haand- 
bog. Desuden blev gjennemgaaet en kortfattet oversigt 
over de vigtigste dele af det menneskelige legeme.

III (2 timer). Zoologi: Sørensens lærebog fra «Fuglene» 
og ud.

IV (2 timer). Efter Sørensens planterigets naturhistorie fra 
begyndelsen til blomsterløse planter.

V (3 timer). Henrichsens lærebog i fysik læst og repete
ret. Zoologi: Om mennesket.

VI (2 timer). Repetition af middelskolens hele pensum i 
zoologi, botanik og fysik. Sundhedslære efter Utnes lærebog. 

I Rg. (5 timer). Af fysik læst efter Schiøtzs's lærebog den 
første del af mekaniken, desuden afsnittet om varme, 
bølgevægelse og lyd samt af lyslæren til linser; repete
ret varmelæren. Af chemi læst efter Hiortddhls lære
bog til chlor og repeteret det læste pensum. Læst 
mineralogien efter Corneliussens lærebog og repeteret 
samme. Af zoologi læst Sørensens dyrerigets naturhi
storie fra de laveste dyr til hvirveldyrene. Planternes 
indre bygning og liv efter Sørensens lærebog.
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II Rg. (5 timer). Af Schiøt^s lærebog i fysik: varmelære, 
bølgebevægelse og lyd, samt lyslæren indtil linser og 
repeteret varmelæren. Af chemi efter Hiortdahls lære
bog metallene og repeteret det læste. Mineralogi, zoologi 
og botanik som i I Rg.

III Rg. (5 timer). Af fysik er læst efter Sehiøtz: magnetisme 
og elektricitet med forevisning af de i elektricitetlæren 
omtalte vigtigere forsøg, og det hele pensum i fysik 
repeteret. Af hjemmearbeider har været givet bereg
ningsopgave hver uge; desuden 4 å 5 theoretiske op
gaver paa skolen med paafølgende gjennemgaaelse. 
Hiortdahls chemi repeteredes i sin helhed. Af bota
nik læstes planternes indre bygning og liv samt de 
vigtigste familier af det naturlige system. — Af mine
ralogi læstes de vigtigste mineraler efter Gorneliussens 
lærebog.

Skrivning.

I (3 timer). Det store og lille alfabet og tallene indøvet, 
tildels ved taktskrivning. Af og til diktat. 2det, 3dje, 
4de og 5te hefte af Hj. Nielsens skriveøvelser gjennem
gaaet.

II (3 timer). 2det til 5te hefte af Hj. Nielsens skrive
øvelser. Diktater.

III (2 timer). 4de, 5te og 6te hefte af Hj. Nielsens skri
veøvelser. Diktater.
IV—VI havde henholdsvis 1 diktat om maaneden.

Tegning.
I (1 time). H. Petersens tegneapparat: fortegningerne 

nr. 1—9.
II (2 timer). Efter H. Petersens tegneapparat fortsættelse 

fra foregaaende klasse.
III (2 timer). Gjennemgaaet de til 2den gruppe af H. 

Petersens tegneapparat henhørende øvelser.
IV (2 timer). Gjennemgaaet de til 2den gruppe af H. 

Petersens tegneapparat henhørende øvelser (stiliserede 
bladformer) samt delvis de 3 ved middeskoleexamen 
1889—91 anvendte opgaver.



Undervisningen. 31

V (1 time). Udført 2 examenstegninger (1889—90) og 
gjennemgaaet en væsentlig del af det for middelskolen 
bestemte pensum i projektionstegning.

VI a (2 timer). Frihaandstegning: 3 examenstegninger 
(1889—91). Projektionstegning: det for middelskolen 
bestemte pensum.

VI c som VI a.
I Rg. (2 timer). Perspektivisk tegning efter staaltraadmodeller 

og træmodeller.
II Rg. (2 timer). Tegning efter gibsmodeller (8 opgaver).

III Rg. (2 timer). Gjennemgaaet legemers opstilling paa planer, 
legemsdreining i forfold til projektionsplanerne. Skjæ

ring mellem legemer og planer, udfoldinger. Endel o o Or1 o
enkelte skjæringer mellem 2 legemer.

Gymnastik.
I gymnastik har samtlige klasser fra og med 1ste 

middelklasse været underviste efter det cLingske system» 
og i overensstemmelse med de fordringer, kirkedeparte
mentet i program af 14de juni 1886 opstiller.

Eleverne har været inddelte i 6 partier. Paa 1ste 
parti (1ste middelklasse) har der været 32, paa 2det 
(2den middelklasse) 28, paa 3dje (3dje middelklasse) 24, 
paa 4de (4de middelklasse) 38, paa 5te| (5te og 6te 
middelklasse) 52 og paa 6te (gymnasierne) 37 elever. 
1—4 parti har havt gymnastik 3, 5te parti 4 og 6te 
parti 5 timer ugentlig.

U ndervisningen har i aarets løb flere gange været 
inspiceret af gymnastikinspektøren, ligesom ogsaa skolens 
læge af og til har været tilstede.

Naar veiret om vaaren har tilladt det, har eleverne 
i gymnastiktimen været beskjæftigede ude med forskjel
lige gymnastiske lege.

Gymnasiernes elever har en kort tid været under
viste 1 time ugentlig i floret-fægtning. Ligeledes har 
gymnasiernes og middelskolens afgangsklasser havt sky- 
deøvelser (5 skarpe skud pr. elev). — Exercitien maatte 
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paa grund af omstændighederne udsættes til høstse
mestret.

Sang-
I (1 time). Enst. sang. Skalaer, træffeøvelser.

II (1 time). Behrens’s «Sanglære for skoler» I, fra andet 
afsnit ud. Koraler.

III (1 time). Behrens’s «Sanglære for skoler» II, fra be
gyndelsen til 7de afsnit. Enstemmig sang, et par to
stemmige.

IV (1 time). Béhrens’s «Sanglære for skoler» II, hele 
bogen. Tostemmig sang.

I gymnasialklasserne er sang øvet efter følgende plan: Re
petition af musik-theorien. Beskrivelse af musik-instrumenterne 
og orkestret. Tostemmig sang., dels selvstændig, dels som under
stemmer til blandet kor.

Sløid.
II (2 timer). 32 elever har forfærdiget 468 gjenstande; de 

længst komne har rukket til nr. 15 i modelrækken, og derunder 
er indøvet brugen af følgende verktøi: kniv, fil, bredsag, smal
sag, langhøvl, korthøvl stregemaal, vinkel, spigerbor, centrumbor, 
sikling og sandpapir.

III (2 timer). 32 elever har forfærdiget 294 gjenstande, og 
de længst komne har rukket til nr. 24 i modelrækken; herunder 
er repeteret det under 11 nævnte verktøi samt indøvet som nyt: 
rundhøvl, skavkniv, hul- og skedjern.

IV (2 timer). 46 elever har forfærdiget 415 gjenstande; de 
længst komne har rukket til nr. 25 i modelrækken, hvorunder 
er repeteret det under III nævnte verktøi og indøvet som nyt: 
stemjern, dör (forsænker) samt baksag.

V (2 timer). 29 elever har forfærdiget 232 gjenstande; de 
længst komne har rukket til nr. 26 i modelrækken. Brugen af 
verktøi indøvet som i IV samt gradning og vanskeligere form- 
arbeider med kniv og huljern.

De samlede arbeider for alle gutter tilsammen udgjorde 
1409, altsaa i gjennemsnit 10 for hver enkelt.
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VI, Afgangsexamener.

1. Examen artium 1892.
Til klassisk examen artium 1892 blev anmeldt 9 elever af 

latingymnasiets øverste klasse, hvoraf de 8 bestod examen, 1 med 
hovedkarakter udmerket godt, 5 med meget godt, 2 med godt.

1. Grüner, Alfred Einar, f. 18de november 1873, søn af afd. 
brugseier Grüner, Kristiania, elev af skolen i 13 aar.

2. Hvoslef, Ragnvald, f. 19de september 1872, søn af grosserer 
Hvoslef, Kristiania, elev af skolen i 13 aar.

3. Johanssen, Karl Christen, f. 12te oktober 1874, søn af gym
nasiallærer E. Johanssen, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

4. Larsen, Ludvig Holst, f. 16de marts 1874, søn af zahlkas- 
serer Larsen, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

5. Lerche, Valborg, f. 16de april 1873, datter af skibsreder 
Lerche, Tønsberg, elev af skolen i 3 aar.

6. Levy, Fin, f. 28de juli 1874, søn af grosserer Levy, Kri
stiania, elev af skolen i 12 aar.

7. Nielsen, Carsten Tank, f. Ilte februar 1873, søn af professor 
dr. Nielsen, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

8. Steffens, Haagen Krog, f. 30te april 1873, søn af afd.
overlæge Steffens, Kristiania, elev af skolen i 1 aar.

3
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Grüner ................. 4 3 3 3 2 2 O 3 3 3 3 2 34 12 Godt.

Hvoslef................. 3 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 20 12 Meget godt.

Johanssen............. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 12 Udm. godt.

Larsen................... 3 3 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 20 12 Meget godt.

Lerche.................... 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 1 28 12 Meget godt.

Levy...................... 3 3 4 1 1 1 2 2 3 2 1 2 25 12 Meget godt.

Nielsen . . 3 4 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 23 12 Meget godt.

Godt.Steffens................ 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 1 3 37 12

Desuden fremstillede sig 3 privatister, hvoraf 1 bestod examen.

G
jertsens skole.
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Til real examen artium 1892 blev anmeldt 3 elever af 
realgymnasiets øverste klasse; de bestod den alle, 2 med meget 
godt, 1 med godt.

1. Holt, Knut,f. 12te november 1872, søn af kaptein Holt, Kri
stiania, elev af skolen i 13 aar,

2. Bieck, Oscar Jacob Nicolai, f. 3dje august 1873, søn af 
kaptein Rieck, Kristiania, elev af skolen i 8 aar.

3. Sommerfelt, Karl Jacob, f. 3dje august 1873, søn af major 
Sommerfelt, Kristiania, elev af skolen i 1 aar.

3*
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De enkelte karakteter sees af følgende tabel:

G
jertsens skole.

Desuden fremstillede sig 10 privatister, hvoraf 8 bestod examen.

•) Mundtlig prøve for undervisningsinspektionen.
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2. Middelskolens afgangsexamen 1892.

Til middelskolens afgangsexamen 1892 fremstillede sig 35 af 
skolens elever; paa engelsklinjen 24 (19 gutter og 5 piger), 
hvoraf 22 bestod examen; paa latinlinjen 11, som alle bestod 
examen.

Engelsklinjen

Ekman, V................................................
Falch, E............................ .....
Gjør, Nora .............................................
Hammer, F............................................
Hansen, B. . . ..................................
Harboe, E. C. S. ............................
Hermansen, Ragnhild .....
Hjort. K. ........ .
Holmboe, T. . ..................................
Hvoslef, E. . ..................................
Jørgensen, E......................................... .
Kilde, H..................................................
Krüger, Emma..................................
Larsen, A..........................................
Martinsen, E..........................................
Meier, Ragnhild . .............................
Mejdell, N................................................
Olsen, E............................
Parmann, G. . ..............................
Roede, H. ............................................
Sommerfeldt, Inga ......
Stenbuch, A. ........................................

Hovedkarakter.

Godt (2.71)
Meget godt (1.8 7)
Meget godt (2. s o) 

Godt (2.57) 
Godt (2.7») 
Godt (2.9o)

Meget godt (2.0 4)
Godt (2.64)
Godt (2.9«)
Godt (2.63)

Meget godt (2.2a)
Meget godt (2.2»)

Godt (2.54)
Meget godt (1.77)
Meget godt (1.6 o)
Udm. godt (I.33)
Meget godt (I.90)

Godt (2.8a)
Meget godt (I.67)
Meget godt (2.5a) 
Udm. godt (I.27)
Meget godt (2.2 5)

Latinlinjen

Aasgaard, C. . 
Eger, C. . . .
Hjort, A. . . .
Holst, F. . .

. . . Meget godt (2.23)

. . . Meget godt (2.»o)
. . . Meget godt (2.21)
• . . Godt (2.64)
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Hoff', H......................................................................
Bode, H. K. R........................................................
Solem, E. T............................................................
Sommerfeldt, A......................................................
Steffens, H, . . ■ . . .............................
Waack, H. K. M..................................................
Wigeland, E. . ..................................................

Godt (2.si)
Udm. godt (l.5o) 
Meget godt (1.5 4) 
Meget godt (1,7 i)
Meget godt (2.2a)
Udm. godt (I.43)

Godt (2.si)

VII,

Om skolens sanitære forhold.
(Meddelelse fra skolens læge, H. Gjør.)

Sundhedstilstanden ved skolen har været meget god.
Da der i den senere tid fra udlandet har været arbeidet 

meget for indførelsen af lodret skrift som langt gavnligere for 
børnenes helbred end den almindelig benyttede skraa skrift, har 
jeg iaar i de lavere klasser undersøgt, om der hos eleverne skulde 
findes meget af de holdningsanomalier, der almindelig frembrin
ges ved børnenes skjæve stilling paa skolebænken fornemmelig under 
skriveundervisningen. Det viste sig da ogsaa, at der i 1ste 
smaaklasse var en ikke liden procent af skjæv holdning især 
med opskudt høire skulder og heidning af overkroppen til ven
stre. I 2den og 3dje smaaklasse og de første middelklasser var 
denne skjæve holdning imidlertid langt skjeldnere, hvilket jo 
maa tilskrives den med alderen tiltagende større udvikling af 
muskelsystemet, efterhvert som gutternes friluftsliv kommer mere 
til sin ret*).  For saa godt som muligt at raade bod paa og 

*) I denne henseende er jo gutter langt heldigere stillede end piger, og 
derfor bliver ogsaa hos disse holdningsanomalierne fra de første 
skoleaar meget, ofte konstante for hele livet og gaar over til virkelig 
skjævhed af rygraden.
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forebygge de feil, som undersøgelserne havde puavist, har besty
reren indskjærpet en nøjagtigere overholdelse i smaaskolen af 
det cirkulære, som departementet for endel aar siden udsendte 
om børnenes stilling under skriveundervisningen. Cirkulæret gaar 
ud paa, at børnene skal sidde lige pua stolen, støttende sig med 
hele fodsaalen mod gulvet, holde skuldrene parallele med bord
kanten og overkroppen saavidt muligt lige. Skrivebogen skal 
ligge saameget paaskraa, at nedtrækket af bogstaverne falder 
lodret paa bordkanten. Indøvelsen af disse forskrifter er af væ
sentlig betygning for børnenes helbred og forebygger nærsy nthed 
samt de med en skjæv stilling nødvendig forbundne hindringer 
for blodomløb og aandedræt. Blodmangel og hovedpine, antager 
man ikke sjelden har sin oprindelse fra en saadan skjæv stilling.

Jeg skal dernæst tillade mig et par bemerkninger med 
hensyn til gymnastikundervisningen.

Det er jo almindelig anerkjendt, at gymnastik gjør musk
lerne kraftigere og mere blodrige, at helbreden som følge deraf 
styrkes, og den blodfattigdom modarbeides, som skolegangen let 
fremkalder hos svagelige børn. Ikke desto mindre hænder det 
af og til, at naar gutterne af forskjellige grunde søger at 
slippe for gymnastikundervisningen, de da tildels finder medhold 
i hjemmet.

Jeg vil derfor lægge et godt ord ind for dette fag og stiller 
indtrængende opfordring til forældrene om at støtte skolen 
i dens bestræbelser for at gjøre undervisningen heri saa almin
delig benyttet som muligt. Gymnastiklokalet er opvarmet til 
11—13u B.., og forværelset, hvori skotøi og trøjerne opbevares, 
er ogsaa forsynet med ovn. Lokalet bliver ved daglig vaskning 
holdt frit for støv.

VIII.

Skolepenge og fripiadse.

1. Skolepengene, der betales for 10 maaneder (september— 
junij, udgjør:
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sa ar den nederste frit, de to andre betaler helt ud. Af 4 brødre 
gaar den næstnederste frit, og for deu nederste fragaar 0,3. 
Yderligere nedsættelse finder ikke sted.

For lste smaaklasse kir. 5 pr. maaned, kr. 50 aarlig
— 2den — » 9 _ » 90 --
— 3dje — » 14 — » 140 —
— lste middelklasse 18 — » 180 —
— 2den — 20 — » 200 —
— 3dje — 20 — > 200 —
— de høiere klasser 24 — » 240 —

For den nederste af to brødre fragaar 0,3. Af 3 brødre

‘2 . Skolepenge erlægges forskudsvis og indbetales den første 
læsedag i maanederne september—juni paa skolens kontor til kas
sereren. Disciplene modtager af denne en kvitteringsbog, som for
ældre eller verger bør lade sig forevise straks efter hver betaling.

3. Skolepenge beregnes altid for hele maaneder. Naar 
en discipel indmeldes til et skoleaars begyndelse, betaler han 
skolepenge fra lste september. Og en discipel, der forlader sko
len ved skoleaarets udgang, betaler skolepenge indtil lste juli. 
For maanederne september—juni beregnes skolepenge fra begyn
delsen af den maaned, hvori en discipel kommer ind, til udgan
gen af den maaned, hvori han gaar ud.

4. Naar en discipel skal forlade skolen, maa udmeldelse 
ske 2 maaneaer forud. Hvis nogen udmeldelse sker med kor
tere varsel, erlægges dog skolepengene, indtil den bestemte ud
meldelsestid er forløben. Fra denne regel undtages de disciple, 
som gaar ud efter skolens raad eller ønske.

5. Naar skolepenge ikke er betalte for 2 maaneder, kan 
bestyreren negte vedkommende discipel adgang til skolen.

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

7. Naar en af to eller flere brødre faar friplads, bortfalder 
moderation for de øvrige, hvis ikke anderledes udtrykkelig be
stemmes.
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Ansøgninger om fripladse for det kommende skoleaar ind
leveres hvert aar inden den 1ste juni; de, som tidligere har fri
plads, maa søge paany, hvis de ønsker at beholde den*).

I det forløbne skoleaar er der uddelt fripladse til et beløb 
af omtrent kr. 4000.00

IX.

Almindelige bestemmelser.

De, som indmelder sine børn i skolen, vedtager derved for 
sit vedkommende de i skolen gjældende regler, blandt hvilke 
særlig merkes følgende:

1. Skolepenge betales ikke for maanederne juli og august; for
øvrig beregnes de fra begyndelsen af den maaned, hvori en dis
cipel kommer ind i skolen, til slutningen af den maaned, hvori 
han gaar ud; de betales forskudsvis den første læsedag i 
hver maaned efter tilsigelse i klasserne dagen forud.

2. For udmeldelse gjælder en frist af to maaneder,- der betales 
altsaa skolepenge helt ud for to maaneder foruden den, 
hvori udmeldelsen sker. En discipel, der forlader skolen 
efter at have fuldendt skolens kursus, betaler skolepenge 
indtil 1ste juli.

3. Disciple, hvis forældre ikke bor her i byen, maa anbringes 
hos personer, som kan skaffe dem et passende hjem og i 
forældrenes sted være deres foresatte.

4. Naar en discipel ved sygdom er hindret fra at møde paa 
skolen, maa der snarest muligt sendes skriflig anmeldelse

♦) Til veiledning for dem, der agter at søge fripladse, bedes be
merket: 1) at fripladse kun undtagelsesvis tildeles i smaaskolen,- 

2) at friplads fortrinsvis tilstaaes disciple, hvis økonomiske 
vilkaar er forværrede under skolegangen. 

3
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derom fra hans foresatte. Udenfor sygdomstilfælde maa 
disciplene ikke udeblive nogen dag eller time fra skolens 
undervisning uden forud indhentet samtykke af bestyreren*).

5. Skolens disciple maa ikke røge tobak paa byens gader eller 
pladse eller andre offentlige steder; heller ikke maa de be
søge kafeer eller restaurationer, medmindre de er ifølge 
med forældre eller foresatte eller andre paa disses vegne. 
Dersom disciple af skolen ønsker at danne foreninger sig 
imellem eller at være medlemmer af andre selskabelige for
eninger, maa de dertil have bestyrerens samtykke. De maa 
ikke uden bestyrerens tilladels paa nogen maade optræde 
offentlig (f. eks. ved dramatiske forestillinger, koncerter, 
turnfester m. m.).

*) Dersom en discipel paa grund af tvingende omstændigheder har 
maattet forsømme, uden at det har været muligt forud at give skolen 
underretning og indhente dens samtykke, da maa der i den medde
lelse, som bagefter indsendes, ikke blot gjøres rede for forsømmelsens 
grund, men ogsaa for grunden til, at skolens samtykke ikke itide 
kunde indhentes. (En nærmere begrundelse af disse regler er givet 
i en i sin tid omdelt fællesudtalelse fra bestyrerne af Kristiania bor« 
gerskole, Nissens skole, Aars og Voss’s skole og Gjertsens skole, 
dateret 19de december 1872).

*
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