
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/




Indbydelsesskrift

til

den offentlige eksamen

ved

Kristiania borger- og realskole

i juni og juli 1883.

Kristiania. .

Trykt i J. Chr. Gundersens Bogtrykkeri.

.1883.



Rettelse.
I fortegnelsen over lærere, der har været ansatte og igjen er fra- 

traadte siden sidste skoleprograms udgivelse, er udeglemt, S. 36:
Hals, N. Kr., Løitnant, lærer i mathematik fra Januar til Juli 1882.



Indhold.

Side.
Skoleefterretninger 1877 til 1883.

I. Skolens organisation og plan....................................................... i.
II. Skolens forstanderskab............................................................. 33.

III. Skolens lærerpersonale............................................................. 35.
IV. Lønningsforliolde . . ...................................................... 38.
V. Skolens discipelbibliotliek.........................................................79-

VI. Afgangseksamener................................................................. 79-
VII. Klasseinddeling og discipeltal............................................ 82.

VIII. Skolepenge og fripladse. Ekstrakter af regnskaberne . 83.
IX. Pensa gjennemgaaede i skoleaaret 1882/83.......................... 90.

Eksamen 1883....................................................................



Det sidste indbydelsesskrift fra Kristiania borger- og 
■realskole med skoleefterretninger udkom til eksamen i som
meren 1877. Nærværende indbydelsesskrift meddeler efter
retninger om skolen fra begyndelsen af skoleaaret 1877—78 
til dato.

I. Skolens organisation og plan.
Forrige indbydelsesskrift meddelte oplysninger om de 

forhandlinger, som var pleiede for at faa skolens plan for
andret derhen, at den kunde føre sine elever frem til mid
delskolens afgangseksamen paa engelsklinien. De hertil sig
tende forandringer i undervisningsplanen blev vedtagne af 
formandskabet under 22 de marts 1876, og deres gjennem- 
førelse blev paabegyndt fra skoleaaret 1876—77. Den ende
lige afslutning i sin helhed fik forhandlingerne imidlertid først 
ved kommunebestyrelsens beslutninger af 11 te december 1879 
og 29de april 1880 og Kristiania stiftsdirektions approbation 
af 11te mai 1880, ved hvilke blev vedtaget følgende nye

Plan
for

Kristiania borger- og realskole.
§ i-

Skolens maal er samtidig at meddele eleverne de kund
skaber, der ifølge lov af 17de juni 1869 for offentlige skoler 
for den høiere almendannelse udfordres ved middelskolens 
engelsklinie, og ved undervisning i enkelte til middelskolen 
ikke henhørende fag (handelsregning, bogholderi og kemi) 
at forberede disse til optagelse i et handelsgymnasium eller 
til at træde umiddelbart over i det praktiske liv.
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§ 2.
Skolen staar under stiftsdirektionens overtilsyn. Den. 

bevilgende myndighed er hos Kristiania kommunebestyrelse, 
dog saaledes, at stiftsdirektionens approbation udfordres i 
samme tilfælde, hvor formandskabsloven fordrer amtmandens.

Inden omraadet af de til enhver tid gjældende bevilg- 
ninger og under iagttagelse af de i skolens plan indeholdte 
særlige bestemmelser forestaaes skolens bestyrelse af et for
standerskab, bestaaende af det af magistratens medlemmer, 
under hvem sager angaaende skolevæsenet henhører, som 
formand, i af byens i selvstændigt embede værende præster, 
der opnævnes af biskoppen, 2 af magistrat og formandskab 
valgte mænd, — hvoraf den ene bør være en handelsmand, 
— og med hensyn til hvilkes funktionstid, udtrædelse og 
gjenvalg de for formænd i kjøbstæderne gjældende regler 
kommer til anvendelse, samt skolens bestyrer.

Hvert aar inden marts maaneds udgang har forstander
skabet at tilstille magistraten forslag til skolens budget for 
det kommende skoleaar, ledsaget af beretning om skolens 
virksomhed i det sidst afsluttede skoleaar.

§ 3-
Skolens bestyrer beskikkes, efterat forstanderskabet har 

havt anledning til at erklære sig, af Kristiania magistrat og 
formandskab med stiftsdirektionens approbation og ansættes 
paa 6 maaneders gjensidig opsigelse. Han fungerer som 
forstanderskabets sekretær samt besørger forstanderskabets 
løbende forretninger og korrespondence, er lærernes og de 
øvrige funktionærers nærmeste foresatte og fører det daglige 
tilsyn med undervisningen. Som lærer er han forpligtet til 
at undervise indtil 12 timer ugentlig efter forstanderskabets 
nærmere anordning. løvrigt har bestyreren at rette sig efter 
den instrux og de anordninger, som af forstanderskabet bli
ver ham meddelte.

I de tilfælde, i hvilke der i forstanderskabet forhandles 
sager angaaende bestyrerens forhold eller bestilling, har be
styreren ikke besluttende stemme, men kan, forsaavidt de. 
øvrige medlemmer tilsteder det, deltage i forhandlingerne.
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§ 4-
Foruden bestyreren bestaar skolens lærere dels af faste, 

hvilke ansættes af forstanderskabet med stiftsdirektionens 
approbation, dels af time- eller hjælpelærere, hvilke antages 
af forstanderskabet. For de faste lærere gjælder en gjensi
dig opsigelse af 3 maaneder, dog saaledes, at de af forstan
derskabet ogsaa uden opsigelse strax kan fjernes, om det er 
utilfreds med deres forhold. Enhver lærer har at rette sig 
efter den instrux, som af forstanderskabet udfærdiges, og har 
at være medlem af den mellem lærerne bestaaende sygekasse, 
der forvaltes af lærerne selv overensstemmende med den plan, 
som af forstanderskabet approberes.

Lærermøder sammentræder efter bestyrerens tilsigende, 
naar denne finder det fornødent til drøftelse af gjenstande 
vedkommende skolen i almindelighed eller enkelte undervis
ningsfag og klasser. Bestyreren er pligtig til at sammen
kalde lærermøde, naar mindst en fjerdedel af lærerne derom 
fremsætter begjæring.

§ 5-
Skolens kasserer ansættes af forstanderskabet med for

mandskabets approbation paa 6 maaneders gjensidig opsi
gelse, dog saaledes, at han af forstanderskabet ogsaa uden 
opsigelse kan fjernes, naar det er utilfreds med hans forhold- 
Han har at stille en saadan selvskyldnerkaution, som af for
standerskabet bestemmes.

Kassereren, der har at rette sig efter den instrux, som 
af forstanderskabet meddeles ham, har inden 3 maaneder 
efter skoleaarets slutning at indsende sit regnskab for skolen 
og dens legater, hvilket efterat være revideret af kommune
revisionen decideres af repræsentantskabet.

§ 6.
Skolen har 9 opadstigende klasser, af hvilke de 3 ne

derste danner forberedelsesklasser for middelskolen, og de 
øvrige klasser i det væsentlige svarer til dennes 6 klasser. 
De fornødne parallelklasser anordnes af forstanderskabet, 
forsaavidt bevilgning dertil erholdes.



§ 7-
Undervisningsfagene er: 

a. i forberedelsesklasserne:
Religion, modersmaal (læsning og anskuelsesøvelser), 

regning, skrivning, fra 2 den klasse tillige geografi, og fra 
3die klasse historie (ved mundtligt foredrag af læreren), 

b. i middelskoleklasserne:
Religion, modersmaal, historie, geografi, tegning, reg

ning, skrivning, tysk og naturhistorie; desuden engelsk 
og mathematik fra 6te klasse (3die middelskoleklasse).

Fransk, der dog er valgfrit, fra 7de klasse (4de mid
delskoleklasse).

Fysik, kemi og handelsregning fra 8de klasse (5te 
middelskoleklasse).

Mineralogi og bogholderi fra 9de klasse (6te middel
skoleklasse).

Desuden sang fra 2den til 8de klasse inkl. og gym
nastik fra 3 die klasse.

Samtlige anførte fag med undtagelse af fransk er tvungne; 
dog kan efter andragende fra forældre eller foresatte elever 
fritages af bestyreren fra undervisning i enkelte fag, naar 
særegne omstændigheder taler herfor.

Maalet for undervisningen i de forskjellige klasser og 
fag bestemmes af forstanderskabet i en undervisningsplan. 
I denne optages tillige, hvor mange ugentlige timer der skal 
henlægges til hvert fag i de forskjellige klasser.

Valget af lærebøger tilkommer forstanderskabet.
§ 8.

Skolens undervisning afsluttes hvert skoleaar i enhver 
klasse med en offentlig aarsexamen. For øverste klasse er 
denne tillige afgangsexamen, hvorved eleverne har dels mundt
lig, dels skriftlig at gjøre rede for de kundskaber og færdig
heder, der er maalet for middelskolens engelsklinie, eller for 
samtlige til borger- og realskolen henhørende fag, medregnet 
fransk, forsaavidt eleverne har nydt undervisning heri.

Karaktererne for sang og gymnastik samt for deres 
vedkommende, der underkaster sig middelskoleexamen, til



lige for handelsregning, bogholderi, kemi og skrivning med
regnes ikke til hovedkarakteren.

Saavel ved afgangsexamen for øverste klasse som ved 
den aarlige examen for de øvrige klasser meddeles enhver 
elev en karakterseddel (for øverste klasse afgangsvidnesbyrd) 
efter et af forstanderskabet anordnet schema. For de elever, 
der har bestaaet middelskolens afgangsexamen, udstedes et 
afgangsvidnesbyrd, der bliver at indrette overensstemmende 
med det for de offentlige middelskoler anordnede schema.

Ved afgangsexamen tildeles kun hele og halve karak
terer. I de fag, hvori der aflægges skriftlig prøve, meddeles 
særskilt karakter derfor.

Karaktersedlerne udfærdiges af klasseforstanderne og un
derskrives af bestyreren paa forstanderskabets vegne, af
gangsvidnesbyrdene tillige af forstanderskabets formand.

Karaktersedlerne overleveres eleverne af bestyreren i 
forstanderskabets, læremes og elevernes nærværelse ved exa
mensfesten, hvortil, saavelsom til at overvære selve examens 
mundtlige del, elevernes foresatte samt velyndere af skolen 
ved udstedelse af program eller examenstabel indbydes.

§ 9-
I skoleaaret gives følgende ferier:

Sommerferier omkring 5 uger efter examens slutning.
Juleferier omkring 3 uger.
Paaskeferier 1 uge.
Pintseferier 4 dage.
Følgende enkelte dage: Fastelavnsmandag, st. Hansdag, en 

markedsdag, kongens fødselsdag, 17de mai og 4de november.
Bestyreren kan derhos tilstaa en fridag hver maaned.

§ 10.
Skolen skal ved sine disciplinære foranstaltninger søge 

ei alene at bortfjeme hindringerne for en frugtbringende 
undervisning, men ogsaa at medvirke til elevernes kristelige 
og sædelige opdragelse. Elevernes færd bør derfor ogsaa 
udenfor skolen, naar de ei er under forældres og foresattes, 
tilsyn, saavidt muligt være gjenstand for lærernes opmærk
somhed.
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Viser en elev stadig mangel paa flid, vedvarende trods 
eller slet og usædelig opførsel, saa at hans exempel findes 
farligt for hans medelever, og gjentagen irettesættelse eller 
anden straf ikke har fragtet, skal han, saafremt forældre 
eller foresatte ikke efter bestyrerens opfordring udtager ham 
af skolen, udvises af samme. En saadan elev maa ikke 
paany optages, førend han kan fremlægge paalideligt vidnes
byrd om, at han i længere tid, siden han forlod skolen, har 
vist god opførsel.

De nærmere bestemmelser om disciplinen og grænd- 
serne for lærernes disciplinære myndighed gives af skolens 
forstanderskab.

§ il-

I regelen skal optagelse af nye elever kun finde sted 
fra hvert skoleaars begyndelse. Dog kan bestyreren under 
særegne omstændigheder optage elever til andre tider, naar 
vedkommende klasses undervisning derved ikke hemmes.

Som almindelige regler for optagelse fastsættes:
a) at de, som optages i iste forberedelsesklasse, ikke er 

uuder 6 og ikke over 8 aar. Undtagelse herfra kan 
dog tilstedes af bestyreren;

b) at i de øvrige klasser deres alder, der ønskes optagne, 
ikke staar i for stort misforhold til normalalderen for 
den klasse, i hvilken de efter sine kundskaber kan op
tages ;

c) at de er vakcinerede eller har havt de naturlige børne
kopper og ikke lider af smitsomme sygdomme eller 
andre legemlige onder, der kunde volde medelever 
ulempe;

d) at deres sæder er ufordærvede.
Til optagelse i iste forberedelsesklasse fordres ingen 

forkundskaber, men i hver af de øvrige klasser, at eleven 
har opnaaet de lavere klassers maal.

Beslutning om en elevs optagelse fattes af bestyreren 
og den klasses lærere, hvori han ønskes optaget, og hvortil 
han er prøvet, eller hvortil han ifølge vidnesbyrd fra en 
anden ligeartet skole er erklæret moden.



Udmeldelser af skolen maa ske skriftlig og tilstilles be
styreren i — en — maaned, før disciplen skal udtræde.

Opflytning fra en lavere til en høiere klasse finder i 
regelen kun sted ved examens slutning og bestemmes af 
bestyreren og vedkommende lavere klasses lærere.

I regelen maa ingen elev forblive længere i skolen, 
naar han efterat have været 2 aar i samme klasse, ikke 
findes moden til opflyttelse. Dog kan undtagelse herfra 
under særegne omstændigheder tilstedes af bestyreren efter 
samraad med vedkommende klasses lærere.

§ 12.
Størrelsen af skolepenge, der erlægges forskudsvis for 

hver maaned, samt moderation heri, naar flere brødre sam
tidig besøger skolen, bestemmes af kommunebestyrelsen med 
stiftsdirektionens approbation.

Naar nogen elev rester skolepenge for længere tid end 
2 maaneder, kan han nægtes fremtidig adgang til skolen, 
indtil gjælden er betalt.

§ 13-
Hele og halve fripladse kan af forstanderskabet til- 

staaes i et antal af indtil en tiendedel af skolens elevantal, 
regnet efter hele fripladse, og til elever, hvis flid, orden og 
opførsel gjør dem fortjente hertil, i regelen kun til saadanne, 
som mindst i 2 aar har havt sit hjem i Kristiania.

Friplads tilstaaes ingen elev, medmindre han har gaaet 
mindst et aar paa skolen.

§ M-
Da skolen i sin tid er grundlagt ved private gaver af 

byens borgere, maa de den tilhørende bygninger og tomt 
ikke for en del eller i det hele for længere eller kortere 
tid fratages skolen eller anvendes til noget brug, der kan 
være dennes øiemed til hinder.

Bortleien af lokaler, hvorfor skolen ikke har brug, kan 
midlertidig tilstedes af forstanderskabet

Skolens indtægter skal udelukkende anvendes til dens 
tarv.
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§ i5-
Et exemplar af planen meddeles enhver elev ved hans

optagelse i skolen.
Forandringer i nærværende plan kan besluttes af Kri

stiania kommunebestyrelse med Kristiania stiftsdirektions 
approbation.

Ved kongelig resolution af 13de marts 1880 blev det 
bestemt: »At der i henhold til lov om offentlige skoler for 
den høiere almendannelse af 17de juni 1869 §22 tilstaaes 
Kristiania borger- og realskole ret til paa de i kongelig re
solution af 21 de september 1874 fastsatte almindelige vil- 
kaar at afholde middelskolens afgangsexamen med samme 
virkning som offentlige middelskoler og under saadan kon
trol, som departementet for kirke- og undervisningsvæsenet 
bestemmer, mod at skolen selv udreder de fornødne ud
gifter til censorer, som af departementet for kirke- og under
visningsvæsenet maatte tilkaldes til bemeldte afgangsexamen.«

Efter denne plan arbeider altsaa skolen paa en gang 
som middelskole med engelsklinie og som borgerskole i det 
væsentlige efter den tidligere plan. Hvad der adskiller den 
fra de sædvanlige middelskoler er, at der ved siden af den 
ved lov om skoler for den høiere almendannelse bestemte 
middelskoledannelse tillige meddeles undervisning i boghol
deri og i noget videre gaaende handelsregning, at undervis
ning i skjønskrift vedbliver ogsaa i de høiere middelskole
klasser, at det valgfri pensum i fysik læres af samtlige elever,, 
og at der meddeles et kort omrids af det vigtigste af ke
mien, — alt obligatorisk for samtlige elever. Som følge af 
det udvidede undervisningsstof lægger skolen beslag paa 
eleverne i nogle flere timer ugentlig end de sædvanlige mid
delskoler.

Middelskolens afgangseksamen blev første gang afholdt 
ved skolen i 1880. Om udfaldet af denne og de følgende 
eksamener se nedenfor under afsnit VI.
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Forskjellige erfaringer bragte forstanderskabet til den 
overbevisning, at det vilde være i skolens interesse og til 
gavn for alle berettigede hensyn, at skolen blev udvidet med 
latinlinie, saa den blev til fuldstændig middelskole. I for
bindelse med sit forslag til budget for skoleaaret fra august 
1883 oversendte derfor forstanderskabet følgende forestilling 
til kommunebestyrelsen:

Fra
Kristiania borger- og realskoles forstanderskab.

Et ikke ganske lidet antal af skolens elever forlader 
aarlig skolen for at gaa over til andre skolers latinlinier. 
Dette var tilfældet, medens skolen endnu havde sin gamle 
ordning som borgerskole, og det er fremdeles i samme ud
strækning tilfældet, efterat skolens plan er forandret derhen, 
at den er bleven middelskole med engelsklinie. Ifølge sko
lens protokoller har antallet af dem, der i de sidste 9 aar 
(for længere tid tilbage er opgaverne mindre fuldstændige) 
har forladt skolen for at gaa over til latinlinie, været 
følgende:

I skoleaaret 1873—74..................... 9 Elever.
1874—75........................ 10 —
1875—76..................... 8 —
1876—77........................ 18 —
1877—78..................... 8 —
1878—79 ........ 20 —
1879—80........................ 12 —
1880—81........................ 15 —
1881—82........................ ii —

En følge af denne udtrædelse af elever af skolen er, 
at skolens elevantal fra IV middelskoleklasse af, den klasse, 
med hvilken delingen af middelskolen i engelsklinie og latin
linie indtræder, synker i temmelig betydelig grad. For in
deværende skoleaar er saaledes elevantallet i I til III mid
delskoleklasse gjennemsnittig 60, fordelte i 2 parallelklasser 
å 30 elever for hver klasse; men i IV middelskoleklasse syn
ker antallet til 44, i V middelskoleklasse til 37; da disse to 
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klasser ligeledes er delte i 2 parallelklasser, bliver det respek
tive 22 og 18 å 19 elever pr. klasse; VI middelskoleklasse 
har 25 elever i en klasse. Et lignende forhold har ogsaa 
fundet sted de foregaaende aar; fra III til IV middelskole
klasse har elevantallet aftaget med 15—16 elever.

Det er i flere henseender uheldigt for skolen, at en 
saa stor del af dens elever forlader den midt i middelskolen. 
Det er i regelen af de mest begavede og dygtigste elever, 
som gaar over til latinlinien, og skolen mister paa den 
maade forholdsvis mange af de gutter, som det er lærerne 
en tilfredsstillelse og opmuntring at arbeide med, og som 
ved sin fremgang og udfaldet af sine eksamina skulde kaste 
glans over skolen. Det er med alt andet end glade følelser, 
at lærerne hvert aar ser en stor del af de bedste gutter for
lade skolen og gaa over til andre skoler. Ogsaa i økono
misk henseende er det ikke uden betydning, at elevantallet 
synker saa stærkt netop i de klasser, hvor de kostbareste 
lærerkræfter anvendes, og hvor skolepengene er høiest.

Forstanderskabet er af den formening, at disse uheldige 
forhold vil kunne afhjælpes ved, at der oprettes en latinlinie 
ved skolen ved siden af engelsklinien, og det vil foreslaa, 
at en saadan foranstaltning sættes i verk fra begyndelsen af 
næste skoleaar i august 1883.

Forinden forstanderskabet gaar over til at eftervise i 
det enkelte, hvorledes oprettelsen af latinlinie ved skolen bør 
gjennemføres, og til at udvikle den økonomiske side ved 
sagen, skal det forklare sig om nogle andre fordele for sko
len, som denne foranstaltning sansynligvis vil medføre.

Da skolen blot har engelsklinie, er det en selvfølge, at 
de gutter, som sættes ind i skolen, for den væsentligste del 
er saadanne, som enten paa forhaand er bestemte til at tage 
middelskoleeksamen paa engelsklinien, eller som ikke gjør 
regning paa at naa frem til middelskoleeksamen. De for
ældre, som ønsker, at deres børn skal tage middelskoleeks
amen paa latinlinien, eller som i al fald ønsker at reservere 
sig adgang til senere at gjøre sit valg mellem engelsklinie 
og latinlinie, og dette er de fleste forældre, melder i regelen 
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ikke sine børn ind i borgerskolen, men i en anden skole, 
der har begge linier, og hvor der altsaa er anledning til i sin 
tid at træffe valg, uden at man skal udsætte sig for den 
nødvendighed at lade sine børn skifte skole. Som følge 
heraf er konkurrancen til borgerskolen ikke saa stor, som man 
skulde vente det ved en saa vel organiseret og udstyret 
skole og med saa billige skolepenge. Det er i saa henseende 
betegnende, at ved Kristinia kathedralskole er der en saa 
stærk konkurrance om de ledige pladse, at over halvdelen af 
dem, der ønsker at optages i skolen, maa vises tilbage, me
dens ved borgerskolen de 3 øverste klasser ikke paa meget 
nær er saa fuldt belagte, som de kunde være. Nu har rig
tignok kathedralskolen den fordel, at den ogsaa har gymna
sium; men de økonomiske fordele ved dens middelskole frem
for borgerskolens er ikke saa betydelige; den har flere fri- 
pladse og byder for enkelte elever adgang til at erholde sko
lebeneficier; men saa er paa den anden side skolepengene 
noget høiere end ved vor skole.

Borgerskolen har for tiden 430 å 440 elever; men med 
parallelklasser gjennem den hele skole og med 28 å 30 ele
ver i hver klasse, hvad der er et rimeligt og ved de større sko
ler sædvanligt elevantal pr. klasse, vilde skolen kunne optage 
over 500 elever. Forstanderskabet anser det for sandsyn
ligt, at oprettelsen af en latinlinie ved borgerskolen vilde i 
ikke liden grad forøge tilstrømningen til skolen, bidrage til 
at fylde samtlige dens klasser og være til ikke lidet gavn 
for skolens økonomi.

Ogsaa i en anden henseende vilde sandsynligvis opret
telsen af en latinlinie vise sin indflydelse paa søgningen til 
skolen, nemlig i henseende til de samfundslag, hvorfra skolen 
faar sine elever. En følge af skolens karakter som dels 
»borgerskole«, dels middelskole med engelsklinie er det, at 
de børn, som søger skolen, for den største del tilhører, hvad 
man kan kalde den lavere middelstand, de samfundslag, som 
ligger nærmest over den egentlige almue, der sender sine 
børn til almueskolen. Det er et forsvindende faatal af bør
nene, som tilhører de høiere lag af samfundet. Dette for
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hold skriver sig fra forholdsvis kort tid tilbage; for ikke saa 
ret mange aar siden var forholdet ganske anderledes. Det 
er fuldstændiggjørelsen af kathedralskolen ved oprettelsen af 
de 3 første middelskoleklasser og af forberedelsesskolensamt 
oprettelsen af de store fuldstændige privatskoler med baade 
middelskole og gymnasium paa begge linier, som i dette 
stykke har, for at udtrykke sig saaledes, trykket borgerskolen 
ned, idet disse skoler har trukket børnene fra de høiere 
samfundslag til sig. Og denne forandring har ikke været til 
gavn for skolen. De hjem, hvorfra borgerskolen har tilgang 
af bøm, er meget respektable, og børnene i regelen snille 
og skikkelige; men det vilde dog være meget ønskeligt, om 
skolen ogsaa havde en flok elever fra hjem med noget høi
ere dannelse; disse bøm vilde være et godt element inden 
skolen og i ikke liden mon være en støtte for skolen under 
dens opdragende gjerning. I den almindelige opinion staar 
borgerskolen nu nærmest som en høiere almueskole, og det 
er en ytring, som ofte høres af forældre, at de ikke har 
lyst til at sende sine bøm i borgerskolen, da de ikke ved, 
hvem disse der muligens vil faa til kamerater. Forstander
skabet antager, at oprettelsen af en latinlinie ved skolen vilde 
i høi grad bidrage til at bevirke en forandring i dette stykke 
og fremkalde søgning til skolen ogsaa fra andre hjem end 
de ovenfor betegnede. En saadan forandring vilde ogsaa 
være heldig for skolens økonomi. Det er jo saa, at de lavere 
sociale lag i almindelighed er mindre gunstigt stillede i øko
nomisk henseende; og det er let forstaaeligt, at følgen heraf 
kan vise sig i træg betaling af skolepengene og mange restan
cer og tab for skolen. Det er utvivlsomt, at ogsaa disse 
forhold vilde bedres i betydelig grad, om det ved oprettelsen 
af en latinlinie ved skolen kunde lykkes at trække til skolen 
børn fra hjem med større almendannelse, paa et høiere trin 
af den sociale stige og med større økonomisk evne.

I middelskoler med baade latin- og engelsklinie er 
planen i regelen ordnet saaledes, at undervisningen i de 3 
første middelskoleklasser er fælles for samtlige skolens elever; 



13

fra og med IV middelskoleklasse sker delingen, idet i denne 
klasse de to sproglige fag optræder, som giver de forskjellige 
linier deres karakter, latin og engelsk. Det er dog fremdeles 
kun i disse to fag samt i tegning, at sondringen viser sig. 
De elever, som læser latin, læser ikke engelsk, og omvendt 
læser de elever, som undervises i engelsk, ikke latin; i teg
ning undervises i IV til VI middelskoleklasse blot engelsk
liniens elever, ikke latinliniens; i samtlige øvrige fag er un
dervisningen ogsaa i de høiere middelskoleklasser, fra IV til 
VI, fælles for alle skolens børn, hvad enten de hører til latin
eller engelsklinien. Latinen har i disse 3 klasser i regelen 
7 timer ugentlig i hver klasse, altsaa tilsammen 21 timer for 
den samlede skole, engelsk har i regelen i IV og V middel
skoleklasse 6, i VI klasse 5 timer ugentlig, altsaa tilsammen 
17 timer ugentlig; tegningen har i regelen 1 time ugentlig i 
hver klasse, altsaa tilsammen 3 timer. Saa ordner man i 
regelen timeplanen paa den maade, at de til latinlinien hø
rende børn i en klasse har timer i latin, medens deres ka
merater paa engelsklinien har engelsk eller tegning; i samt
lige øvrige fag undervises de sammen.

Kristiania borger- og realskole har ifølge den gjældende 
plan til opgave »samtidig at meddele eleverne de kundskaber, 
der ifølge lov af 17de juni 1869 for offentlige skoler for 
den høiere almendannelse udfordres ved middelskolens en
gelsklinie, og ved undervisning i enkelte til middelskolen ikke 
henhørende fag (handelsregning, bogholderi og kemi) at for
berede til optagelse i et handelsgymnasium eller til at træde 
umiddelbart over i det praktiske liv«. De praktiske, udenfor 
middelskolens særlige fagcyklus liggende fag, handelsregning, 
bogholderi og kemi, har faaet sin plads i skolens øverste 
klasser, V og VI middelskoleklasse. For at skaffe plads til 
disse fag i disse klasser har man i de samme klasser maattet 
tillægge engelsk nogle færre timer end sædvanligt ved middel- 
skolen. Men til gjengjæld begynder man ved Kristiania 
borger- og realskole undervisningen i dette fag en klasse tid
ligere end ved de almindelige middelskoler, i III middel
skoleklasse istedetfor IV.
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Forholdet mellem det ugentlige timetal i engelsk ved 
vor skole og ved en almindelig middelskole vil sees af føl
gende oversigtstabel:

III kl. IV kl. V kl. VI kl. tilsammen 
Kristiania borger-
og realskole ... 5 tim. 4 t. 4 t. 4 t. 17 timer,
De almindelige 
middelskoler ... - — 6 - 6 - 5 - 17 —

Da det ogsaa ved vor skole, i tilfælde at latinlinie bliver
oprettet, maa ordnes saaledes, at latinliniens elever har timer 
i latin samtidig med, at engelskliniens elever har engelsk 
eller tegning, bliver det en nødvendighed at begynde med 
undervisningen i latin som i engelsk allerede i III middel
skoleklasse, medens det sædvanlige er at begynde med lati
nen først i IV kl. Herved er dog ingen betænkelighed, 
ligesaalidt for latinens vedkommende som for engelskens. 
Børnene er aldrig under 11 aar, naar de kommer op i III 
middelskoleklasse, de fleste er vel nærmere 12 aar, og der 
er erfaringsmæssig intet iveien for at begynde med latinen i 
denne alder. Mange skolemænd vil endog anse det som en 
fordel, at der begyndes med latin i III middelskoleklasse 
istedetfor i IV kl. Da det kan forudsættes, at ingen af 
latinliniens elever vil deltage i undervisningen i handelsreg
ning og bogholderi, kan ogsaa timerne i disse fag, i ethvert 
fald i øverste klasse, anvendes til latin, og man vil paa den 
maade ved vor skole kunne udstyre undervisningen i latin 
endog med et større timetal ugentlig end ved en almindelig 
middelskole. Følgende tabel viser forholdet mellem begge 
skoler i dette stykke.

III kl. IV kl. V kl. VI kl. tilsammen 
Kristiania borger- 
og realskole ... 5 tim. 6 t. 6 t. 9 t. 26 timer.
En sædvanlig mid
delskole ............. - — 7 - 7 - 7-21 —

Det vil neppe engang vise sig nødvendigt at anvende 
saa meget som 9 timer ugentlig til latinundervisning i øver
ste klasse. Men saavel herom som Om undervisningsplanen 
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for faget i det hele anser forstanderskabet det for unødigt 
at udtale sig paa dette sagens standpunkt. Bliver latinlinie 
besluttet oprettet, vil detaljeret undervisningsplan blive udar- 
beidet og indsendt til kirkedepartementet med ansøgning 
om ret for Kristiania borger- og realskole til at afholde 
middelskolens afgangseksamen ogsaa paa latinlinien.

Forstanderskabet skal nu gaa over til at beregne udgif
terne ved en latinlinie ved skolen. Lokale for latinundervis
ningen har skolen i et større værelse i iste etage i besty
rerboligen. Der behøves ikke mer end ét værelse, da de 
latinlæsende elever fra de forskjellige klasser suksessive vil 
have sine timer under den samme lærer og i samme lokale. 
Dette værelse med et tilstødende mindre rum er bortleiet 
for en netto leie af omtrent 140 kroner aarlig, og tabet af 
denne leie maa altsaa opføres som udgift for latinlinien. 
Fremdeles vil der blive en udgift engang for alle til anskaf
felse af skolepulte for saa mange elever paa latinlinien, som 
samtidig findes i nogen klasse. Dette vil neppe blive flere 
end 15 å 16; det er saa mange elever, som kan optages i 
nogen klasse ved siden af det nuværende antal af elever paa 
engelsklinien, og med dette elevantal for hver af de 4 øver
ste middelskoleklasser vil antallet af elever paa latinlinien for 
den hele skole blive 60 å 70, og det samlede antal af elever 
for hele skolen blive omtrent 500. Udgifter til skolepulte 
for 15 å 16 elever vil blive omtrent 100 kroner; kommer her
til et katheter, vil udgifterne til udstyr engang for alle blive 
130 å 140 kroner, og denne udgift kan afholdes af skolens 
almindelige aarlige budget. De aarlige udgifter for at holde 
en latinskole i gang foruden de ovenfor nævnte 140 kroner 
vil blive til opvarmning af et værelse indtil 26 timer ugent
lig og til lærerlønninger for et lignende timetal. Opvarmnin
gen vil ikke komme paa mere end 50 kroner aarlig. Til 
de 26 undervisningstimer opfører forstanderskabet en fast 
lærerpost, hvis løn efter regulativet er 2,000 kroner med stig
ning ved alderstillæg til 2,800 kroner; forstanderskabet opfø
rer som gjennemsnitsløn 2,400 kroner. De samlede aarlige 
udgifter bliver altsaa 2,590 kroner. Disse udgifter vil dækkes- 
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ved skolepenge af 18 betalende elever å 12 kroner maanedlig; 
tages hensyn til moderation for brødre, kan man regne 20 å 
21 betalende elever for at dække latinliniens aarlige udgifter. 
Og saa mange elever paa latinlinien antager forstanderskabet, 
man trygt kan gjøre regning paa, naar den har bestaaet et 
par aar; skulde dette ikke blive tilfældet, maa oprettelsen af 
en latinlinie erkj endes ikke at have været paakrævet af for
holdene, og da bør den nye linie atter inddrages. Der ud
kræves blot, at der forbliver 5 å 6 ved skolen af de 12 å 13 
elever, som aarlig forlader den for at gaa over til andre 
skolers latinlinie, for at latinlinien skal komme til at tælle 
20 elever og dens udgifter blive dækkede. Hvad elevantallet 
paa den nye linie maatte komme til at overstige 20, vil blive 
til ren nettoindtægt for skolen.

Latinlinien vil i tilfælde selvfølgelig ikke blive oprettet i 
sin helhed med én gang, men det første aar for III middel- 
skoleklasse, det følgende aar for IV, og saa fremdeles for en 
ny klasse hvert følgende aar, indtil den efter 4 aars forløb er 
fuldstændig gjennemført for alle 4 øverste klasser. For sko- 
leaaret 1883—84 vil forstanderskabet altsaa foreslaa, at der 
oprettes latinlinie for III middelskoleklasse. For de 5 ugent
lige undervisningstimer i latin i denne klasse vil der selvføl
gelig blive antaget en timelærer. Den almindelige betaling 
for en timelærer i latin er 80 kroner aarlig for hver ugentlige 
undervisningstime, hvad der giver en betaling pr. enkelt time 
af kr. i,6 7. For at sikre sig at erholde en dygtig lærer vil 
forstanderskabet foreslaa en betaling pr. time afkr. i,so; det 
bliver for 5 ugentlige undervisningstimer for aaret 432 kroner. 
Udgifterne til opvarmning af lokalet 5 timer i ugen vil ikke 
overstige 18 kroner. Hertil kommer da den ovenfor omtalte 
nedgang i leieindtægter af 140 kroner, saa den hele udgift 
til latinlinie for III middelskoleklasse for et aar vil blive 
590 kroner. Denne udgift vil være dækket ved 5 elever å 
120 kroner aarlig. For de 5 sidste maaneder af næste aar, 
de første 5 maaneder af skoleaaret 1883—84, for hvilke 
budget ikke er bevilget, vil udgifterne blive kr. 245,30. For- 
,-standerskabet vil paa sit forslag til budget for de 5 maaneder
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■opføre: til en timelærer i latin for III middelskoleklasse 5 ti
mer ugentlig i 48 uger å kr. 1,8o pr. time, for 5 maaneder: 
180 kroner, og medtage de kr. 7,50 til brænde paa den al
mindelige brændekonto. Samtidig undlader det at opføre 
leieindtægt af de to værelser i bestyrerboligen.

Da forstanderskabet antager for vist, at der vil melde 
sig mindst 5 elever til latinlinien, opfører den ikke noget 
tilskud af kommunen for denne linies skyld, men beregner 
en tilsvarende forøgelse af skolepengene for at balancere ud
giften. Om der den første gang, medens sagen endnu er 
ny og ukjendt, blot skulde melde sig 3 eller 4 elever til 
latinlinien, vil en elev fra eller til ikke gjøre nogen mærk
bar forskjel paa budgettet.

Forstanderskabet skal naturligvis i sin beretning om sko
lens gang og virksomhed ved skoleaarets slutning meddele 
beretning om latinlinien og dens søgning.

Forstanderskabet skal til slutning oplyse, at flere af de 
kommunale middelskoler i vore byer er udstyrede med baade 
latin- og engelsklinie. Af særskilte kommunale middelskoler 
i byer, hvor der tillige er offentlig middelskole og gymna
sium, har Trondhjems borgerlige realskole begge linier. Sko
lens bestyrer oplyser, at han har konfereret med flere ansete 
skolemænd om betimeligheden af at oprette en latinlinie ved 
Kristiania borger- og realskole, og at alle har anbefalet 
planen varmt.

De forandringer i skolens plan, som oprettelsen af la
tinlinie vil gjøre nødvendige, vil blive anførte i konklusionen 
til nærværende indstilling.

I henhold til det ovenfor udviklede vil forstanderskabet 
tillade sig at foreslaa for den ærede kommunebestyrelse at 
fatte følgende beslutning:

1) Fra skoleaarets begyndelse i august 1883 oprettes for
søgsvis en latinlinie ved Kristiania borger- og realskole, 
saaledes at denne linie fra den nævnte tid træder i 
kraft for III. middelskoleklasse, fra det følgende aars 
august for IV. middelskoleklasse og saa fremdeles hvert 
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følgende aars august for en ny høiere klasse indtil og 
med skolens øverste klasse.

2) Forstanderskabet lader udarbeide en plan for undervis
ningen i latin, beregnet paa et maal, der svarer til, hvad 
der fordres ved middelskolens afgangseksamen, og be
regnet paa et ugentligt timetal af 5 timer for III mid
delskoleklasse, 6 timer for IV klasse, 6 timer for V klasse 
og indtil 9 timer for VI klasse, og ansøger derefter om 
ret for skolen til at afholde middelskoleeksamen ogsaa 
paa latinlinien.

3) Til aflønning af en timelærer i latin for III middelsko
leklasse, 5 timer ugentlig i 48 uger å kr. i,so pr. time, 
opføres paa skolens budget for de sidste 5 maaneder af 
1883: kr. 180.

4) Følgende forandringer i skolens plan besluttes af kom
munebestyrelsen med forbehold af Kristiania stiftsdirek
tions approbation:

a) § i kommer for fremtiden til at lyde:
Skolens maal er at meddele eleverne de kundskaber, 

der ifølge lov af 17de juni 1869 for offentlige skoler for 
den høiere almendannelse udfordres for afgangseksamen 
enten ved middelskolens latin- eller ved dens engelsk
linie og samtidig ved at meddele eleverne af engelskli
nien undervisning i enkelte til middelskolen ikke henhø
rende fag (handelsregning, bogholderi og kemi) at forbe
rede disse elever til optagelse i et handelsgymnasium 
eller til at træde umiddelbart over i det praktiske liv.

§ 7. I litr. b. sættes istedetfor »desuden engelsk« — 
»desuden enten latin eller engelsk«. I samme § 2 den 
passus, der begynder med »samtlige anførte fag« tilføies 
til slutning: »Af de to sprog, latin og engelsk, modtager 
hver elev kun undervisning i det ene«.

§ 8. »der er maalet for middelskolens engelsklinie« 
forandres til: »der er maalet for middelskolens latinlinie 
eller engelsklinie.«

Et eksemplar af skolens plan samt en erklæring fra 



hr. rektor Müller om hensigtsmæssigheden af at oprette latin
linie ved skolen vedlægges.

I Kristiania borger- og realskoles forstanderskab, 
25de septbr. 1882.

Gottfr. Hoffmann. G. Hansen. B. Dybwad.
O. Rygh. J. Jespersen.

Hr. inspektør Jespersen.
Efter at have gjort mig bekjendt med de af Dem an

førte grunde for oprettelse af en latinlinie ved Kristiania 
borgerskole, kan jeg — siden De ønsker min udtalelse om 
sagen, — ikke andet end yde planen min fulde tilslutning. 
Naar forældre, der ikke have kunnet faa sine børn ind her, 
have spurgt mig om, hvor de da, saasom de ikke have raad 
til at betale privatskolernes høie skolepenge, skulde gjøre 
af sine børn, og jeg har anbefalet borgerskolen, har jeg ofte 
nok erfaret, at der meget almindelig hersker en vrang fore
stilling om dens maal, og for hvilken del af publikum den 
er egnet. Naar jeg saa har forklaret dette, har ikke sjelden 
mangelen af en latinlinie, hvilken mangel vilde nøde mange 
til i sin tid igjen at skifte skole, været en anstødssten. Jeg 
maa derfor gaa ud fra, at oprettelsen af nævnte linie, der 
faktisk vil sætte skolen paa samme trin som byens øvrige 
større middelskoler, ogsaa vil stille den i det rette lys for 
folks bevidsthed og fjerne den omtalte betænkelighed ved ind
sættelse af bøm.

At foranstaltningen ogsaa vil bidrage til, at skolen be
holder flere disciple, kan jeg intet øieblik betvivle. Der gaar 
nu i vore latinklasser 11, der i aarenes løb er indsatte fra 
borgerskolen, dels i IV, hvor latinen begynder, dels i V, til 
hvilken de i det siste aar, hvori de gik paa borgerskolen,, 
forberedte sig ved privat at læse latin. Dette tal er vistnok 
ikke stort; men det er at mærke, at vi i regelen hvert aar 
har maattet nægte disciple fra borgerskolen optagelse i IV kl. 
af mangel paa plads; saaledes blev iaar af 4 derfra til den 
klasses latinlinie anmeldte disciple kun de to optagne. Det 
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kan vel hænde, at enkelte alligevel ville søge kathedralskolen 
paa grund af de økonomiske fordele (fripladse o. s. v.), man 
der haaber at opnaa; men regelen er dog, at forældre høist 
ugjerne uden tvingende grunde overflytte sine børn fra den 
skole, hvor det gaar dem vel.

Hvad angaar den foreslaaede maade, hvorpaa latinen 
skulde indføres i fagkredsen, nemlig med 25 å 26 timer i 4 
aar (5—6—6—8 å 9) mod middelskolens sædvanlige 3aarige 
kursus med 7 timer i hvert aar, da er det saa langt fra, at 
jeg deri ser nogen hindring for fagets tilegnelse med den 
grundighed, som paa dette trin er mulig, at jeg antager, at 
planen rimeligvis hellere vil være til støtte for den.

Kristiania, 15de September 1882.

Ærbødigst

Carl Müller.

Forslaget blev anbefalet af Kristiania magistrat, blot med 
nogle forandringer i beslutningens form. Ligeledes blev det 
varmt og enstemmig anbefalet af formandskabet. Men i re
præsentantmødet den 14de dcmbr. 1882 stødte det paa en 
uventet modstand. De væsentligste argumenter, som blev 
fremførte mod forstanderskabets forslag, var, at oprettelsen 
af en latinlinie vilde berøve skolen dens karakter som bor
gerskole, at den vilde drage som nødvendig konsekvense 
■efter sig oprettelse af et latingymnasium ved skolen, og at 
■den vilde bevirke en saadan tilstrømning til skolen af elever, 
der vilde gjennemgaa latinlinien, at de, der maatte ville gjen- 
nemgaa engelsklinien, ikke vilde finde plads. Forslaget fik 
rigtignok ved afstemningen pluralitet for sig, men blot simpel, 
og maatte derfor optages til fornyet behandling. Men for
inden dette skede, henvendte formandskabet sig til forstan
derskabet med begjæring om en fornyet forestilling i sagen, 
særlig med hensyn til de indvendinger mod den, som var 
fremkomne i repræsentantmødet. Denne anmodning efterkom 
forstanderskabet, idet det under 2 den april d. a. afgav føl
gende indstilling:
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Fra

Kristiania borger- og realskoles forstanderskab.

Den ærede magistrat har i skrivelse af 30te december 
f. a. efter henstillen fra formandskabet anmodet forstander
skabet om en nærmere udtalelse »i anledning af de indven
dinger, som ved sagens behandling i repræsentantskabet ere 
fremførte mod den foreslaaede oprettelse af en latinlinie ved 
borgerskolen, særlig om denne foranstaltning kan antages at 
ville medføre nogen yderligere forandring af skolens karakter 
og søgning som borgerskole, samt om den i fremtiden kan 
have tilfølge oprettelsen af et latingymnasium ved skolen.. 
Forstanderskabet skal herved efterkomme denne anmodning.

Forstanderskabet skal først tillade sig i korthed at reka
pitulere, hvad dets her omhandlede forslag i virkeligheden 
gaar ud paa. Hensigten er ikke at foreberede oprettelsen 
af et latingymnasium, hvorfra der dimitteres til universitetet, 
men kun at give de af borgerskolens gutter, som efter at 
have forladt skolen skal gaa over til latingymnasieme, anled
ning til at gjennemgaa middelskolens pensum i latin ved 
borgerskolen og derved holde dem fast ved denne skole til 
middelskolens afgangseksamen. Meningen er ikke engang at 
oprette nogen egen klasse for disse gutter; de skal blive sid
dende i samme klasser som og have fælles undervisning med 
de øvrige, engelskliniens, elever; kun naar disse har timer i 
engelsk og tegning og, i øverste klasse, bogholderi, altsaa 5 
å 7 eller 8 timer ugentlig i de 4 sidste skoleaar, skal de 
skilles fra engelskliniens elever og henvises til et eget værelse,, 
hvor de skal modtage undervisning i latin.

Det er en misforstaaelse, naar det af enkelte repræsen
tanter ved sagens behandling i repræsentantskabet blev ytret, 
at undervisningens maal og methode eller borgerskolens ka
rakter skulde være i nogen væsentlig grad forandret ved sko
lens overgang til middelskole med engelsklinie. Den forestil
ling, hvorved denne forandring blev bragt i forslag, for
klarer netop, at man havde til hensigt en ordning, hvorved 
det kunde opnaaes, »at skolens elever kan underkaste sig 
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middelskoleeksamen (engelsklinien), uden at den nærværende 
(det vil sige da gjældende) plan og maal for borgerskolen i 
væsentlig grad forrykkes«. Forandringen bestod væsentlig blot 
deri, at undervisningstiden i nogle af de øverste klasser blev 
forøget med i, i en enkelt klasse med 2 timer ugentlig, for 
at kunne meddele en noget mere udvidet undervisning i hi
storie og mathematik. Forøvrigt blev ordningen i det væ
sentlige uforandret, og specielt bibeholdt man de særlige 
borgerskolefag, handelsregning og bogholderi, i samme omfang 
som før og, vel at mærke, som obligatoriske fag for samtlige 
elever, uagtet de ikke kræves til middelskolens afgangseksamen. 
Lærerne i disse fag ligesom ogsaa lærerne i levende sprog 
ere samtlige enige i, at maal og methode for undervisningen 
i deres fag ildte har undergaaet nogensomhelst forandring ved 
skolens overgang til middelskole. Der kan lægges til, at for
holdene ogsaa forsaavidt ere uforandrede, som den allerstørste 
flerhed af eleverne nu som før gaar lige fra skolen over i 
praktisk virksomhed; det er meget faa, som efter afsluttet 
middelskoleeksamen gaar over til et realgymnasium.

Den af forstanderskabet nu foreslaaede foranstaltning, 
oprettelse af en latinlinie ved skolen, vil aldeles ikke medføre 
nogen forandring i undervisningens maal og methode, uden 
forsaavidt at nogle gutter vil komme til at læse latin, medens 
deres kamerater læser engelsk, og at de samme gutter 
rimeligvis, ligesom gutterne i de almindelige middelskolers la
tinlinier, vil blive fritagne for undervisningen i handelsregning, 
bogholderi og tegning. Den hele forberedelsesskole og de to 
første middelskoleklasser vil blive aldeles uberørte af foran
dringen. De fire øverste middelskoleklasser vil ligeledes blive 
aldeles uberørte for de gutters vedkommende, som gaar paa 
engelsklinien, og det er forstanderskabets formening, at dette 
vil blive tilfældet med det aldeles overveiende flertal. De 
gutter, som maatte vælge latinlinien, vil have undervisning 
fælles med engelskliniens elever aldeles efter den samme un
dervisningsplan som nu i samtlige fag undtagen engelsk, bog
holderi, handelsregning og tegning, i hvilke fag de antagelig 
ikke vil modtage undervisning, og deres undervisning i latin 



vil ikke i mindste maade kollidere med eller influere 
paa undervisningen i engelskliniens særfag. Om det skulde 
ansees for væsentligt for skolens karakter, at samtlige dens 
elever fik undervisning i handelsregning og bogholderi, saa 
er der dog intet i veien for at opføre disse fag som tilgift 
for en eventuel latinlinies elever, ligesaavel som de nu er det 
for den nuværende engelsklinies.

Den frygt, der er udtalt for, at oprettelse af latinlinie 
skulde forandre den nuværende undervisnings maal og karak
ter, er saaledes fuldstændig ugrundet.

Man har ment, at oprettelsen af en latinlinie ved skolen 
skulde drage efter sig som naturlig konsekvens oprettelsen af 
et latingymnasium som fortsættelse af middelskolens latinlinie. 
Forstanderskabet kan ikke anerkjende denne konsekvens. 
Meningen med forstanderskabets forslag er ingenlunde at 
forandre skolen saaledes, at det skulde blive dens hovedfor- 
maal at forberede eleverne til videregaaende uddannelse; det 
vil alene fritage dem af skolens elever, der maatte ønske at 
gaa latinlinien, for nødvendigheden af at forlade skolen før 
afsluttet middelskoleeksamen, og dette væsentlig i skolens egen 
interesse. Dette vil kunne ske paa den letteste og lempelig
ste maade af verden, blot ved ansættelse af en lærer i latin, 
uden nogensomhelst forandring i skolens plan forresten, uden 
byggeforetagender eller større anskaffelser af nyt skolemateriel, 
uden en øres forøgelse i bykassens tilskud til skolen. Op
rettelse af gymnasier vilde være en ganske anderledes gjen- 
nemgribende forandring. Den vilde kræve en større nybyg
ning, thi skolen har med sine nuværende bygninger ikke 
rum til flere klasser, end den for tiden har; den vilde kræve 
en betydelig udgift til gymnasiernes udstyr, ansættelse af 7—8 
nye lærere og en meget betydelig forøgelse af bykassens til
skud paa budgettet, hvis skolens billige skolepenge skulde 
bibeholdes ogsaa for gymnasierne. Men en saadan udvidelse 
har forstanderskabet ligesaa lidet tanke eller ønske om at 
foreslaa, som det kan ventes, at kommunebestyrelsen vilde 
samtykke i den, om den blev foreslaaet. Den følger heller 
ikke paa nogen maade med nødvendighed af oprettelse af 



en latinlinie for middelskolen. Det er i saa henseende til
strækkeligt at henvise til de ikke faa baade offentlige og 
kommmunale skoler i vort land, som har middelskole med 
baade latin- og engelsklinie, men enten intet eller blot et 
gymnasium. Af offentlige skoler har Hamar skole middelskole 
med begge linier, men blot realgymnasium. Arendals, Laur- 
viks og Kongsbergs skoler har ligeledes middelskole med 
begge linier, men intet gymnasium og har altsaa den ordning, 
som forstanderskabet nu bringer i forslag for borgerskolen; 
det samme er tilfældet med flere kommunale skoler.

Den indvending, som med størst styrke er fremført mod 
oprettelsen af latinlinie ved skolen, er den, at der, hvis la
tinlinie bliver oprettet, paa grund af de billige skolepenge 
vil blive en saa stærk tilstrømning til skolen af gutter, der 
vil studere paa latinlinien, at der ikke vil blive plads for dem,, 
der søger borgerskoleuddannelse. Dersom meningen var at 
oprette latingymnasium, kunde denne frygt maaske have 
nogen grund, men ikke, naar man efter forstanderskabets 
forslag bliver staaende blot ved at oprette en latinlinie for mid
delskolen. Naar forstanderskabets indstilling i repræsentant
mødet blev benyttet som argument for at bevise ssndsynlig- 
heden af, at oprettelsen af en latinlinie vilde forandre sko
lens karakter i denne henseende, saa beror dette paa en 
fuldstændig misforstaaelse. Forstanderskabet antager rigtignok, 
at forandringen vil »fremkalde søgning til skolen ogsaa fra 
andre hjem« o. s. v.; men den hele indstilling viser, at det 
ingenlunde har tænkt sig en saadan revolution, som der blev 
udtalt frygt for i repræsentantskabet. Har forstanderskabet 
havt nogen frygt, er den snarere gaaet i modsat retning; det 
har været mere bange for, at foranstaltningen muligens ikke 
skulde have saa store følger, at den derved skulde retfærdig- 
gjøres. Det udtaler sin tro om, at skolen skal kunne be
holde 5 å 6 af de 12 å 13 elever, som aarlig forlader den 
for at gaa over til andre skolers latinlinier, og nævner 20 a 
21 elever paa latinlinien som det antal, man efter dets for
mening trygt kan gjøre regning paa, naar latinlinien har be- 
staaet nogle aar; men det omtaler det ogsaa som en mulig
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hed, at denne linie atter kan komme til at inddrages paa 
grund af mangel paa søgning.

Der er to grunde, som gjør, at der efter forstanderska
bets formening ikke kan næres nogen berettiget frygt for, at 
en eventuel latinlinie ved borgerskolen skal blive overfyldt 
til fortrængsel for engelsklinien eller borgerskoleafdelingen. 
Den ene er, at skolen ikke vil faa noget latingymnasium, og 
at altsaa de gutter, som vil søge middelskolens latinlinie, vil 
komme i den nødvendighed at maatte skifte skole. Den an
den er den, at borgerskolen ikke er anseet for at høre blandt 
de »finere« skoler, ikke er nogen aristokratisk skole, og derfor 
kun i ringe grad søges af gutter fra de samfundslag, som 
fortrinsvis sætter sine sønner til at studere paa latinlinien.

Er det bestemt, eller har man tanken om, at en gut 
skal gaa den studerende bane, saa sætter man ham i regelen 
heller, uagtet de høiere skolepenge, straks ind i en 
skole, hvor han kan blive sin hele skoletid, end man sætter 
ham ind i borgerskolen for at lade ham gaa der nogle aar 
og saa ved afslutningen af III eller VI middelskoleklasse at 
lade ham gaa over til en anden skole. Dette er noget, som 
erfaringen paa det fuldstændigste bekræfter. Man maa erin
dre, at borgerskolen ogsaa i sin nuværende skikkelse, uden 
latinlinie, er en forskole for gymnasierne. Den har i lighed 
med de skoler, der har gymnasier, fuldstændig forberedelses
skole med 3 opadstigende klasser og i tilslutning hertil 
3 middelskoleklasser med fælles undervisning for alle elever, 
enten de skal gaa engelsklinien eller latinlinien. En gut kan 
altsaa allerede nu aldeles normalt gaa over fra borgerskolens 
III middelskoleklasse til en hvilkensomhelst anden skoles 
IV middelskoleklasse, paa latinlinien eller paa engelsklinien. 
En latinlinie ved borgerskolen vil kun medføre, at han vil 
kunne søge denne skole 3 aar længere, inden han gaar over 
til en anden skoles latinlinie, at hans skoletid vil kunne for
deles med 9 aar i borgerskolen og 3 aar i en anden skole 
istedetfor nu 6 aar i borgerskolen og 6 aar i en anden 
skole. Skolepengene for en gut for de 6 aar fra og med 
iste forberedelsesklasse til og med III middelskoleklasse be
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løber sig efter de for tiden gjældende satser for de forskjellige 
klasser til ved borgerskolen.........................kr. 576

- kathedralskolen................... - 680
- de store privatskoler . . . - 912

Det er altsaa 336 kr. sparet, naar man lader en gut
gaa først 6 aar i borgerskolen og saa lader ham gaa over 
til en af de store privatskolers IV middelskoleklasse paa la- 
tinlinien; lader man ham gaa over til kathedralskolen, vil 
besparelsen være 104 kroner. Dette er der, vel at mærke, 
nu fuld adgang til. Men der er dog, som oplyst i forstan
derskabets første indstilling, ikke flere end 12 å 13 gutter 
aarlig, som benytter denne adgang til besparelse, som gaar 
ud fra borgerskolen for at gaa over til andre skolers latinli
nier. Og det er tvivlsomt, om der er en eneste af disse, med 
hvem det har været tanken, da han blev sat ind i borger
skolen, at han senere skulde gaa over til en anden skoles latin
linie. Men under de 6 aars første undervisning i borger
skolen har gutten vist anlæg for den slags uddannelse, og 
hjemmet har havt saa megen økonomisk evne, at det har 
kunnet holde gutten frem til studeringer, og saa har man 
bestemt sig for dette og taget gutten ud af borgerskolen ved 
det punkt, da denne ikke længere passede for denne bestem
melse, og sat ham over i en anden skole. Der er efter for
standerskabets skjøn ingen grund til at antage, at disse for
hold skulde undergaa en total omvæltning, hvis der blev op
rettet latinlinie ved borgerskolen, at da skolen skulde blive 
overfyldt med gutter, der søgte til latinlinien, medens engelsk
linien eller borgerskoleafdelingen skulde blive trængt tilbage.

Dersom de billigere skolepenge veiede saa meget lige- 
overfor hensynet ved ulemperne med at skifte skole paa la
tinlinien, saa maatte jo det samme være tilfældet ogsaa paa 
engelsklinien. Man skulde da vente at se en mængde gutter, 
der var bestemte til at gaa over til realgymnasiet, blive ind
meldte i borgerskolens lavere klasser, gaa i skolen, til de 
havde faaet sin middelskoleeksamen, og saa melde sig ind i 
et realgymnasium. Besparelsen vilde blive netop den samme 
som paa latinlinien. Dette har der været anledning til siden 



1877. Men det er meget faa gutter, der gaar over til real
gymnasium af dem, som tager middelskoleeksamen ved bor
gerskolen. Den første middelskoleexamen ved borgerskolen 
blev afholdt i 1880; af de 19 elever, som da fremstillede 
sig til eksamen, gik 6 over til realgymnasium; i 1881 3 af 
13 elever, i 1882 4 af 18. laar er der det usedvanlig store 
antal af 26 elever, som skal gaa. op til middelskoleeksamen, 
men blot 4 af dem tænker paa at fortsætte i realgymnasium. 
Eksemplet fra borgerskolens engelsklinie skal altsaa ikke ind
gyde nogen betænkelighed ved oprettelse af en latinlinie ved 
borgerskolen.

Forstanderskabet kan oplyse om endnu en omstændighed, 
som viser, at ulemperne ved at maatte skifte skole veier 
meget stærkt ligeoverfor de billigere skolepenge. Forskjellen 
mellem skolepengene for de 3 aar i gymnasiet ved kathe- 
dralskolen og ved en af de store privatskoler er 240 kroner, 
og der er i regelen altid ved skoleaarets begyndelse nogle 
pladse ledige ved kathedralskolens latingymnasium. Men disse 
pladse er ikke meget stærkt søgte. Ved begyndelsen af 
skoleaaret 1881—82 blev der til dette gymnasiums samtlige 
klasser blot anmeldt 14 nye elever, og af disse var en stor 
del udenbys gutter, som efter at have taget middelskolens 
afgangseksamen paa latinlinien i sine hjem eller som privatister 
ved en eller anden skole i Kristiania søgte til kathedral- 
skolen for der at fortsætte i latingymnasiet. Det var kun 
et meget ringe antal gutter, som for de billigere skolepenges 
skyld vilde gaa over fra de dyrere privatskoler til kathe- 
dralskolen. I indeværende skoleaar er der ved kathedral- 
.skolen parallelkelasse til iste klasse i latingymnasiet. Men 
de to parallelklasser er ikke fulde; der er 10—12 pladse 
ledige.

Den anden ovenfor nævnte grund, som efter forstander
skabets formening vil hindre tilstrømning til borgerskolen af 
gutter, som agter at studere paa latinlinien, at borgerskolen 
ikke er nogen finere skole, skal forstanderskabet ikke udvikle 
med nogen særdeles udførlighed. Det forholder sig i virke
ligheden, som det blev bemærket i repræsentantskabet, at 
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de store private skoler i dette stykke staar i opinionen som 
no. i; fortrinsvis til dem søger børnene af byens rigmænd og 
velstandsmænd; disse har raad til at betale høiere skole
penge og bryder sig ikke om at indlade sig i konkurrance 
for at faa plads i skolen til sine sønner; de sender dem der
for til privatskolerne, hvor de er sikre paa at faa dem op
tagne. Som no. 2 i denne henseende kommer saa kathe- 
dralskolen, væsentlg en skole for gutter fra hjem med noget 
tarveligere livsvilkaar, sønner af embedsmænd og folk af mid
delstanden. Og borgerskolen har nu faaet for sig traditionen 
om at være no. 3, skolen for den endnu noget lavere mid
delstand. Allerede den betydelige forskjel i skolepengenes 
størrelse ved de forskjellige skoler er tilstrækkelig til at skabe 
en saadan opinion. Denne forskjel vil holde sig og dermed 
ogsaa opinionen om skolernes rangsforskjel i dette stykke. 
Og denne opinion vil ikke være borgerskolen til skade, saa- 
længe den ikke antager en saadan skikkelse, at den bliver 
til skade for skolens søgning. Men som oplyst i forstander
skabets første indstilling er det ikke frit for, at saa nu er 
tilfældet.

Der blev udtalt i repræsentantskabet, at hvis den hele 
forandring blot bestod deri, at man tog ind 60 elever, der 
dyrkede latin, saa skulde man ikke have talt meget om den 
sag. Tallet 60 blev nævnt, fordi der staar omtrent saa mange 
pladse tomme i skolens øverste klasser. Forstanderskabet 
vilde anse det som en særdeles ønskelig ting, om forandrin
gen i tilfælde skulde vise sig at have denne følge; men det 
tør ingenlunde nære store forhaabninger derom. Men skulde 
det mod formodning være forstanderskabet, der havde for
regnet sig, skulde virkelig latinlinien tage saadan vækst, at 
engelsklinien og borgerskolen stod i fare for i større eller 
mindre grad at fortrænges, saa vilde det formentlig gaa an 
at finde kauteler, der kunde forebygge dette. Det er dog 
efter forstanderskabets formening tidsnok at fremsætte forslag 
om disse, naar det maatte vise sig, at de behøves; en ved
tagelse af dem forinden turde komme til at modvirke hen
sigten med forstanderskabets forslag.
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Forstanderskabet har nu efter den ærede magistrats an
modning udtalt sig i anledning af de indvendinger, som er 
fremførte mod den forslaaede oprettelse af en latinlinie ved 
borgerskolen. Men efter den stilling, sagen har faaet, og da 
anledningen nu er der, vil forstanderskabet tillade sig endnu 
at tilføie nogle bemærkninger.

Saavidt forstanderskabet bekjendt, har ingen protesteret 
mod berettigelsen i og for sig af de af forstanderskabet frem
holdte hensyn, der har ledet det til at fremsætte forslag om 
oprettelse af en latinlinie; heller ikke har der været ytret 
tvivl om, at denne foranstaltning vilde have de af forstan
derskabet tilsigtede følger; det er jo tvertom stærkt fremhævet, 
at den vilde trække langt længere, end af forstanderskabet 
paapeget. Men forstanderskabet tror dog, at det kan være 
gavnligt at udvikle lidt nærmere, end det er skeet i’ dets 
første indstilling, af hvilken betydning de af forstanderskabet 
fremhævede hensyn er for skolens trivsel og heldige ud
vikling.

Skolen er ved omstændighedernes magt, navnlig ved en 
meget stærk konkurrance, mere og mere gaaet over til at 
blive en skole for den lavere middelklasses gutter. Dette er 
ikke i og for sig et forhold, som giver grund til beklagelse. 
Det har maaske sin berettigelse, at kommunens eneste skole 
for høiere almendannelse væsentlig kommer saadanne børn 
tilgode, og det er en smuk opgave for skolen at arbeide 
nærmest for disse bøm. Men forholdet bør ikke opretholdes 
i en saadan udstrækning, at det lægger altfor store hindringer 
iveien for skolens heldige virksomhed, og at de goder, som 
skolen byder, i altfor mange tilfælde skal blive illusoriske. 
Og det er dette, som dels allerede er, dels med fuld grund 
maa befrygtes at ville blive tilfældet.

Her er nu for det første at mærke, hvad forstander
skabet i sin indstilling har antydet, at det ikke er uden be
tydning hverken for børnenes fremgang eller for deres holdning, 
hvad slags hjem de er fra. Børn fra et damiet hjem mod
tager i dette saa mange dannelsens impulser, at skolens ar
beide derved i høi grad lettes. Børn fra et hjem med øko- 
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nomisk evne kan søge skolen stadigere, kan anvende mere 
tid paa sine hjemmearbeider, kan have sine skolesager i be
dre orden, altsammen omstændigheder, som befordrer deres 
fremgang i skolen. En større eller mindre mangel paa dan
nelse og økonomisk evne hos hjemmene har den modsatte 
indflydelse for børnene. Der kræves af borgerskolen endog 
mere arbeide end af de øvrige middelskoler i byen, og den 
arbeider under ikke lidet uheldigere forholde.

Saa er det hensynet til skolens økonomi. Skolens væ
sentligste indtægt er skolepengene; i dens budget af vel 
50000 kroner opføres skolepengene med et beløb af 38000 
kroner. Det koster stræv og møie at faa disse skolepenge 
ind, og en ikke ubetydelig del kommer aldrig ind. Skolen 
har til enhver tid 7 å 8000 kroner i udestaaende restanser, 
og aarlig maa et beløb, der svarer til 4 å 5 procent af de 
beregnede skolepenge, afskrives som uerholdeligt. Paa sidste 
aars regnskab er endog 2 596 kroner ifølge forstanderskabets 
beslutning opført som uerholdelige, efterat skolens sagfører 
havde erklæret, at det var til ingen nytte at lade beløbet 
blive staaende i regnskabet; der var intet at faa. Det øko
nomiske tryk, hvorunder skolen af disse grunde har lidt, har 
rigtignok repræsentantskabet nu afhjulpet ved at tilstaa skolen 
tilskud af bykassen, og det staar i repræsentantskabets magt 
at hjælpe skolen yderligere, hvis forholdenes udvikling skulde 
medføre, at restanseme og det aarlige tab af skolepenge 
skulde blive endnu større end for tiden.

En følge af den ringe økonomiske evne hos mange af 
de hjem, der sender sine sønner til borgerskolen, er det, at 
mange gutter ikke gaar skolen igjennem, men forlader den 
før afsluttet middelskoleeksamen, dels for at gaa ind i en 
praktisk virksomhed, og dette endog i ikke liden udstrækning 
fra III og IV middelskoleklasse, dels for at gaa over til 
endnu billigere skoler eller til almueskolen. I løbet af for
rige skoleaaar og ved dets afslutning var der saaledes ikke 
mindre end 22 gutter, som forlod skolen, inden de havde 
afsluttet sit middelskolekursus, for at gaa over i praktisk virk
somhed; 40 andre maatte forlade skolen, fordi deres foræl- 
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dre ikke magtede at betale skolepengene for dem. Hvis 
forholdene var normale, skulde aarlig omtrent 50 gutter frem
stille sig til middelskoleeksamen, medens der nu ikke er flere 
end omtrent 20 gutter aarlig, som tager sin afgangseksamen; 
de øvrige 30 har forladt skolen før eksamen, for største delen 
i lavere klasser. Nogle af disse gutter er dog, som allerede gjen
tagne gange forklaret, gaaede over til andre skolers latinlinier. 
Forstanderskabet har allerede i sin første indstilling fremholdt, 
hvor skadeligt det er for skolens øhonomi, at de høiere klas
ser, hvor de kostbareste lærerkræfter anvendes, og hvor sko
lepengene er høiest, arbeider med et saa lidet elevantal. 
Oprettelsen af en latinlinie ved skolen vilde antagelig holde 
flere elever tilbage i de høiere klasser, og det er dette øko
nomiske hensyn, som har været hovedhensynet for forstan- 
skabet ved fremsættelsen af dets forslag.

Der har i de sidste aar vist sig en ikke saa ganske 
ubetydelig tilbagegang i borgerskolens elevantal. Det stør
ste antal elever i nogen maaned i skoleaaret 1878—79 var 
493, i 1879—80 470, i 1880—81 453, i 1881—82 448; 
for tiden er det 455; men dette tal er naaet ved at optage 
alle nybegyndere, der meldte sig til optagelse, og danne to 
begynderklasser paa tilsammen 55 elever, medens man tid
ligere blot har havt en paa omkring 40; antallet i de høiere 
klasser er altsaa atter iaar noget lavere end forrige aar. 
Grunden til denne tilbagegang er, at borgerskolen har faaet 
temmelig skarpe konkurrenter ogsaa paa det felt, som man 
vil skulde være dens egentlige felt, det at være en skole 
for den lavere middelstands børn. Der er oprettet middel
skoler dels med blot engelsklinie, dels med baade engelsk
og latinlinie med billigere skolepenge end borgerskolen; og 
disse skoler trækker til sig mange børn, som ellers vilde 
have søgt til borgerskolen.

Endelig vil forstanderskabet ikke undlade at bringe i 
erindring den grund til sit forslag, som det anførte i spidsen 
af sin første indstilling, at de gutter, som forlader skolen for 
at gaa over til andre skolers latinlinier, i regelen hører til 
skolens bedste og dygtigste elever. Det gjør et mindre godt
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indtryk paa lærerne, og det er til skade for skolens ronommé, 
at den skal miste sine dygtigste gutter, inden de er naaede 
frem til skolens maal. Den forandring, hvorved dette ialfald 
for en del kunde forebygges, oprettelsen af en latinlinie, er 
overmaade let gjennemførlig og vilde formentlig ikke medføre 
det ringeste økonomiske tab for skolen. Hvis der virkelig 
er høiere hensyn, som derved vilde trædes for nær, faar man 
bøie sig for nødvendigheden; men saa er efter forstander
skabets bedste overbevisning ikke tilfældet.

Der er et punkt, som ikke er berørt i forstanderskabets 
første indstilling, men som blev fremhævet i repræsentant
skabet, og som forstanderskabet her vil tillade sig at omtale 
med nogle ord. Det er skade, at de 60 pladse i borger
skolens 3 øverste klasser skal staa ledige; de kunde gjøre 
saa overordentlig stor nytte for mangen fader i smaa kaar, 
som kuride ønske at lade sin begavede gut studere paa la- 
tinlinien. Saa mange af de 12 å 13 gutter, som ikke bliver 
optagne i kathedralskolens latinlinie, maa søge til de dyre 
privatskoler; det vilde være en stor vinding for dem, om de 
kunde blive gaaende endnu 3 aar i den billige borgerskole. 
Det er et ikke sjeldent tilfælde, at gutter fra borgerskolen, 
hvis forældre ikke finder at have raad til at sætte dem i 
privatskoler, gang efter gang bliver anmeldte til optagelse i 
kathedralskolens latinlinie uden at finde plads og saa til 
slutning uagtet tilbøielighed og anlæg maa opgive tanken om 
at studere eller maa gaa over til engelsklinien og realgym
nasiet og dermed kommer over i en retning, som ligger mindre 
for deres specielle naturlige begavelse. Andre gutter, som 
forgjæves har søgt optagelse i kathedralskolen, bliver gaaende 
i borgerskolen uden at læse engelsk og læser i dets sted 
latin privat, indtil de finder ledighed til at komme ind i ka
thedralskolen. Og der er ingen tvivl om, at mangen begavet 
gut fra borgerskolen, som vilde have valgt og med hæder 
fulgt den studerende bane, hvis adgangen dertil gjennem en 
latinlinie ved borgerskolen havde været let og naturlig for 
ham, nu maa ganske fornegte sin tilbøielighed og sine anlæg 
og gaa fra halvt eller helt fuldendt middelskolekursus paa 
ængelsklinien over i praktisk virksomhed.
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Borgerskolen er ved omstændigheder, som ere den util
regnelige, dels allerede sunken, dels staar den i fare for at 
•synke i henseende til søgning, til økonomisk styrke, til anse
else og til resultaterne af dens virksomhed. Der er fuld 
■opfordring til at tage under overveielse, ved hvilke midler 
.skolen igjen kan bringes i en sikrere stilling. Og som det 
mest nærliggende og letteste middel hertil er det, at forstan
derskabet foreslaar oprettelsen af en latinlinie ved skolen.

Kristiania den 2 den april 1883.

Gottfr. Hoffmann. G. Hansen. B. Dybwad.
O. Rygh. J. Jespersen.

Ved sagens fornyede behandling i repræsentantskabet 
den 10de mai 1883 blev forstanderskabets af magistrat og 
formandskab anbefalede forslag vedtaget af repræsentantskabet. 
I henhold hertil vil altsaa latinlinie blive oprettet ved 
.skolen fra næste skoleaars begyndelse i august indeværende 
aar, da blot for III middelskoleklasse, og for en ny høiere 
klasse for hvert følgende skoleaar. En følgende beretning 
vil have at meddele underretning om de forandringer i skolens 
plan, som vil blive en følge af repræsentantskabets beslutning 
•om oprettelse af latinlinie.

II. Skolens forstanderskab.
Ved skolens nye plan af nte mai 1880 fik skolens 

■styrende kollegium, der tidligere kaldtes bestyrelse, navn af 
forstanderskab, i lighed med de offentlige middelskolers 
bestyrelser. Efter planen bestaar forstanderskabet af det af 
magistratens medlemmer, under hvem sager angaaende skole
væsenet henhører, som formand, en af byens i selvstændigt 
embede værende præster, der opnævnes af biskopen, to af ma- 
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gistrat og formandskab valgte mænd, — hvoraf den ene 
bør være handelsmand —, og med hensyn til hvilkes funk
tionstid, udtrædelse og gjenvalg de for formænd i kjøbstæ- 
deme gjældende regler kommer til anvendelse, samt skolens 
bestyrer. — Den tidligere titel skoleinspektør blev ved 
samme plan forandret til bestyrer.

Af de i 1877 fungerende medlemmer af forstanderskabet 
er siden udtraadt:

Stadthauptmand R. Andvord, medlem fra 1877, ud- 
traadte i mai 1880.

Den 30te mai 1877 blev raadmand Hoffmann af for
mandskabet indvalgt som medlem af bestyrelsen i afdøde 
professor Hallagers sted. Fra mai 1880, da den nye plan 
traadte i kraft, overtog han efter planens bestemmelse for
mandsposten i forstanderskabet.

Skolens bestyrer E. Corneliussen afgik ved døden den 
30te august 1880. I hans sted konstitueredes som bestyrer 
og altsaa tillige som medlem af forstanderskabet theolog. kan
didat og lærer ved skolen A. M. Corneliussen. Den iste 
november 1881 blev han afløst i begge stillinger af den ny 
ansatte bestyrer, theol, kandidat J. Jespersen.

Forstanderskabet bestaar altsaa for tiden af:
Raadmand G. Hoffmann, medlem af bestyrelsen siden mai 

1877, formand i forstanderskabet siden mai 1880.
Res. kapellan til vor Frelsers menighed G. Hansen, medlem 

af bestyrelsen siden april 1873 og bestyrelsens formand 
til mai 1880.

Bankchef B. Dybwad, medlem af bestyrelsen siden okto
ber 1863.

Professor O. Rygh, medlem af bestyrelsen siden januar 
1875.

Bestyreren J. Jespersen, medlem af bestyrelsen siden no
vember 1881.
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III. Skolens lærerpersonale.
Af de ved skolen i 1877 arbeidende lærere er følgende 

senere afgaaede:
Corneliussen, E. cand, theol., lærer ved skolen siden 1843, 

inspektør og førstelærer siden 1861. Han afgik ved 
døden den 30te august 1880. Under sin mere end 
3oaarige virksomhed som lærer og næsten 20aarige virk
somhed som bestyrer af skolen erhvervede han sig ved 
sit nidkjære og dygtige arbeide og ved sin humane og 
velvillige personlighed sine elevers kjærlighed og respekt, 
sine medarbeideres hengivenhed og agtelse og det sam
funds fulde anerkjendelse, inden hvilket han virkede. 
Hans minde skal længe bevares baade ved denne skole og 
ude i samfundet, af hvis borgere en stor del under hans 
ledelse har faaet sin undervisning og skoledannelse.

Færden, E. M., cand, theol., lærer ved skolen siden sep
tember 1875, fratraadte i oktober 1877, da han blev 
ansat som bestyrer af amtsskolen paa Eker.

Warholm, H. A. L., cand, theol., lærer ved skolen siden 
septmbr. 1874, fratraadte i septmbr. 1877, da han blev 
ansat som lærer i Nordland.

Christensen, C., cand. mag., lærer siden august 1873, fra
traadte i novmbr. 1877, da han blev ansat som lærer 
ved Gjertsens skole.

Mageisen, K., stud, theol., lærer siden november 1876, fra
traadte sin post i februar 1878 for at forberede sig til 
sin embedseksamen.

Hansen, G., cand, pharm., konst, lærer fra januar 1877, fra
traadte sin post i marts 1878, da han erholdt en an
sættelse i medicinalkontoret.

Sommerfeldt, Kr., cand, theol., lærer siden august 1875, fra
traadte i september 1878 som udnævnt tilkaldskapellan 
i Østre Aker.

Kristensen, K., cand, theol., lærer siden august 1875, fra
traadte i deeember 1879 for at overtage bestyrerposten 
ved Vardø borgerskole.
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Børke, Joh., stud, theolog., lærer siden januar 1877, fra- 
traadte i december 1879 for at forberede sig til theo- 
logisk embedseksamen.

Suleng, J., cand. real., lærer siden februar 1876, fratraadte 
i december 1881, da han blev udnævnt til adjunkt ved 
Arendals skole.

Thorstens en, K. J., lærer siden august 1864, afgik ved 
døden den 27de oktober 1882.

Følgende lærere har været ansatte og er igjen fra
traadte i tiden siden sidste skoleprograms udgivelse:
Bie, M., cand, theol., ansat i november 1877, atter fratraadt 

i april 1879, da han overtog en post ved Nickelsens 
pigeskole.

Andenæs, stud, jur., timelærer, ansat i august 1880, fra
traadte i februar 1881 for at læse til embedseksamen.

■Osnæs, S. K., stud, theol., timelærer, ansat i februar 1881, 
fratraadte igjen i juli 1882 for at forberede sig til 
embedseksamen.

Som vikarer for noget længere tid har arbeidet: 
Hartvig, stud, philos., fra januar til juli 1881.
Domaas, stud, theol., fra september 1880 til juli 1881.

Skolens lærere for tiden vil sees af nedenstaaende for
tegnelse. Efter det nye lønningsregulativs klassificering (se 
nedenfor afsnit IV) opføres de her i følgende grupper: 

Bestyrer:
Jespersen, J., cand, theol. Tidligere lærer ved skolen fra 
1860—65. Ansat som bestyrer fra november 1881.

Fast ansatte lærere af første lønningsgrad:
Messeli, A. D., sproglærer, lærer ved skolen siden april 1861. 
Sundt, M., cand. mag., — — — — januar 1866.
Iversen, J. H., cand. philos., — — — — august 1866.
Corneliussen, A. M., cand. theol., lærer ved skolen siden 

januar 1871.
-Grüner, H. C., kaptein, lærer ved skolen siden januar 1865. 
Geelmuyden, B., civilingeniør, lærer ved skolen siden juni 

1878.
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Schnitler, D., cand, theol., lærer ved skolen siden januar 
1879, tidligere lærer ved skolen fra 1860—65). Vika
rierede i 1873 og 1874).

Strugstad, O., premierløitnant, lærer ved skolen siden au
gust 1882.
Fast ansatte lærere af anden lønningsgrad: 

Pedersen N., seminarist, lærer ved skolen siden januar 1860.. 
Olsen, P. N. J., Do., — — — — august 1869..
Lund, A., seminarist og student, lærer ved skolen siden 

november 1877.
Kjørstad, O., cand, philos., lærer ved skolen siden januar 

1878.
Timelærere:

Conradi, G., sanginstruktør, lærer ved skolen siden august 1860.. 
Haslund, L. A., landskabsmaler, lærer ved skolen siden 

april 1874.
Hesselberg, Fr., skrivelærer, lærer ved skolen siden august 

1878.
Bjørnseth, J. H., premierløitnant, lærer ved skolen siden 

december 1882.
Ved forstanderskabets beslutning af 2den januar 1879 

blev det bestemt, at undervisningen i iste forberedelsesklasse 
skulde overdrages til lærerinde. Ved beslutning af 19de 
december 1879 blev denne bestemmelse udvidet til ogsaa at 
omfatte endel af undervisningsfagene i 2 den forberedelses
klasse, og ved det nye lønningsregulativ, som blev vedtaget 
den 25de mai 1882, blev det bestemt, at den hele under
visning i 2 den forberedelsesklasse skulde overtages af lærer
inde. Efter disse bestemmelser er der ved skolen bleven 
ansat følgende

Lærerinder:
Frk. Lütken, Ingeborg, lærerinde ved skolen siden august 

1879.
- Foss, Elise, lærerinde ved skolen siden marts 1880.. 
- Kulsberg, Agnes, — — — —- august 1882.
- Riis, Helga, konstitueret lærerinde ved skolen siden 

oktober 1882.



Oplysninger om lærernes og lærerindernes beregnede 
anciennitet og lønningsforholde vil findes nedenfor i af
snit IV; oplysninger om deres arbeide i indeværende skole
aar i afsnit IX.

Skolens kasserer, hospitalsforstander L. Petersen, af
gik ved døden i oktober 1878. I hans sted er ansat lærer 
ved skolen cand, theol. A. M. Corneliussen. Under dennes 
konstitution som skolens bestyrer var lærer M. Pedersen 
konstitueret som kasserer.

Endnu et dødsfald har nærværende beretning at meddele. 
Skolens pedel A. Stenersen døde i november 1880, efter 
at han i samfulde 37 aar med troskab havde arbeidet i sin 
stilling som skolens tjener. I hans post blev ansat brand
konstabel O. Sanne.

IV. Lønningsforholde.
Kristiania borger- og realskole har lige til indeværende 

skoleaar aldrig havt noget tilskud af komunen. Den har 
maattet bestride sine udgifter blot ved hjælp af skolepengene, 
og da disse er meget billige, er det en naturlig følge, at sko
len stadig har havt at kjæmpe med økonomiske vanskelighe
der. Navnlig har lærerlønningeme været utilbørlig smaa. I 
disse forholde er der i den sidste tid indtraadt en ikke ube
tydelig forandring til det bedre.

For bestyreren var ved repræsentantbeslutning af 21de 
december 1860 fastsat en aarlig løn af 2400 kroner samt 
fri familiebolig og brænde. Bestyrer Corneliussen oppebar 
desuden to personlige tillæg af tilsammen 1 200 kr. aarlig, 
saa hans samlede løn var 3 600 kroner med fri bolig og 
brænde. Da bestyrerposten blev bekjendtgjort ledig efter 
Corneliussens død, blev lønnen sat til 4 000 kroner aarlig 
med fri bolig og brænde. Men samtidig blev det gjort til 
forpligtelse for den ansættendes bestyrer at sikre sin even
tuelle enke en aarlig livrente af 800 kroner.



I aarenes løb havde skolens bestyrelse gjentagne gange 
andraget hos kommunens bevilgende myndighed om et tilskud 
til skolens drift, men stadig uden gunstigt resultat. I sit for
slag til budget for skoleaaret 1881—82 udtalte forstander
skabet »at af lærerposterne en ikke uvæsentlig del er lavere 
lønnet end tilsvarende poster ved andre skoler, ja endog lavere 
end flere poster ved Kristiania almueskoler med omtrent 
tilsvarede antal undervisningstimer. At borgerskolens lærere i 
pekuniær henseende er uheldigere stillede end andre i samme 
livsstilling, er ikke alene skikket til at virke nedslaaende paa 
lærerne, men har vist sig at have den for skolen skadelige 
følge, at der hyppig indtræder lærerskifte, da ikke alene offent
lige skoler byder bedre lønninger, men det tillige ikke sjelden 
har hændt, at private har overbudt skolen for af dens 
lærerpersonale at erholde dygtige kræfter. Det er derfor en 
sag, som fortjener nøie overveielse, om og i tilfælde i hvilken 
udstrækning forhøielse af lærerlønningerne bør finde sted. Naar 
forstanderskabet ikke nu har fremsat noget bestemt forslag i 
denne anledning, er grunden den, at man har tænkt at burde 
oppebie erklæring fra den ny ansættendes bestyrer.«

I anledning af disse forstanderskabets ytringer udtaler 
formandskabets budgetkomite sig paa følgende maade: »Naar 
forslag til forhøielse af lærerpersonalets lønninger er stillet i 
nær udsigt, skal komiteen i saa henseende fremhæve ønskelig
heden af, at dette forslag bliver fremmet saa snart som mu
ligt, da skolens trivsel afhænger af lærerkræfternes beskaffen
hed, som igjen beror paa, at lønningerne ikke vedbliver at 
være utilstrækkelige.«

Efter denne udtalelse tog forstanderskabet spørgsmaalet 
om forhøielsen af lønningerne for lærerpersonalet under for
nyet overveielse, og sammen med forslag til budget for skole
aaret 1882—83 oversendte det til kommunebestyrelsen føl
gende forestilling. Som det vil sees, omhandler denne for
uden forslag om lønsforhøielse ogsaa forslag til oprettelse 
.af et discipelbibliothek ved skolen.
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Fra
Kristiania borger- og realskoles forstanderskab.

Idet forstanderskabet vedlagt fremsender til den ærede 
magistrat sit forslag til budget for Kristiania borger- og real
skole for skoleaaret 1882—83, skal det tillige ledsage for
slaget med de oplysninger og forklaringer, som det finder 
nødvendige. Først vil det tillade sig at begrunde to forslag 
til større forandringer og nye foranstaltninger ved skolen,, 
som det har opført paa forslaget, og som i tilfælde af deres 
gjennemførelse vil bevirke en ikke ubetydelig forøgelse i sko
lens udgifter for kommende skoleaar. Disse ting ere: nyt. 
lønningsregulativ for skolens lærere og grundlæggelse af et. 
discipelbibliothek ved skolen.

i.
I sit forslag til budget for Kristiania borger- og real

skole for indeværende skoleaar bemærkede forstanderskabet, 
at en ikke uvæsentlig del af lærerposterne var lavere afløn
net end tilsvarende poster ved andre skoler, med hvilke sko
len nærmest kunde sammenlignes, og at det var en sag, som 
fortjente nærmere overveielse, om og i tilfælde i hvilken ud
strækning forhøielse af lærerlønningerne burde finde sted.. 
»Naar forstanderskabet,« bemærkes der videre, »ikke nu har 
fremsat noget bestemt forslag i denne anledning, er grunden 
den, at man har tænkt at burde oppebie erklæring fra den 
ny ansættendes bestyrer.« Formandskabets budgetkomite gjorde 
hertil i sin indstilling angaaende budgettet følgende bemærk
ning: »Naar forslag til forhøielse af lærerpersonalets løn
ninger er stillet i nær udsigt, skal komiteen i saa henseende 
fremhæve ønskeligheden af, at dette forslag bliver fremsat saa 
snart som muligt, da skolens trivsel afhænger af lærerkræf
ternes beskaffenhed, som igjen beror paa, at lønningerne 
ikke vedblive af være utilstrækkelige.«

Efter denne udtalelse fra formandskabets budgetkomite, 
der, saavidt vides, er bleven staaende uimodsagt, vil forstan
derskabet skride til at fremsætte det bebudede forslag om 
forhøielse af lærerlønningeme, idet det i forbindelse hermed 
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vil foreslaa nogle tildels temmelig væsentlige forandringer i lærer
posternes ordning og læremes ansættelsesvilkaar ogsaa i andre 
henseender end deres lønninger, saa forstanderskabets for
slag vil fremkomme i skikkelse af forslag til et fuldstæn
dig nyt lønningsregulativ.

Efter forstanderskabets anmodning har magistraten til 
samtlige statens skoler for den høiere almendannelse, til 
samtlige kommunale middelskoler i landet og til de større 
private høiere skoler i Kristiania udsendt et cirkulære med 
begjæring om forskjellige oplysninger vedkommende skoler
nes økonomiske forholde. Fra de fleste af disse skoler er 
svar indløbet, og forstanderskabet vil under motiveringen af 
sit forslag tillade sig at henvise til de herved erholdte op
lysninger til sammenligning. For et par skolers vedkom
mende er de indkomne oplysninger supplerede ved oplys
ninger fra skoleberetninger og fra kirkedepartementets bud
getforslag for næste skoleaar.

Det nu gjældende regulativ for lærerlønningeme ved 
skolen er fastsat ved formandskabets approbation af 26de juni 
1876. Det bestemmer følgende betaling pr. time:

for religion III
2

mkl. — 
forbkl. —

VI mkl.
II -

kr. 1,20

1,00

- hist, og geografi III mkl. — VI - - 1,50

2 forblkl. — II - - 1,00

- norsk IV mkl. — VI - - 1,50

- II ■ - —- VI - - 1,20

- 2 forbkl. — I - - 1,00

- bogholderi VI mkl. — - 1,60

- regning V — VI - - 1,30
- III — IV - - 1,20

- 2 forbkl. — II - - 1,00

- naturhistorie II mkl. — VI - - 1,20

- I - - 1,00

- tysk IV — VI - - 1,50

- I — III - - 1,20'

- engelsk IV — VI - - 1,50

III - 1,20’
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(Den nuværende sanglærer har 2 kr. timen).
- gymnastik 3 forbkl. — VI mkl. - 1,00

for fransk IV mkl. — VI mkl. kr. 1,50

- mathematik III - — VI - - 1,50

- fysik og kemi V - — VI - - 1,50

- skrivning I - — VI - - 1,00

- 2 forbkl. — 3 forbkl. - 0,80

- tegning i mkl. — VI mkl. - 1,20

- sang 2 forbkl. — V - - 1,30

Efter dette regulativ er de forskjellige læreres lønninger 
for tiden følgende:
Jespersen, J., cand, theol., bestyrer (ansat fra iste novem
ber 1881).

Religion i V mkl. a og b samt i VI mkl. 6 timer 1
Norsk i IV mkl. a og V mkl. a 7 - J ’

Pedersen, M., seminarist (fra januar 1860). Kr.
Skrivning i III-VI mkl. = 9 timer åkr. 1,00= kr. 9,00
Regning i II mkl. — 8 — å - 1,00= - 8,00

— i III-IV mkl. = i o — å - i,2<> = - 12,00
— iV-VImkl. = 6 — å - 1,30= - 7,so

Bogholderi i VI mkl. = 2 •— å - i,eo = - 3,20

35 timer. kr. 40,00
Aarlig løn............................................................1,920,00

Conradi, G., sanginstruktør (lærer fra aug. 1860).
Sangi 2 forbkl. —V mkl. = 7 timerå2,00 = kr. 14,00 

Aarlig løn............................................. 672,00
Messeil, A. D., sproglærer (lærer fra april 1861).

Engelsk i III mkl. =
— i IV—V mkl. =

Fransk i IV, Va ogVIm. =

Aarlig løn . . .

= lotimerå 1,20 = kr. 12,00
= 16 — åi,5o= - 24,00
= 10 — åi,50— - 15,00

36 timer = kr. 51,00 
.............................................. 2,448,00

Lateris 5,040,00



Transport kr. 5,040,00
Grüner, kaptein (lærer fra januar 1861).

Engelsk i VI mkl. = 4 timerå 1,50 =kr. 6,oo 
Fransk i Vb mkl. =3 — å 1,50 = - 4,50 
Tysk i V og VI mkl. =12 — åi,50 = - 18,00

19 timer = kr. 28,50 
Aarlig løn............................................................1,368,00

Sundt, M., cand. mag. (lærer fra janüar 1866).
Historie og geografi i III—VI mkl. =33 timer å 1,20

= kr. 39,60
Aarlig løn............................................................1,900,80

Iversen, J. H., cand. filos., sproglærer (lærer fra 
august 1866).

Tysk i II—III mkl. = 20 timer å 1,20 = kr. 24,00 
— i IV mkl. = 8 — å 1,50 = - 12,00

28 timer = kr. 36,00 
Aarlig løn............................................................ 1,728,00

Olsen, P., seminarist (lærer fra 1869).
Religion i I og II mkl. = 8 timer å 1,00 kr. 8,00
Regning i 2 fbkl. og I mkl. = 18 — å 1,00 - 18,00

26 timer — kr. 26,00 
= kr. 1,248,00 

personligt tillæg - 96,00
Aarlig løn............................................................ 1,344,00

Corneliussen, A. M., cand. theol, (lærer frajan. 1871). 
(o: timelærer fra 1871, med stiftsdirektionens
approbation fra august 1879).

Religion i III ogIV mkl. = 8 timer å 1,20 = kr. 9,60
Norsk i III mkl. =10 — åi,20= - 12,00

— i IVb, Vb og VI= 10 — å 1,50 = - 15,00
Tysk i I a =2 — å 1,20 = - 2,40

30 timer. kr. 39,00 
Aarlig løn............................................................ 1,870,20

Lateris 13,251,00
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Kr.
Transport 13,251,00 

men oppebærer efter forstanderskabets beslutning 
paa grund af midlertidig forandring i timerne, idet 
den tidligere bestyrers og Corneliussens timer ere 
fordelte mellem den nye bestyrer og Comeliussen 
lidt anderledes end før, sin tidligere løn kr. 2,030,40

Thorstenson, gymnastiklærer (lærer fra aug. 1873).
Gymnastik i 3 forbkl. — VI mkl. = 11 timer 

å 1,00 = kr. 11,00
Aarlig løn...............................................................528,00

Haslund, A., landskabsmaler (lærer fra april 1874).
Tegning i I—VI mkl. = 21 timer å 1,20 =kr. 25,20 

Aarlig løn................................................. 1,209,00

Hesselberg, Fr., tegne- og skrivelærer (lærer fra 
august 1875).

Skrivn. i 2 fbkl. — 3 fbkl =16 timer ä o,so = kr. 12,so 
— i I mkl. og II mkl. = 8 — å 1,00= - 8,00

24 timer. kr. 20,so
Aarlig løn...........................................  998,40

Lund, A., student (lærer fra november 1877).
Norsk i 3 fbkl. a og I m. = 20 timer å 1,00 = kr. 20,00

— i II mkl. =10 — åi,20= - 12,00

30 timer. kr. 32,00
Aarlig løn............................................................ 1,536,00

Kj ørstad, O., cand. filos. (lærer fra februar 1878).
Norsk i 3 forbkl. b = 8 timer å 1,00 = kr, 8,00 
Religion i 2—3 forbkl. = 10 — å 1,00 — - 10,00 
Tysk i I mkl. b = 2 — åi,20= - 2,40

20 timer. kr. 20,40 
Aarlig løn.............................................................. 979,20

Lateris 18,502,20
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Kr.
Transdort 18,502,20

Geelmuyden, B., ingeniør (lærer fra marts 1878).
Naturhistorie i I mkl. = 4 timerå 1,00 =kr. 4,00 

— i II—VIm. = 15 — å 1,20 =-18,00 
Fysik og kemi i V—VIm.= 8 — åi,5o=-i2,oo

2 7 timer. kr. 34,00 
Aarlig løn............................................................1,632,00

:Schnitler, cand, theol, (lærer fra januar 1879, Ad
ligere lærer ved skolen fra oktober 1860 til 31te 
december 1865 og i skoleaaret 1873—74).

Historie og geografi i 3 forbkl.—II mkl. 30 timer
å 1,00 = kr. 30,00 

Aarlig løn.............................................................1,440,00
Osnæs, stud, theol, (timelærer fra febr. 1881).

Regning i 3 forbkl. = 10 timer å 1,00 — kr. 10,00
Aarlig løn..............................................................480,00

Hals, N. Kr., løitnant (konstitueret fra januar 1882).
Mathematik i III—VI mkl. — 29 timer å 1,50 

Aarlig løn.................................................2,088,00
Frøken I. Lütken (lærerinde fra august 1879). 

24 timer, aarlig løn..................................................... 848,00
Frøken E. Foss (lærerinde fra marts 1880).

24 timer, aarlig løn..........................................................848,00

25,838,20
Svømmeundervisning..................................................... 140,00

Sum . . 25,978,20
Det er en eiendommelighed for dette regulativ, at læ

rerlønningerne er beregnede pr. time for visse fag i bestem
te klasser efter et meget detaljeret schema. Denne ordning 
er lidet heldig ved en større almenskole, da den hindrer 
eller dog i høi grad vanskeliggjør den fordelagtigste anven
delse af lærerkræfterne. Er en lærer engang bleven ansat i 
et vist antal timer i visse fag og klasser, saa er det meget 
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vanskeligt at foretage en forandring og faa ham anbragt i 
andre fag og klasser; thi dette vil medføre en nedsættelse 
af lønnen enten for ham selv eller for den, han skal afløse. 
Man kan ikke engang tage en enkelt time ugentlig fra en 
lærer, uden at hans løn med det samme nedsættes, eller 
lægge en enkelt time ugentlig til hans arbeidstid uden sam
tidig at forhøie hans løn. Men en vis frihed til at anbringe 
lærerne paa bedste maade efter de forhaandenværende om
stændigheder er en nødvendig betingelse for at kunne ordne 
skolen paa den efter omstændighederne bedste maade. Sko
lens bestyrelse bør, efter det kjendskab, den efterhaanden 
faar til en lærers specielle kvalifikationer, kunne anbringe 
ham i de fag og i de klasser, hvor den antager, at han vil 
gjøre bedst nytte, uden at være bunden af hensynet til, at 
derved vedkommende lærer eller nogen af hans kolleger kan 
komme til at lide økonomiske tab. At timelærere, der ar
beider i et mindre antal timer og tildels i specialfag, maa fin
de sig i de fluktuationer i indtægter, som er en følge af, at 
antallet af deres arbeidstimer veksler paa grund af forandret 
ordning af skolen, er naturligt; men ved Kristiania borger- 
og realskole er egentlig alle lærere timelærere og ingen faste 
lærere, og dette er eiendommeligt for denne skole.

Noget andet, som ligeledes er eiendommeligt for vor 
skole, er det meget store ugentlige timetal, som kan tillæg
ges lærerne. 4 af lærerne har hver over 30 undervisnings
timer ugentlig; af disse har en 35, en anden endog 36 timer. 
Hjemmearbeide med forberedelse for skolen og rettelse af 
elevernes skriftlige arbeider giver et betydeligt tillæg til læ
rernes arbeide, og det samlede arbeide for skolen, som maa 
præsteres af en lærer med saa mange ugentlige undervisnings
timer, er formeget til, at arbeidet kan ventes udført med 
den tilbørlige omhyggelighed, kraft og interesse; og hvis ar
beidet skal udføres paa forsvarlig maade, vil det stille for
dringer til tid og kræfter, som kun en mand med ualminde
lig arbeidskraft og arbeidsførhed vil kunne præstere. Dette 
gjælder saa meget mere ved Kristiania borger- og realskole, 
som klasserne er forholdsvis meget fuldtallige. Det største antal 



47

ugentlige undervisningstimer for en fast lærer ved statens 
høiere almenskoler er 30, men efter de indkomne oplysnin
ger er det kun undtagelsesvis, at en lærer læser saa mange 
timer; det sedvanlige er 28, 27, 25 o. s, v. Enkelte lærere,, 
som har særlig besværlige fag, kan have faaet sin arbeidstid 
i skolen nedsat lige til 20 timer ugentlig. I de kommunale 
middelskoler og i privatskolerne er maximumstiden af en fast 
lærers ugentlige undervisningstimer 30; gjennemsnitstallet er 
27 å 28, og der gives ogsaa ved disse skoler lærere, som 
ikke har mere end 25 ugentlige undervisningstimer.

Endvidere er at mærke de lave lønningssatser for læ
rerne ved Kristiania borger- og realskole. Vedlagte schema- 
tiske sammenstilling, tab. A. 1 og 2,*)  der blandt andet ud
viser den aarlige udgift til lærerlønninger pr. elev for de of
fentlige, kommunale og private skoler, hvorfra oplysninger er 
indkomne, er i denne henseende overmaade instruktiv. Den 
viser, at Kristiania borger- og realskole er den af samtlige 
skoler, som i denne henseende staar lavest, nemlig med 
kr. 65,19 aarlig pr. elev. Ved statens skoler varierer denne 
udgift fra kr. 105,78 til kr. 327,15; ved de fleste udgjør den 
mellem 150 og 200 kr. Det siger sig selv, at udgifterne til 
lærerlønninger maa blive forholdsvis meget store ved de 
fuldstændige statsskoler med mange klasser og tildels forholds
vis faa elever, følgelig med faatallige klasser. Men ogsaa 
ved statsskoler, som ikke har gymnasium, men blot har mid
delskoleafdeling og dertil den kommunale forberedelsesskole, 
hvis ordning altsaa er aldeles den samme som Kristiania 
borger- og realskoles, er den aarlige udgift til lærerlønninger 
pr. elev ulige større end ved denne skole. Dette er saale
des tilfældet ved Laurvigs og Arendals skoler, der begge er 
middelskoler med næsten ligesaa mange elever gjennemsnit
lig pr. klasse som vor skole; ved den første af disse skoler 
er den omtalte udgift kr. 105,78, ved den sidste kr. 131,14,. 
altsaa mere end det dobbelte mod ved vor skole. Ogsaa 

*) De i forestillingen omtalte schematiske tabeller er her ikke aftrykte,, 
da man antager, at de i dem indeholdte oplysninger er af mindre al- 
men interesse.
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ved de kommunale middelskoler i de øvrige byer og ved de 
private skoler i Kristiania er udgifterne til lærerlønninger pr. 
elev gjennemgaaende meget større end ved denne skole. 
De gaar fra kr. 79,77 aarlig, i Tønsberg, op til kr. 158,12, i 
Kongsvinger; det gjennemsni tlige er omtrent 100 kroner 
aarlig. Forstanderskabet skal særlig gjøre opmærksom paa 
en af de skoler, der staar længst nede i rækken, Tanks skole 
i Bergen. Denne skole har ikke langt fra samme størrelse 
som Kristiania borger- og realskole, 382 elever mod denne 
skoles 448, og udgifterne til skolens drift og navnlig til læ
rerlønninger skulde da ikke ventes at være saa meget for
skjellige ved de to skoler. Men ved Tanks skole udgjør ud
gifterne til lærerlønninger pr. elev aarlig kr. 84,80, altsaa vel 
30 procent mere end ved denne skole, hvor den tilsvarende 
udgift er kr. 65,19.

En sammenligning mellem de enkelte læreres aarlige 
lønninger ved Kristiania borger og realskole og lønningerne 
ved andre skoler viser ligeledes, at lærerarbeidet er daarlig 
betalt ved vor skole. Den høieste lærerløn ved denne skole 
(bestyrers aflønning sætter vi her ude af betragtning) er 
2 448 kroner aarlig for 36 ugentlige undervisningstimer; en 
lærer med 35 timer ugentlig har 1 920 kroner aarlig, en lærer 
med 33 timer ugentlig 1 900 kroner; lærere med omkring 
30 timer ugentlig har omkring 1 800, 1 700 o. s. v., lige ned 
til i 440 kroner aaarlig, Ved statens skoler med et maksi
mum for en lærer af 30 ugentlige undervisningstimer, som 
der dog kun undtagelsesvis lægges fuldt ud beslag paa, er 
begynderlønnen for de faste lærere, adjunkterne, 2 000 kr. 
aarlig og stiger for de ældste overlærere til 4 200 kroner, 
eller hvis de er realkandidater, til 4600 kroner aarlig. Ved 
de kommunale middelskoler udenfor Kristiania og ved de 
private skoler er lønnen for en lærer med akademisk dan
nelse med omkring 30 ugentlige undervisningstimer almin
deligst 1800 å 2000 kroner aarlig med alderstillæg efter 
tjenesteaar, hvorved lønnen kan stige tildels til over 3000 kroner 
aarlig. Denne stigning ved alderstillæg efter tjenesteaar 
finder ikke sted ved Kristiania borger- og realskole, og 



dette er en ny særegenhed ved denne skoles lønnings
regulativ; den løn, hvormed en lærer engang er bleven 
ansat, den bliver han staaende ved, saalænge han arbeider 
det samme ugentlige timeantal og i de samme fag og klasser, 
selv om han arbeider aldrig saa længe ved skolen. For
standerskabet antydede i sin indstilling om budget for inde
værende skoleaar, at lærerlønningerne ved denne skole til
dels endog var lavere end lønningerne for flere af almuesko
lernes lærerposter; det skal her paavise dette nærmere. Af 
lærerposterne ved Kristiania almueskoler er halvdelen af
lønnet med dels i 800, dels 2 000 kroner aarlig af kom
munen, hertil kommer tilskud af statsmidler, som for en 
lærer med 15 aars tjenestetid beløber sig til 235 kroner 
aarlig, saa at en almueskolelærer i Kristiania med| denne 
tjenestetid vil have 2 035 eller 2 235 kroner aarlig løn. 
Hans ugentlige arbeidstid er indtil 36 timer i klasserne; 
hans hjemmearbeide for skolen kan gjennemsnitlig optage 
ham høist 3 å 4 timer ugen, saa hans ugentlige arbeidstid 
for skolen kan regnes til høist 39 å 40 timer. Den høieste 
løn, som for tiden udbetales nogen lærer ved Kristiania bor
ger- og realskole, er 2 448 kroner aarlig for 36 timers ugent
lig undervisning. Men disse 36 timer er samtlige timer i 
sprog, og denne undervisning kræver usædvanlig meget hjem
mearbeide, saa man kan regne et tillæg af mindst 6 å 8 ti
mer ugentlig til de 36 arbeidstimer i klasserne. Regner man 
44 ugentlige arbeidstimer, saa skulde vedkommende lærer 
have 2 458 kr. aarlig for at være ligestillet med almueskole
læreren paa høieste lønningstrin. Den lærer, hvorom her er tale, 
har arbeidet i snart 21.aar ved Kristiania borger- og realskole.

Forstanderskabet antager, at det efter det ovenfor ud
viklede ikke vil finde nogen modsigelse, naar det udtaler, at 
lønningerne for lærerne ved Kristiania borger- og realskole 
er altfor smaa, og at lønningsregulativet baade i denne og i 
andre henseender tiltrænger en revision. Den for skolen 
uheldige indflydelse, som navnlig de lave lærerlønninger ud
øver, har formandskabets budgetkomite træffende betegnet 
ved sin ytring, at »skolens trivsel afhænger af lærerkræfter

4



nes beskaffenhed, som igjen beror paa, at lønningerne ikke 
vedblive at være utilstrækkelige.« Man kan ikke vente at 
trække dygtige lærerkræfter til skolen, naar man ikke kan 
byde dem de samme lønninger, som der bydes ved andre 
skoler; og naar en yngre lærer ved skolen har arbeidet sig 
frem til et vist maal af øvelse og dygtighed, saa forlader 
han skolen for at gaa over i en bedre aflønnet stilling ved 
en anden skole eller i en anden virksomhed.

Forinden forstanderskabet gaar over til at udvikle sit 
forslag til nyt lønningsregulativ, skal det kortelig oplyse, hvor
ledes lærerlønningerne er ordnede ved statens skoler og ved 
de kommunale middelskoler og de større privatskoler i Kri
stiania. Lønninger for rektorer og bestyrere omhandles her ikke.

Lærerne ved statens skoler ere:
a) Overlærere, der ansættes med 3 000 kr. aarlig, hvilken løn 

efter 5 aars tjeneste forøges til 3 400kr., efter 10 aars tjeneste 
til 3800 kr. og efter 15 aars tjeneste til 4200 kr.

For de overlæreres vedkommende, som er realkandida
ter, forhøies lønnen efter 18 aar yderligere til 4 600 kr.

b) Adjunkter, der ansættes med 2 000 kroner aarlig, hvil
ken løn efter 3 aars tjeneste forhøies til 2 200 kroner, 
efter 6 aars tjeneste til 2 400 kr., efter 9 aars tjeneste 
til 2 600 kroner og efter 12 aars tjeneste til 2 800 kr. 
For 4 af de ældste adjunkter er endvidere bevilget til
læg, som fordeles efter kongens bestemmelse, nemlig 
for 2 adjunkter 400 kr. hver og for 2 200 kr. hver.

c) Klasselærere, hvis aflønning ikke er bestemt ved lov 
eller regulativ, men fastsættes af storthinget ved hver 
enkelt posts oprettelse. Den sædvanlige løn er 1 700 
kroner aarlig, for enkelte yngre lærere med seminari- 
stisk uddannelse 1 500 kroner.

Klasselærerposterne er væsentlig gjennemgangspo- 
ster; har en klasselærer staaet som saadan i 10 aar, 
faar han et tillæg af 200 kroner aarlig.

d) Timelærere i enkelte specialfag og i timer, som ikke 
kan bestrides af de fast ansatte lærere.

Af 187 faste lærere ved statens skoler er ifølge 



statskalenderen for indeværende aar de 43 overlærere, de 
87 adjunkter og de 57 klasselærere.

Ved de større kommunale middelskoler er begyndergagen 
for de faste lærere hyppigst 2 000 kroner; tildels 1 800 kr., 
i enkelte tilfælde 1 600 kroner aarlig eller mindre. Lavere 
lønning end 1 800 kroner aarlig findes blot, hvor lærerne er 
rangerede som andenlærer, tredielærer o. s. v., i hvilket fald 
andenlæreren t. ex. har 2 000 kr. aarlig, tredielæreren lige
ledes 2 000 eller 1 800 kroner, fjerdelæreren 1 800 eller 
i 600 kr. o. s. v. De lavere aflønnede lærere har antagelig 
som regel blot seminaristisk eller en anden lavere uddannelse. 
En saagodtsom undtagelsesfri regel er det, at lærerne faar 
alderstillæg efter visse aars tjenestetid. Det sedvanlige er 2 
eller 3 tillæg, hvert å 200 kr., i regelen efter hver 3 aars 
tjenestetid, ved et par skoler efter hver 5 aar.

Ved den skole, som Kristiania borger- og realskole efter 
forstanderskabets formening nærmest kan paralleliseres med, 
den ovenfor nævnte Tanks skole i Bergen, er lønningsregu- 
lativet ordnet paa følgende maade: Foruden bestyreren 
er den 5 »faste lærere« og 4 «klasselærere« i middelskolen.. 
Faste lærere ansættes med 2 000 kroner aarlig løn, der sti
ger med 300 kroner efter hver 3 tjenesteaar indtil 3 200 kr. 
Klasselærerne ansættes med 1 400 kroner aarlig, der stiger 
med 150 kroner efter hver 3 tjenesteaar indtil 2 000 kroner. 
Ved Tanks skole er lønningerne for tiden følgende:

En fast lærer ved statens skoler maa ikke uden overbesty
relsens, det vil sige kirkedepartementets, samtykke være bestyrer 
af eller lærer ved nogen anden skole. En lignende bestemmelse

I fast lærer med 26 timer ugentlig 3 200 kroner aarlig.
I do. - 27 — — 2 450 — —
I do. - 27 — — 2 300 — —
I do. - 27 — — 2 300 — —
I do. - 27 — — 2 300 — —
I klasselærer - 28 — — 2 000 — —
I do. - 28 — — i 550 — —
I do. - 28 — — i 400 — —
I do. - 29 — — 1400 — —
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er optaget i planerne for de fleste kommunale middelskoler, 
navnlig for de større af disse og for dem med noget mere 
rundelige lærerlønninger.

Forpligtelsen til at gjøre indskud i vikarkasse, som er bestemt 
for borgerskolens lærere, findes ikke for lærerne ved statens skoler 
og kun undtagelsesvis for lærerne ved de kommunale middelskoler.

Naar forstanderskabet skal foreslaa et nyt lønningsregu
lativ for lærerposterne ved Kristiania borger- og realskole, 
saa vil det tage mønsteret hertil fra regulativerne for statens 
skoler og for de større kommunale middelskoler, som de 
ovenfor i korte træk ere fremstillede. Den ved disse sko
ler bestaaende ordning af lønningerne maa efter forstander
skabets formening tilfredsstille alle rimelige hensyn; den er 
prøvet ved en længere tids erfaring; den vil let og naturlig 
kunne gjennemføres ved Kristiania borger- og realskole, og 
den vil, forudsat at lærerlønningerne ikke sættes altfor lave, 
afhjælpe de mangler ved lærerposternes ordning ved denne 
skole, hvorover ovenfor er klaget.

Forstanderskabet vil foreslaa, at lærerposterne ved sko
len deles i:

a) Lærerposter af første grad med indtil 30 ugentlige un
dervisningstimer, hvilket tal efter forstanderskabets be
slutning for hvert enkelt tilfælde skal kunne indskrænkes 
indtil 25 som minimum for de poster, med hvilke usedvan
lig meget arbeide udenfor undervisningstimerne er forbundet- 

b) Lærerposter af anden grad, ligeledes med indtil 30 
ugentlige undervisningstimer, hvilket tal paa samme 
maade og under samme betingelser som for lærerpo
sterne af første grad skal kunne indskrænkes til 28.

c) Timelærerposter for specialfagene og for de timer i de 
almindelige fag, som bliver tilovers, efter at de faste 
lærerposter har faaet det for dem bestemte antal timer.

d) Lærerindeposter med 24 ugentlige undervisningstimer.
Følgende oversigt viser det ugentlige timetal for de 

forskjellige fag i de forskjellige klasser i indeværende skole
aar. Skolens ordning for næste skoleaar vil sandsynligvis 
blive den samme som for iaar:
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I middelskolen læses altsaa ialt 353 timer ugentlig, i 
forberedelsesskolen 124 timer, tilsammen 477 timer.

Af de 353 timer i middelskolen bør for det første hen
lægges til timelærere specialfagene:

Tegning 21 timer.
Sang 5 —
Gymnastik 9 —

35 timer.
De øvrige 318 timer grupperes naturligst paa følgende 

maade efter fagene:
iste gruppe: væsentlig religion 22 timer

norsk 49 —
--------------- 71 timer.

2 den — — tysk 44 timer
engelsk 30 —
fransk 13 —•

--------------- 87 —
3 die — — naturfag 27 timer

mathematik 29 — 
regning 32 — 
bogholderi 2 — 

---------------  90 — 
4de — —• historie 31 timer

geografi 22 —
--------------- 53 —

5 te —• skrivning 17 timer 17 —

318 timer.
Af fagene i første gruppe læser for tiden bestyreren 12 

timer ugentlig. De resterende 59 timer vil passende kunne 
fordeles paa 2 lærere, af hvilke den ene faar 30, den anden 
29 timer ugentlig undervisning.

Bestyreren har norsk i 2 af middelskolens høiere klas
ser. Af de øvrige 9 middelskoleklasser vil den ene lærer 
maatte overtage undervisningen i norsk i de 5, den anden i 4. 
Der vil blive meget hjemmearbeide for disse lærere, og det 
vilde af den grund være meget heldigt, om antallet af deres 
ugentlige timer kunde sættes noget lavere end her nævnt.



De 87 timer i anden gruppe, sproggruppen, fordeles hen
sigtsmæssigt paa 3 lærere, hver med gjennemsnitlig 29 ugent
lige undervisningstimer. Ogsaa for sproglærerne er der meget 
hjemmearbeide, og en yderligere nedsættelse af disse læreres 
timetal vilde være fuldkommen beføiet.

I 3 die gruppe, de mathematiske og naturfagene, er der 
ialt 90 ugentlige timer. Disse fordeles meget bekvemt paa 
3 lærere, hver med 30 timer, hvorved dog er at mærke, at 
forberedelserne til experimenterne ved fysikundervisningen og 
tilsynet med skolens samlinger af undervisningsmateriel for 
naturfagene kræver ikke liden tid udenfor undervisningstimenle, 
og at derfor den eller de lærere, hvem disse ting paaligger, 
bør fritages for et par timer ugentlig.

I 4de gruppe, historie og geografi, er der 53 ugentlige 
undervisningstimer. Disse timer vil udgjøre 2 lærerposter, en 
med 30 og en med 23 timer ugentlig. Dersom man sætter 
2 fulde lærerposter, hver paa 30 timer ugentlig, vil man faa 
7 timer tilovers, der kan anvendes til i nogen grad at redu
cere det stærke timetal for posterne i de første grupper.

Den hensigtsmæssigste maade at ordne skrivetimeme i 
middelskolen paa vil man udtale sig om, naar man har ytret sig 
om ordningen af lærerposterne ved forberedelsesklasserne, da 
disse to ting staar i forbindelse med hinanden.

Forberedelsesklasserne ere, alene med undtagelse af iste, 
ordnede efter faglærersystemet. Allerede i anden forberedel
sesklasse underviser 4, med sanglæreren 5 forskjellige lærere, 
i 3 die forberedelsesklasse 5, med sanglærer og gymnastiklærer 
7 forskjellige lærere. Det er almindelig anerkjendt, at det 
er det heldigste i pædagogisk henseende, at de yngre børn 
undervises af klasselærere, der har samtlige fag i klassen, og 
denne ordning agter forstanderskabet at indføre for forbere
delsesafdelingen, saa snart ledighed gives. De to første for
beredelsesklasser med parallelklasser bør allerede fra næste 
skoleaars begyndelse overtages af lærerinder. Ogsaa tredie 
forberedelsesklasse vilde antagelig kunne overlades til lærer
inde; men dette maa i ethvert fald udsættes, indtil der bliver 
afgang i lærerpersonalet paa dette trin i skolen.
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I forberedelsesafdelingen vil der efter forstanderskabets 
forslag tiltrænges:
for de to tredieklasser å 27 ugentlige undervisningstimer 2 

lærere, som hver underviser 24 timer i sin klasse, de 3 
timer er nemlig sang- og gymnastiktimer, som besørges 
af speciallærere;

for de 2 andenklasser å 25 timer ugentlig 2 lærerinder, hver 
med 24 timer ugentlig, den 25de er sangtime;

for førsteklassen med 24 timer 1 lærerinde med 24 timers 
undervisning.
Dersom man ogsaa for lærerne i forberedelsesskolen sæt

ter 30 ugentlige undervisningstimer, saa vil der for hver af 
de 2 lærere blive 6 eller for begge tilsammen 12 ugentlige 
arbeidstimer tilovers, som kan anvendes i middelskolen. Hvis 
disse 12 timer anvendes til skriveundervisning i middel
skolen, der optager ialt 17 timer, saa vil der videre til denne 
undervisning blot udfordres timebetaling for 5 timer ugentlig.

Efter dette skulde altsaa lærerpersonalet ved Kristiania 
borger- og realskole med dens nuværende klasseordning og 
timefordeling bestaa af: 
Bestyreren, væsentlig i religion og norsk,............12 t. ugth 
2 lærere, — - — - — tilsammen 55 - —
3 do. — - sprog................. — 84 - —
3 do. — - mathematiske og

naturfag................................................ — 90 - —
2 lærere, væsentlig i historie og geografi ■— 60 - —
2 do. — klasselærere i forbe

redelsesskolen ..................................... — 60 - —
timelærer i tegning.........................................................21- —

do. - skrivning ca............................................. 5 - —
do. - gymnastik................................................11 - —
do. - sang................................................................. 7 - —

3 klasselærerinder i forberedelsesskolen å 24
timer, tilsammen...........................................................72 - —

tilsammen 477 t. ugtk
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Hensyn til læremes specielle kvalifikationer og praktiske 
hensyn ved ordningen af timetabellen for skoleaaret kan be
virke enkelte modifikationer i denne fordeling, men resul
tatet vil alligevel blive, at de ugentlige undervisningstimer 
skulde kunne bestrides af
Bestyreren med............................................... 12 timer ugtl.
10 lærere i middelskolen, hver med indtil

30 timer ugentlig.........................289 — —
2 lærere, væsentlig i forberedelsesskolen,

hver med 30 timer ugentlig .... 60 — —
3 lærerinder, hver med 24 timer ugentlig 72 — —

timelærere tilsammen..................................44 — —

tilsammen 477 timer ugtl.
Der er efter dette forslag lagt meget stærkt beslag paa 

lærerposterne. Paa 12 poster falder 349 ugentlige timer, 
altsaa gjennemsnitlig mere end 29 timer paa hver post. 
Hvis man skulde finde det nødvendigt at lette enkelte af de 
besværligere lærerposter yderligere for en time eller to, saa 
vil man være nødt til at forøge antallet af timelærertimer i 
skrivning. Dette tør maaske være nødvendigt ogsaa af den 
grund, at det tør vise sig vanskeligt at opdrive habile skri
velærere for middelskolen til 12 ugentlige timer blandt lærere, 
der ere ansatte uden dette hensyn for øie.

De faste lærerposter vil forstanderskabet foreslaa fordelte 
paa den maade, at indtil to trediedele er af første grad og 
mindst en trediedel af anden grad.

Ved statens skoler er, som ovenfor oplyst, omtrent de 
70 procent af lærerne overlærere eller adjunkter og omtrent 
30 procent klasselærere. Af de ovenfor beregnede 12 lærer
poster ved skolen vil efter dette forslag de 8 blive af første, 
de 4 af anden grad.

Som en passende løn for lærere af første grad vil for
standerskabet foreslaa den for adjunkter ved statens skoler 
bestemte, 2000 kroner aarlig, der forhøies efter hver 3 aars 
tjenestetid med et alderstillæg af 200 kroner, indtil en løn 
af 2800 kroner er naaet. Forstanderskabet kan ikke finde 



denne løn høiere end rimeligt. Der kræves til lærere af 
første grad mænd af samme dannelse som adjunkterne, og 
arbeidet ved Kristiania borger- og realskole er ikke lettere 
end ved statens skoler, snarere besværligere paa grund af, 
at klasserne ved denne skole gjennemgaaende er større end 
ved statens skoler, og der efter forstanderskabets forslag 
kræves gjennemsnitlig flere arbeidstimer ugentlig af lærerne 
ved denne skole end af adjunkterne. Ved denne skole vil 
desuden efter forstanderskabets forslag 2800 kroner blive den 
høieste løn, hvortil nogen lærer kan naa, medens de fleste 
adjunkter i sin tid vil blive overlærere og som saadanne op- 
naa fra 3000 til 4200 eller 4600 kroner aarlig løn. Den løn, 
som her er foreslaaet, er heller ikke større end den, der 
bydes ved de større kommunale middelskoler og private skoler; 
man skal i saa henseende henvise til de tidligere meddelte 
opgaver om lønningerne, navnlig ved Tanks skole i Bergen.

For lærerposter af anden grad vil forstanderskabet fore- 
slaa en løn af 1500 kroner aarlig, der efter 3 aars tjeneste
tid forhøies til 1700 kroner, efter 6 aar til 1850 kroner og 
efter 9 aar til 2000 kroner.

For regnskabets skyld bør tjenesteaar regnes fra regn- 
skabsaarets begyndelse og saaledes, at den del af et aar, 
som en lærer har gjort tjeneste ved regnskabsaarets begyn
delse, regnes for et helt aar, hvis den udgjør et halvt aar 
eller derover, men ikke medregnes, hvis den er mindre end 
et halvt aar.

Saafremt et nyt lønningsregulativ maatte blive vedtaget 
ganske eller i det væsentligste i den skikkelse, som her er fore
slaaet, bør den forpligtelse tillige optages, som er fastsat for 
de faste lærere ved statens skoler, og som er almindelig i 
de kommunale middelskolers lønningsregulativer, at en fast 
lærer ved skolen ikke uden forstanderskabets samtykke tillige 
maa være bestyrer af eller lærer ved nogen anden skole.

Ogsaa timelærerne ved Kristiania borger- og realskole 
er i det hele taget daarligere lønnede end timelærerne ved 
.statens skoler og ved de noget bedre udstyrede kommunale 
•og private skoler.



Timebetalingen er for tiden: 
for hver skrivetime dels kr. 1,00, dels kr. o,s o 

— tegnetime - 1,20 
— gymnastiktime - 1,00 
— sangtime - 1,30 

(den nuværende sanglærer har kr. 2,00).
Til sammenligning skal forstanderskabet meddele oplys» 

ning om timelærerlønningerne ved nogle andre skoler: 
Kristiania Kathedralskole: sanglærer...............pr. time kr. 2,4g

gymnastiklærer med 
assistent.................. - — - 2,70
skrive-og tegnelærer - — - 1,33 

Kristianssands do. skrivelærer............ - — - i,36 
tegnelærer.- — - 1,17
sanglærer................. - — - 1,28
gymnastiklærer ... - — - 1,53

Bergens do. sanglærer............... - — - 1,47
gymnastiklærer ... - — - 1,47
tegnelærer.............. - — - i,sø

Tanks skole, Bergen: 5 timelærere hver . - — - 1,50
I do. .... -   - 1,68
i do. .... - — - 2,00

Fredrikstads middelskole: 1 do. .... - — - 1,50
i do.................. - — - 1,25
i do. .... - — - 1,20

Gjertsens skole: sanglærer............... - — - 2,00
tegnelærer . . dels 
kr. i,6 3 dels .... - — - 1,43 
gymnastiklærer ... - —• - 1,5 o 

Med disse lønninger for øie finder forstanderskabet det 
billigt, at timelærerbetalingen ved Kristiania borger- og real
skole bestemmes som følger:

for timelærere i skrivning pr. time kr. 1,20
do. - tegning - — - 1,4 o
do. - gymnastik - —• - 1,20
do. - sang - — - i,so,

idet dog den nuværende sanglærer beholder sin løn af 2 
kroner pr. time.
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Forstanderskabet maa forøvrigt forbeholde sig ret til,, 
naar omstændighederne skulde gjøre det nødvendigt eller øn
skeligt, at drage et eller andet af de her nævnte specialfag 
ganske eller for en del ind under de faste lærerposter, for
saavidt der findes faste lærere, der kan overtage det, og istedet 
derfor at ansætte timelærere i andre fag. Som gjennemsnitlig 
timebetaling for disse vil det foreslaa kr. 1,30 pr. time.

Hvad lærerinderne angaar, finder forstanderskabet det 
billigt, at de aflønnes paa samme maade som de lærerinder, 
der arbeider i de med Kristiania kathedralskole forbundne 
forberedelsesklasser. Deres arbeide er aldeles af samme art 
som disses, og forberedelsesskolen ved Kristiania borger- og 
realskole er en kommunal skole lige saa vel som forberedel
sesskolen ved kathedralskolen. Lærerinderne ved kathedral- 
skolen ansættes med den samme løn som lærerinderne ved 
vor skole, 848 kroner aarlig, hvoraf de 48 kroner anvendes 
til indskud i en pensionsindretning efter forstanderskabets 
nærmere bestemmelse. Men medens lønnen for kathedral- 
skolens lærerinder efter 3 aars tjenestetid stiger til 948 kroner 
og efter 6 aar til 1,048 kroner, har hidtil intet alderstillæg 
været bestemt for borgerskolens lærerinder. Forstanderskabet 
vil nu tillade sig at foreslaa de samme alderstillæg og efter 
samme antal tjenesteaar for disse som for hine.

Da den ene af borgerskolens lærerinder, frk. Ingeborg 
Liltken, er ansat i august 1879 og altsaa ved næste skole- 
aars begyndelse vil have arbeidet i 3 aar ved skolen, opfø
rer forstanderskabet hende i sit budgetforslag med 948 kr. aarlig.

Forstanderskabet har taget under overveielse, om man 
burde benytte denne leilighed til at paalægge ogsaa lærerne 
forpligtelse til at gjøre indskud i pensionsindretning. Det 
har dog ikke troet at burde foreslaa dette. Den forhøielse 
i lønningerne, som ved nærværende indstilling er bragt i for
slag, er ikke saa stor, at forstanderskabet finder, at der bør 
tilføies forpligtelse til pensionsindskud af saadan størrelse, at 
det kunde skaffe lærerne en pension, der kunde være dem 
til nogen betragtelig hjælp, og forstanderskabet har heller 
ikke vovet for at opnaa dette at bringe større lønninger i.
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forslag, end skeet er. Det staar heller ikke klart for forstan
derskabet, om det vil være afgjort heldigst at regulere løn
ningerne paa en saadan maade, at forpligtelse til pensions
indskud kan paalægges lærerne. Det tør være et spørgsmaal, 
om det ikke er mere økonomisk at ordne lønningenne uden 
dette hensyn og saa lade skolen overtage de pensions
forpligtelser, som i sin tid maatte findes fornødne. Saa me
get mere gjælder dette, dersom man tør antage, at de for- 
høiede lærerlønninger vil trække dygtige lærere til skolen. 
Disse vil nemlig i regelen blive ansatte i en noget yngre 
alder, men naar de har arbeidet endel aar ved skolen, vil 
de antagelig søge sig over i embedsstilling, der i længden vil 
være mere fordelagtig for dem end deres stilling ved denne 
skole; og det vil da neppe blive mange lærere, der blive 
■staaende ved skolen til den alder, da der bliver tale om at 
pensionere dem. For de nuværende læreres vedkommende 
vil en forpligtelse til pensionsindskud være temmelig uprak
tisk, da de to trediedele af dem er i en alder af 50 aar 
eller derover.

Som det vil sees af vedlagte oplysninger fra de forskjel
lige skoler, er forpligtelsen til pensionsindskud ikke ved nogen 
kommunal skole paalagt lærerne; ved en privat skole, Gjert- 
sens nemlig, er det stillet dem frit for, om de vil gjøre ind
skud, i hvilket tilfælde skolen efter visse nærmere bestemte 
regler ogsaa gjør indskud for læreren af samme størrelse som 
hans eget. Forstanderskabet antager, at man ved denne lei- 
lighed bør lade det bero med i regulativet at optage en 
bestemmelse, der forpligter lærerne til at indtræde i en pen
sjonsindretning for kommunens bestillingsmænd, om en saa
dan maatte blive oprettet.

Naar forstanderskabet skal samle de forskjellige ovenfor 
fremsatte punkter i et helt forslag til nyt lønningsregutativ 
for Kristiania borger- og realskole, saa vil dette faa 
følgende form.

(Forslaget udelades her, men opføres nedenfor under 
budgetkomiteens indstilling i den endelige form, beslutningen 
fik efter nogle foretagne mindre redaktionsforandringer).
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Der staar nu tilbage at gjøre rede for, hvad indflydelse 
gj enn emførelsen af dette forstanderskabets forslag vil have 
paa skolens økonomi. Da der efter det gjældende lønnings
regulativ ikke tilstaaes alderstillæg, men en lærers begynder
løn ogsaa er hans blivende løn, den høieste, hvortil han 
kan komme, saa længe han arbeider det samme timetal og 
i de samme fag og klasser, saa vil forstanderskabet først 
vise, til hvilket beløb lærerlønningeme vil andrage efter dets 
forslag, naar blot begyndergageme opføres, og dernæst, naar 
alderstillæg medregnes efter de for tiden arbeidende læreres 
og lærerinders anciennitet.
8 lærere å 2000 kr. aarlig............................... kr. 16,000,00
4 do. å 1500 kr. aarlig............................... - 6,000,00
3 lærerinder å 848 kr. aarlig.......................... - 2,544,00
timelærere i skrivning, 5 timer åkr. 1,20 . - 288,00

do. i gymnastik 11 — - - 1,20. - 633,00
do. i tegning 21 — - - 1,50 . - 1,512,00
do. i sang 7 — - - 2,00 . - 672,00
do. i diverse andre fag i o — - - 1,30 . - 624,00

kr. 28,273,00

De tilsvarende udgifter til lærerlønninger 
for et aar efter det nu gjældende lønningsregu
lativ udgjør..................................... . . . . kr. 25998

altsaa en forøgelse af................................... kr. 2,275,00
Naar forstanderskabet dernæst vil gaa over til at op- 

gjøre et lønningsbudget efter sit forslag, idet det ogsaa med
regner alderstillæg efter tjenesteaar, saa vil det ikke hermed 
havde udtalt noget om, hvilke af de nuværende lærere ved 
skolen det, om forslaget til nyt lønningsregulativ skulde blive 
vedtaget, vil ansætte eller indstille til ansættelse i første grad. 
Det vælger alene for sin beregning de ældste lærere, for 
hvilke størst alderstillæg i tilfælde bliver at beregne, for at 
vise det største beløb, hvortil lærerlønningerne efter dets 
forslag med det nuværende lærerpersonale for tiden kan 
gaa op.
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5 lærere å 2800 kr. aarlig..........................kr.'14 400,00'
i do................................................................. 2 600,00
i do................................................................. 2 200,00
i do...................................................................... - 2 000,00
i do...................................................................... - 2 000,00
i do............................................,....- i 850,00
2 do. å i 700 kr........................................ 3 400,00
i lærerinde....................................................... - 948,00
2 do. å 848 kr....................................... I 696,00
Timelærer i skrivning 5 timer å kr. 1,20 - 288,00

do. i gymnastik! 11 - å - 1,20 - 633,60
do. i tegning 21 - å - 1,50 - 1512,00
do. i sang 7 å - 2,00 - 672,00
do. i diverse andre fag 10 - å - 1,30 - 624,00

kr.34 823,60
De nuværende udgifter til lærerlønninger . - 25998,40

Altsaa en forøgelse............................................ - 8825,20

Det sidst ovenfor opførte budget vil dog antagelig ved 
et eventuelt nyt lønningsregulativs træden i kraft kunne re
duceres ikke ubetydeligt. Uagtet man er gaaet ud fra, at 
vedkommende læreres ansættelse før det nye lønningsregu
lativ i regelen bør komme dem tilgode, er det dog dels ikke 
afgjort, at alle de ældste lærere i tilfælde vil blive ansatte i 
første lønningsgracj, altsaa ikke, at der vil blive saa mange 
af de største alderstillæg, som ovenfor beregnet, at udrede, 
og dels er det for flere læreres vedkommende et spørgsmaal, 
fra hvilken tid deres ansættelse som faste lærere bliver at 
regne, da de nemlig i den hele eller en del af den tid, de 
har været ansatte ved skolen, har arbeidet i et mindre an
tal timer. Af let forstaaelige grunde vil forstanderskabet 
helst undgaa at tage disse detaljspørgsmaal under behandling, 
før hovedspørgsmaalet, et nyt lønningsregulativ, har fundet sin 
endelige afgjørelse. Man antager derfor, at det, naar dette 
er skeet, og skolens lærere derefter har faaet ny ansættelse 
i første eller anden lønningsgrad, bør gjøres til gjenstand for 



ny afgjørtelse af kommunebestyrelsen, hvilken anciennitet der 
med hensyn til adgang til alderstillæg bliver at tilstaa hver 
enkelt af de lærere, som allerede nu arbeider ved skolen. 
I sit forslag til skolebudget for skoleaaret 1882—83, har 
forstanderskabet overensstemmende hermed opført lærerløn
ningerne uden alderstillæg, men som en særlig post opført 
med en rund sum kr. 4 000 til alderstillæg for de faste læ
rere, at disponere ved senere beslutning af kommunebesty
relsen. Den lærerinde, som ved næste skoleaars begyndelse 
vil have arbeidet 3 aar ved skolen, har forstanderskabet, 
som ovenfor nævnt, opført med et alderstillæg af 100 kr. 
Herved bliver forstanderskabets forslag til lærerlønninger 
kr. 32 373,60 altsaa 2 450 kr. mindre end det sidst ovenfor 
i nærværende indstilling beregnede lønningsbudget, og kr. 
6375,20 større end de tilsvarende nuværende udgifter til læ
rerlønninger.

Naar til de ovenfor beregnede lønningsbudgetter paa 
respektive kr. 28273,60 og 32373,60 lægges bestyrerens 
pengeløn kr. 4000, saa udkommer kr. 32273,60 og 
kr. 36373,60. Naar disse summer fordeles paa skolens 448 
elever, saa faar vi som aarlig udgift til lærerlønninger pr. 
elev respektive kr. 72,04 og kr. 81,19. Med det første af 
disse beløb befinder Kristiania borger- og realskole sig 
fremdeles sidst i rækken af alle skoler paa vedlagte schema- 
tiske oversigt over lærerlønninger pr. elev; med det andet 
beløb er den rykket op til den næstsidste plads, idet den 
er kommen over Tønsberg skole, hvor de tilsvarende aar
lige udgifter udgjør kr. 79,77.

2.

Kristiania borger- og realskole har intet discipelbiblio- 
thek. Et saadant er dog anseet for at være en overmaade 
ønskelig ting ved enhver vel indrettet skole, og det findes 
ogsaa ved de allerfleste, maaske ved alle noget større offent
lige, komunale og private høiere skoler i landet med undta
gelse af denne skole. Barnet trænger til næring for sin 
fantasi og sin videbegjærlighed, og den bedste og frugtbare- 



ste maade, hvorpaa denne trang kan tilfredsstilles, er ved 
god læsning. De mere opvakte gutter har drift til i en eller 
anden retning, hvori deres begavelse ligger, at tilegne sig flere 
kundskaber, end hvad der efter undervisningsplanen medde
les i skolen, og det bedste middel hertil er gode bøger i et 
forstandigt udvalg. Den undervisning, der meddeles i skolen, 
er og maa efter sagens natur være afgrændset og sammen
trængt og temmelig schematisk. Ogsaa som saadan kan og 
skal den være almenudviklende; men sin bedste støtte i arbei
det for en mere almindelig og fri udvikling af guttens evner 
og hele personlighed vil skoleundervisningen have i god læs
ning. Læse vil de fleste gutter, og hvis man ikke sørger for 
at give dem bøger i haand og at lede deres læsning, vil de 
søge denne, hvor de kan, og sluge, hvad de tilfældigvis kom
mer over. Men en saadan læsning i flæng er alt andet end 
sund; meget af, hvad der ser lyset i vor tids literatur, er 
gift for barnesjælen. Og som det er hjemmets pligt at føre 
skarp kontrol med børnenes læsning, saa er det overmaade 
godt, om skolen kan støtte det heri ved at tilbyde en læs
ning, som man med tryghed kan give børnene i hænde. Et 
børnebibliothek ved skolen vilde derfor være en saare øn
skelig ting. Naar det først var bragt i orden, vilde det an
tagelig kunne holdes i gang ved en liden kontingent fra de 
læsende børn og muligens dertil et mindre bidrag fra skolens 
kasse af i å kr. 200 aarlig. Men til at faa det istand med 
en første forsyning af 3 å 400 bind med fornødne skabe, 
udlaansprotokoller o. s. v. vil tiltrænges en sum engang for 
alle af omtrent kr. 1 000. Bibliothekartjenesten vil man, ial- 
fald indtil videre, kunne faa udført uden udgift ved velvillig 
assistance fra en eller flere lærere. Forstanderskabet vil til
lade sig at foreslaa opført paa skolebudgettet for næste aar: 
Til oprettelse af et discipelbibiiothek ved skolen kr. 1 000.

Den betydelige forøgelse af kr. 7 200 paa udgiftssiden i 
vedlagte forslag til budget for skoleaaret 1882—83, sammen
lignet med budgettef for indeværende skoleaar, kr. 54 000 
mod kr. 46 800, har sin grund i de to forslag, som forstan- 
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derskabet ovenfor bar tilladt sig at fremsætte; udgifterne 
paa de øvrige poster ere ikke bievne forøgede, men vise til
sammen en om end ringe nedgang mod iaar. Denne ud
giftsforøgelse i forbindelse med en ikke saa ganske ubetyde
lig nedgang i indtægterne, for hvilken nedenfor skal blive 
gjort rede, af omtrent kr. i 700 bevirker, at budgetforsla
get er afsluttet med en underbalance af kr. 8 900.

Spørgsmaalet bliver da, hvorledes denne underbalance 
skal dækkes, eller hvorledes ligevægt i budgettet igjen skal 
blive tilveiebragt. Nogen indskrænkning i de foreslaaede ud
gifter maa forstanderskabet, efter hvad ovenfor er udviklet, 
anse for utilraadelig. Der er ikke opført mere til udgifter, 
end hvad der med nødvendighed kræves, forat skolen skal 
kunne udfylde sin opgave paa en forsvarlig maade, og en 
sammenligning med andre skolers udgifter viser, at de for
dringer, som er opstillede i budgetforslaget, er meget mo
derate. Naar udgiftsbeløbet, kr. 54 000, fordeles paa de 
448 elever, som skolen havde ved indeværende skoleaars 
begyndelse, saa bliver skolens udgifter pr. elev kr. 120.54 
aarlig. Af de paa budgetforslaget opførte kr, 54 000 ud
gifter er imidlertid kr. 7 973,74 renter og afdrag af gjæld, som 
skolen staar i, og kan ikke henregnes til egentlige skoleud
gifter. De til et discipelbibliothek opførte kr. 1 000 er en 
udgift engang for alle, som ikke vil gjentage sig paa følgende 
budgetter. Naar disse ialt kr. 8,973,74 fradrages det samlede 
udgiftsbeløb kr. 54 000, saa udkommer, hvad der kan beteg
nes som skolens ordinære driftsudgifter efter budgetforslaget; 
det bliver kr. 45026,26. Og naar dette beløb fordeles paa 
de 448 elever, saa udkommer for hver en sum afkr. 100,50 
aarlig. Dette er altsaa de egentlige skoleudgifter pr. elev. 
Forstanderskabet skal tillade sig at henvise til vedlagte 
schematiske tabel A 1 og 2, som blandt andet udviser 
den aarlige udgift pr. elev ved de offentlige, kommunale og 
større private skoler, fra hvilke man har erholdt oplysninger. 
Paa denne tabel findes udgifterne til hver elev ved Kristia
nia borger- og realskole for forrige regnskabsaar beregnet til 
kr. 100,61, hvoraf imidlertid blot kr. 81,si vedkom egentlige 
skoleudgifter; resten var renter og afdrag. Som denne skole 



stod lavest i henseende til lærerlønninger, saa stod den det 
ogsaa i denne henseende; de nærmest over den staaende 
var Tønsberg skole med kr. 87,04, Porsgrunds med kr. 97,06, 
Stenkjær med kr. 104,24, Tanks skole med kr. 109,26 pr. elev.. 
Det bemærkes, at de beløb, som i tabellen er opførte under 
rubrikken »samlet udgift pr. elev«, blot er virkelige skoleud- 
difter; for de 3 skoler, som har gjæld at forrente og afbetale. 
Borgerskolen, Tanks skole og Bergens kathedralskole, er de 
egentlige skoleudgifter opførte i klammer. Efter forstander
skabets forslag vil Kristiania borger- og realskole i henseende 
til udgifter pr. elev komme over Tønsbergs og Porsgrunds,, 
men fremdeles staa under Stenkjærs skole og Tanks skole i 
Bergen og under samtlige øvrige offentlige, kommunale og, 
private skoler. Af statens skoler har flere over end under 
kr. 200 pr. elev aarlig udgift. Ved de kommunale og private 
skoler er den gjennemsnitlige aarlige udgift pr. elev kr. 130 å 
kr. 140. Nu er det, som allerede ovenfor bemærket, ganske vist 
saa, at en stor skole som Kristiania borger- og realskole kan dri
ves forholdsvis meget billigere end en mindre skole; men 
forskjellen mellem kr. 100,50 og kr. 130 å kr. 140, for ikke 
at tale om kr. 200 og derover, er ogsaa meget betydelig. Og 
forstanderskabet antager, at man vil give det ret i den be
mærkning, at hovedstadens eneste kommunale skole for høi
ere almendannelse bør være nogenlunde anstændig udstyret..

Naar en indskrænkning i udgifterne maa erkjendes at 
være utilraadelig, saa er man henvist til at søge ligevægten 
tilveiebragt ved en forøgelse i skolens indtægter. Den udvei, 
som her kunde synes at ligge nærmest forhaanden, er en 
forhøielse af skolepengene. Disse udgjør maanedhg:

for en elev af iste forberedelsesklasse kr. 4
- do. - 2den do. - 6
- do. - 3die do. - 8
- do. - I—III middelskoleklasse - 10 

- - do. - IV—VI do. - 12
Naar flere brødre samtidig søger skolen, erlægges for 

den anden kun tre fjerdedele, for den tredie halvdelen af for- 
anførte skolepenge; den fjerde og følgende gaar frit.
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En forhøielse af skolepengene maa dog forstanderskabet 
anse for absolut utilraadelig. Skolepengene ved denne skole er 
blandt de høieste, som betales ved nogen offentlig eller kommu
nal almenskole i det hele land. Man skal i den henseende hen
vise til vedlagte tabel C, hvoraf vil sees, at det blot er ved Kri
stiania, Bergens og Throndhjems kathedralskoler, at der be
tales noget, dog ikke betydelig, høiere skolepenge end ved 
denne skole; ved Tanks skole i Bergen er skolepengene om
trent de samme som ved Kristiania borger- og realskole, 
men noget anderledes fordelte. Bortseet fra disse 4 skoler 
er skolepengene ved Kristiania borger- og realskole høiere, 
tildels endog meget høiere, end ved nogen anden offentlig 
eller kommunal høiere almenskole i det hele land. Det er 
kun de større privatskoler, der er anlagte paa at være en 
forretning, der baade skal lønne sine arbeidere og give et 
fordelagtigt udbytte af de store kapitaler, som er nedlagte i 
dem, som forlanger større skolepenge end Kristiania borger- 
og realskole. Den underbalance af kr. 8900, hvormed bud
getforslaget er opgjort, kræver for enhver af skolens 448 
elever et aarligt tilskud af kr. 19,86, men en saadan forhøi
else af skolepengene vilde aldeles sikkert blive mødt med en 
massevis udmeldelse. Dette vilde saa meget vissere blive 
tilfældet, som den allerstørste del af de børn, sem søger 
skolen, er fra den mindre bemidlede middelstands hjem, 
sønner af haandverkere, smaahandlende, bestillingsmænd, enker 
o. s. v., for hvem erlæggelsen af de nuværende skolepenge 
tildels falder meget tung og vanskelig. En forhøielse af sko
lepengene vilde ikke bevirke andet end at drive kanske 
halvparten af børnene ud af skolen og over i almueskolen.

Den eneste udvei, som forstanderskabet ved, til at skaffe 
tilveie de midler udenfor de nuværende skolepenge, som er 
nødvendige for skolens heldige virksomhed, er at kommunen 
erkjender det som en forpligtelse mod skolen at yde den 
den fornødne økonomiske understøttelse. Kristiania borger- og 
realskole er ogsaa i den henseende enestaaende blandt landets 
^offentlige og kommunale høiere skoler, at den er den eneste, som 
maa bestride sine udgifter alene ved hjælp af skolepengene.
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Forstanderskabet skal tillade sig at henvise til vedlagte sche- 
matiske tabel B i og 2, der blandt andet viser, paa hvad 
maade de forskjellige offentlige og kommunale skolers aarlige 
indtægter tilveiebringes. Det vil af denne tabel sees, at 
samtlige disse skoler med undtagelse af Kristiania borger- 
og realskole har betydelige indtægter ved siden af skolepen
gene. Flere af skolerne eier betydelige kapitaler, hvoraf de 
trækker renter; paa tre af de rigeste nær har de tilskud af 
statskassen, og paa de samme 3 og endnu en nær har de 
ogsaa tilskud af de kommuner, inden hvilke de virke. Flere 
af skolerne har desuden tilskud fra sparebanker, brændevins- 
samlag og lignende halv kommunale indretninger. For mere 
end de to trediedele af skolerne er de indtægter, de faar 
fra disse andre kilder, større, tildels betydelig større, end 
hvad de faar ind som skolepenge; for de øvrige staar disse 
indtægter skolepengene meget nær. De 3 skoler, som har 
mindst af denne slags indtægter, er Tanks skole, hvor de 
udgjør 26 procent af skolepengene, Tønsbergs skole, hvor de 
udgjør 35 procent, og Ringerikes skole, hvor de udgjør 50 
procent. Kristiania borger- og realskole har, som ovenfor 
anført, ingen saadanne indtægter, naar undtages kr. 1 530, 
som den tager ind for udleie af rum og værelser ved skolen.

Kristiania borger- og realskole har ingen egne midler, 
hvoraf det manglende kan suppleres. Den har tvertom en 
betydelig gjæld. Den har en pantegjæld, som ved midten 
af forrige aar udgjorde omtrent kr. 95 000, der maa forren
tes og, med undtagelse af kr. 48 000 afdragsfrit laan i den 
geistlige enkekasse, afdrages af skolens nuværende indtægter; 
paa den anden side er den eier af en panteobligation, hvis 
beløb til samme tid udgjorde kr. 50 000, saa nettobeløbet af 
dens gjæld udgjør omtrent kr. 45 000. Men forstanderskabet 
er af den anskuelse, at et krav om tilskud fra kommunens 
side til kommunens høiere almenskole maa være fuldt beret
tiget. Dette vil formentlig heller ikke blive bestridt; det er, 
som allerede oplyst, og som det vil sees af vedlagte tabel,, 
almindelig anerkjendt overalt; kun i vor by er denne erkjen- 
delse hidtil ikke kommen for dagen i form af en bevilgning.
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Medens Kristiania med store opofrelser har bragt sit almue- 
skolevæsen paa en mønsterværdig fod og aarligen yder store 
summer til forskjellige fagskoler, har den vigtige gren af un
dervisningsvæsenet, skolen for høiere almendannelse, hidtil 
ingen understøttelse modtaget fra kommunen, uden forsaavidt 
denne har opført de fornødne bygninger for en forberedel
sesskole for Kristiania kathedralskole; denne forberedelsesskole 
drives rigtignok for kommunens regning, men bærer selv sine 
udgifter. Den høiere almenundervisning er bleven og bliver 
fremdeles hovedsagelig besørget uden udgift for kommunen 
gjennem Kristiania kathedralskole og flere store private sko
ler, og den eneste kommunen tilhørende skole for denne 
undervisning har hidtil baaret sig uden tilskud. Derfor har 
forstanderskabet heller ingen frygt for, at skolen skal blive 
mødt med et afslag, naar den nu melder sig med begjæring 
om bevilgning til tidsmæssige lærerlønninger og andre refor
mer, hvorved den kan blive sat istand til at udføre sin gjer
ning paa en tilfredsstillende maade og hævde den stilling, 
der tilkommer den som hovedstadens eneste kommunale skole 
for høiere almendannelse. Det eneste, som der muligens 
skulde kunne spørges om, er, om der ikke i forstanderskabets 
forslag er krævet for meget. Forstanderskabet skal i saa 
henseende henvise til sin tidligere motivering, hvoraf det 
•efter dets formening vil fremgaa, at de opstillede fordringer 
■er moderate. Og det skal ogsaa her til nærmere bedøm
melse af fordringens relative størrelse henvise til, hvad andre 
kommuner i landet tilskyder til sine høiere almenskoler, hvil
ket er fremstillet i vedlagte tabel B i og 2. Som det af 
denne vil sees, varierer kommunens tilskud pr. elev fra kr. 
10,93 til kr. 87,77; det gjennemsnitlige er mellem kr. 28 og 
29; og disse skoler har samtlige ved siden af det kommu
nale tilskud enten tilskud af statskassen eller renter af egne 
midler eller begge dele. Det ansøgte tilskud af kr. 8 900 
for aaret giver, fordelt paa skolens 448 elever, kr. 19,86 paa 
hver elev. Men naar fra de kr. 8 900 trækkes nettoudgiften 
til renter og afdrag, kr. 2 190,40, og den foreslaaede bevilg
ning af kr. i 000 engang for alle til grundlæggelsen af et
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discipelbibliothek, saa udkommer som det ansøgte tilskud til 
skolens ordinære drift kr. 5 709,60, og dette giver for hver 
elev kr. 12,47 for aaret. Forstanderskabet skal i forbigaaende 
oplyse, at efter bykassens regnskaber udgjorde kommunens 
udgift for hvert barn i dens almueskoler for 1880 kr. 33,27; 
for 1881 kr. 36,22, og de allerede af repræsentantskabet fat
tede beslutninger vil straks i de nærmeste aar bringe disse 
udgifter til at stige ikke ubetydeligt.

Efter det udviklede vil altsaa forstanderskabet tillade sig 
at foreslaa, at det efter vedlagte budgetforslag manglende 
beløb til Kristiania borger og realskoles drift for skoleaaret 
1882—83, kr. 8900, bevilges af bykassen.

Kristiania den 28de februar 1882.
Gottfr. Hoffmann. G. Hansen. B. Dybwad.

O. Rygh. J. Jespersen.
Til

Kristiania Magistrat.

Magistraten tiltraadte forstanderskabets forslag i dets 
helhed og foreslog, at skolens budget for fremtiden skulde 
indtages i bykassebudgettet. Forstanderskabets budgetkomite 
afgav derefter følgende indstilling om sagen:

Forstanderskabet har, i forbindelse med og som basis 
for sit budgetforslag for næste skoleaar, fremsat et forslag til 
nyt lønningsregulativ m. v. for skolens lærerpersonale. Saa- 
vel vedkommende magistratsafdeling som den samlede magi
strat har sluttet sig til de af forstanderskabet afgivne forslag.

Ved behandlingen af skolens budget for indeværende 
skoleaar fremhævede komiteen ønskeligheden af, at det den
gang i nær udsigt stillede forslag til forhøielse af lærerperso
nalets lønninger af hensyn til skolens trivsel blev fremsat saa 
snart som muligt. Man tænkte herved ikke paa, hvorvidt 
der skulde blive spørgsmaal om en fuldstændig omregulering 
eller alene om fastsættelse af passende tillæg for de lærerpo
sters vedkommende, der maatte befindes at være for lavt 
lønnede. Man maa imidlertid være enig med forstanderska- 



bet—■ se side 45—46— angaaende det lidet heldige i den hid
til ved borger- og realskolen bestaaende eiendommelige ord
ning, hvorefter lærerlønningeme har været beregnede pr. time, 
og man har derhos, ved at tage i betragtning de af forstan
deskabet tilvejebragte oplysninger angaaende lønningsforhol
dene ved andre skoler, intet fundet at erindre ved forsla
get med hensyn til lærernes fremtidige vilkaar. Det frem- 
byder efter komiteens skjøn ikke i noget punkt, hvad der 
gaar ud over det rimelige, og man kan saaledes ikke andet 
end anbefale vedtagelsen af det foreliggende lønningsregulativ 
i dets helhed.

Med hensyn til den i regulativets post 9, 2 den passus, 
indtagne bestemmelse angaaende lærernes forpligtelse til at 
gjøre indskud i en eventuel pensionsindretning for kommu
nens bestillingsmænd tror komiteen at burde foreslaa en om
redaktion, sigtende til at lade forpligtelsen gjælde ogsaa for 
det tilfælde, at det findes hensigtsmæssigt at ordne de kom
munale bestillingsmænds selvpensionering paa anden maade.

Regulativet vil medføre en udgiftsforøgelse, som skolen 
med sine nuværende indtægter ikke kan bære. Da komiteen 
med forstanderskabet — se side 68 — maa være enig i, at 
der ikke bør blive spørgsmaal om nogen forøgelse af skole
pengene for derigjennem at tilveiebringe balance i skolens 
budget, erkjender man ogsaa, at underbalancen maa fore- 
slaaes tilskudt af bykassen. Naar vedkommende magistrats
afdeling anser det rettest, at skolens budget fremtidig gaar 
ind i bykassebudgettet, finder man imidlertid ikke nu til
strækkelig føie til at være med paa dette. Det maa be
mærkes, at Kristiania borger- og realskole siden sin oprettelse 
i 1806 altid har staaet paa egne ben som en udenfor de 
egentlige kommunale indretninger bestaaende anstalt, der nok 
paa grund af sin for kommunen ønskelige virksomhed leilig— 
hedsvis har kunnet modtage bistand fra byens side, uden 
at dog dette har forandret dens stilling. Det er meget mu
ligt, at det betydelige tilskud, hvorom her er og ialfald i 
den nærmeste fremtid vistnok oftere vil blive spørgsmaal, 
kan endelig komme til at forandre denne skolens selvstæn
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dige stilling. Hvorledes forholdet fremtidig vil blive, kan. 
dog ikke nu med bestemthed siges. Skolens indtægter vil 
i nogen grad forøges, eftersom de høiere klasser, hvad der 
forhaabentlig vil blive tilfældet, blive mere fuldtallig frekven
terede end for nærværende — se bilaget til komite-indstil
lingen —, samtidig som udgifterne vil gaa ned, efterhaan- 
den som skolens gjæld afdrages. Komiteen indser i ethvert 
fald ikke nødvendigheden af, at der ved nærværende leilig- 
hed træffes • nogen bestemmelse om, at det særskilte opgjør 
af skolens budget herefter skal ophøre. En anden sag er 
det, at borger- og realskolens budget, for at man paa by- 
kassebudgettet kan opføre det fornødne tilskud, fremtidig bør 
opgjøres for kalenderaaret og indsendes inden udgangen af 
august istedetfor inden udgangen af marts maaned.

Forstanderskabet har i sit budgetforslag opført kr. i ooo 
engang for alle til oprettelse af et discipelbibliothek ved sko
len. Komiteens medlemmer ere samtlige enige om ønskelig
heden af, at skolen erholder et saadant bibliothek, og plura
liteten vil indstille paa bevilgning af den forlangte, som det 
synes forholdsvis ikke betydelige sum. Et komitemedlem 
mener imidlertid, at det uden altfor store ulemper maa kunne 
henstaa noget med tilveiebringelsen af en indretning, om hvis 
savn ved skolen man hidtil intet har förnummet, og finder 
saa meget mere grund til, at den æskede, ganske vist i sig 
selv ikke uforholdsmæssige bevilgning fortiden udgaar, som 
det tilskud fra bykassens side, hvorom der ogsaa uden den 
er spørgsmaal, allerede er stort nok, ligesom det erfarings
mæssig er at forudse, at bibliothekets indretning og virksom
hed vil drage tilfølge nye udgifter, om hvilke man ikke paa 
forhaand kan danne sig nogen sikker formening.

I henhold til foranstaaende henstiller komiteen til for
mandskabet at indbyde repræsentantskabet til at fatte saadan 

Beslutning:
A. Repræsentantskabet ved tager:

a. Følgende lønningsregulativ og andre bestemmelser
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for lærerpersonalet ved Kristiania borger- og 
realskole:
i. Undervisningen ved Kristiania borger- og realskole 

besørges dels af faste lærere, der ansættes med 
en vis aarlig løn for et nærmere bestemt antal 
ugentlige undervisningstimer, dels af lærerinder 
med en lignende ansættelse, dels af timelærere, 
der aflønnes med en vis løn pr. ugentligt time
antal, og saaledes, at de aarlig oppebærer denne 
løn for 48 uger.

2. De faste lærerposter deles i poster af første eller 
høiere grad og poster af anden eller lavere grad. 
Til den første klasse skal høist to trediedele af 
samtlige faste lærerposter henhøre, til den sidste 
mindst en trediedel af samtlige faste poster.

3. Lærere af første lønningsgrad er forpligtede til 
indtil 30 ugentlige undervisningstimer i klasserne, 
hvilket timeantal dog efter forstanderskabets be
slutning for hvert enkelt tilfælde skal kunne ned
sættes for lærere i særlig besværlige fag eller 
saadanne, der kræve meget hjemmearbeide, dog 
at aldrig timetallet for nogen lærer nedsættes til 
mindre end 25 timer ugentlig.

Lærere af første lønningsgrad ansættes med 
en aarlig løn af kr. 2 000, hvilken løn efter 3 aars 
tjenestetid forhøies til kr. 2 200, efter 6 aar til 
kr. 2 400, efter g aar til kr. 2 600 og endelig 
efter 12 aar til kr. 2 800.

4. Lærere af anden lønningsgrad er ligeledes for
pligtede til en ugentlig undervisningstid af indtil 
30 timer, hvilket timetal paa samme maade og 
under samme betingelser som for lærerposter af 
første grad skal kunne nedsættes, dog ikke til 
mindre end 28 timer ugentlig.

Lærere af anden lønningsgrad ansættes med 
en aarlig løn af kr. 1 500, som efter 3 aars tje



nestetid forhøies til kr. i 700, efter 6 aar til kr. 
i 850 og efter 9 aar til kr. 2 000.

5. Lærerinderne ere forpligtede til en ugentlig under
visningstid af 24 timer. De ansættes med en 
løn. af kr. 848 aarlig, hvilken løn efter 3 aars 
tjenestetid stiger til kr. 948 og efter 6 aar til 
kr. i 048. Af lønnen skal kr. 48 aarlig anvendes 
til indskud i en pensionsindretning efter forstan
derskabets nærmere bestemmelse.

6. Tjenesteaar regnes fra regnskabsaarets begyndelse, 
saaledes at den del af et aar, hvori en lærer eller 
lærerinde før denne termin har gjort tjeneste, reg
nes for et fuldt aar, hvis den udgjør et halvt 
aar eller derover, men ikke medregnes, hvis den 
er mindre end et halvt aar.

7. Lærere og lærerinder i faste poster maa ikke uden 
forstanderskabets tilladelse være bestyrere af eller 
lærere ved andre skoler.

8. Timelærere aflønnes paa følgende maade:
Timelærere i skrivning pr. time . . . kr. 1,20

do. i gymnastik............................... - 1,20
do. i tegning.....................................- 1,40
do. i sang..........................................- 1,50
do. i andre fag, gjennemsnitlig - 1,30

9. Samtlige ved skolen ansatte lærere og lærerinder 
ere forpligtede til at være medlemmer af skolens 
vikarkasse efter de for denne gjældende bestem
melser.

Hvis en pensionsindretning for kommunens 
bestillingsmænd maatte blive oprettet, eller en 
anden ordning i samme øiemed af kommunebe
styrelsen vedtages, skal lærerne være forpligtede 
til at gjøre indskud efter de nærmere bestemmel
ser, som derom maatte blive fattede af kommu
nebestyrelsen.

b. Borger- og realskolens budget for skoleaaret 
1882—83 overensstemmende med skoleforstander



skabets forslag af 28de februar 1882 med de af 
budget-komiteen foreslaaede forandringer.

B. Af det tilskud, stort kr. 8 900, som ifølge budgetover
slaget udkræves udredet af bykassen, bliver kr. 3 700 
at udbetale af de paa dette aars bykassebudget til til
fældige udgifter bevilgede midler, hvorimod resten med
tages ved opgjøret af by kassens budget for næste aar.

C. Skolens budgetaar skal fra og med 1882 falde sammen 
med kalenderaaret. Som følge heraf forandres den ved 
skoleplanens § 2 bestemte tid for budgetforslagets ind
sendelse til udgangen af august maaned.

Kristiania i formandskabets budgetkomite, 29de april 1882. 
A. Petersen. Aug. L. Sanne. Oluf Onsum.

Emil Steen. P. Birch-Reichenwald.

Ved repræsentantbeslutning af 25de mai 1882 blev det 
nye lønningsregulativ vedtaget i den oven anførte form. Ved 
samme beslutning blev der ogsaa bevilget kr. 4 000 til alders
tillæg for lærerne for skoleaaret 1882—83, at disponere efter 
nærmere bestemmelse af kommunebestyrelsen.

Efter disse beslutninger stod da tilbage at afgjøre: for 
det første hvilke af lærerne der skulde ansættes i faste poster 
af første, og hvilke i anden af de to lønningsklasser, som 
lønningsregulativet opstiller; for det andet hvor mange aars 
anciennitet skulde tillægges hver af de ansatte lærere, og for 
det tredie hvorledes de for skoleaaret bevilgede kr. 4 000 
skulde fordeles blandt lærerne. I henseende til ancienniteten 
er at mærke, at flere af lærerne i længere tid, tildels gjennem 
en hel aarrække efter sin ansættelse blot havde arbeidet i 
et ringe ugentligt timetal, og at nogle de første aar havde 
været ansatte blot ved bestyrelsens beslutning og først senere 
havde faaet stiftsdirektionens approbation paa sin ansættelse 
og dermed var komne ind i de faste læreres klasse. Under 
afveining af disse hensyn mod hinanden blev ancienniteten 
skjønsmæssig bestemt, hvorved det da skede, at der for en 
lærer med flere aars tjenestetid, men ringere antal ugentlige 



undervisningstimer kunde blive gjort fradrag af flere af hans 
tjenesteaar, og han endog kunde faa anciennitet efter en 
anden, som var ansat senere, men havde arbeidet i fuld post 
lige siden sin ansættelse. I et enkelt tilfælde var den for
øgelse i løn, som blev en lærer tildel ved hans ansættelse 
i første lønsklasse med kr. 2 000 aarlig, saa betydelig, at man 
fandt det berettiget at bortse fra hans tidligere tjenesteaai- 
og datere hans anciennitet fra begyndelsen af skoleaaret 
1882—83. Ved stifts direktionens approbation for ansættelse 
i en af de to lønsklasser og ved kommunebestyrelsens be
slutning for anciennitet og alderstillæg blev sagen ordnet efter 
forstanderskabets forslag paa følgende maade (vedkommende 
indstillinger fra forstanderskabet udelades her, da de væsent
lig blot omhandler personlige forholde for de enkelte lærere 
og derfor har liden almen interesse):

Lærere.
Ancienniteten at 

regne fra.
Aarlig 

løn.

Alderstillæg 
for skoleaaret 

1882—83.

I første lønsklasse: Kr.

Messell, A............... Mere end 12 
aars tjenestetid.

2 OOO Alle 4 alders- 
tillæg=kr. 800.

Sundt, M................... August 1876. 2 OOO 2 do. = - 400.
Iversen, J. H. . . August 1876. 2 OOO 2 do. = - 400.
Corneliussen, A, M. August 1876. 2 OOO 2 do. — - 400.
Grüner, H. C.. . . August 1877. 2 OOO i do. = - 200.
Geelmuyden, B.. . August 1878. 2 OOO i do. = - 200.
Schnitler, D. . . . August 1882. 2 OOO —
Strugstad, O. . . . August 1883. 2 OOO —

I anden lønsklasse:
Pedersen, M. . . . 
desuden et personligt

Mere end 9 aars 
tjenestetid.

1500 Alle 3 alders- 
tillæg=kr. 500.

tillæg af kr. 400 
aarlig.

Olsen, P. N. J. . . Mere end g aars 
tjenestetid.

1500 Alle 3 alders- 
tillæg=kr. 500.



Ancienniteten at Aarlig Alderstillæg
Lærere. for skoleaaret

regne fra. løn. 1882—83.

Kr. i tillæg =
Lund, A.................... August 1877. I 500 kr. 200.
Kjørstad, 0. . . . August 1879. I 500 i do. = - 200.

Lærerinder:
Frk.IngeborgLtitken August 1879. 848 i do. = - 100.

- Elise Foss . . August 1880. 848 —
- AgnesKulsberg August 1883. 848 —
- Helga Riis (kst.) Septbr. 1883. 848 —

Ved denne fordeling blev der som følge af det senere 
i forslag bragte personlige Tillæg for Lærer Pedersen en 
overskridelse med kr. 200 af de til alderstillæg for skoleaaret 
bevilgede kr. 4 000. Denne overskridelse blev med liberalitet 
approberet af kommunens bevilgende myndighed.

Efter regulativet vil nu alderstillæggene i de nærmeste aar 
videre forøges paa den maade, at der fra august 1883 vil 
blive endnu 3 tillæg, et for Grüner paa kr. 200, et for 
Lund paa kr. 150 og et for frøken Foss paa kr. 100; fra 
august 1884 vil tilkomme et for Geelmuyden paa kr. 200; 
fra 1885 vil samtlige øvrige lærere, som ikke fra august 1882 
har faaet de høieste alderstillæg efter regulativet, faa et nyt 
alderstillæg.

Timelærernes løn for indeværende skoleaar har været 
som følger:
Conradi, G. (sanglærer) 7 timer ugentlig i 48 uger af aaret

å kr. 2,00 pr. time...........................................kr. 672,00
Has lund, L. A. (tegnelærer) 21 timer ugentlig 

å kr. 1,40 pr. time....................................- 1411,20
Hesselberg (skrivelærer) 14 timer ugentlig å 

kr. 1,20..........................................................- 806,40
Bjørnseth, J. H. (Gymnastiklærer) 11 timer 

ugentlig å kr. 1,20................................... - 633,00
En sammenligning mellem de faste læreres lønninger 

efter det nye regulativ og de tidligere lønninger, som er op



førte ovenfor (s. 42 Hg.), vil vise en forøgelse i den aarlige løn 
for de enkelte lærere af fra kr. 350 lige op til kr. 670 for 
dem, som hidtil har arbeidet i fulde poster, omkring 30 timer 
ugentlig. De, som har faaet de mindste lønsforhøielser, kr. 
350—,500, har samtidig faaet sin ugentlige arbeidstid nedsat 
fra det urimelige tal af 33, 35, 36 osv. timer til 30 timer 
som maksimum. Timelærernes og lærerindernes løn er ogsaa 
forhøiet i ikke ubetydelig grad. Lønningsregulativet har saa
ledes medført en betydelig forbedring i lærernes kaar, og 
lærerlønningerne maa nu erkjendes i det hele taget at være 
tidsmæssige.

V. Skolens discipelbibliothek.
I foregaaende afsnit er berettet om forstanderskabets 

forslag om bevilgning af kr. 1 000 engang for alle til opret
telsen af et discipelbibliothek ved skolen og kommunebesty
relsens vedtagelse af forslaget. Bibliotheket blev aabnet i 
begyndelsen af indeværende aar. Det bestaar af omtrent 
400 bind, væsentlig af fortællende og historisk indhold samt 
reisebeskrivelser. Bibliotheket tænkes vedligeholdt og supple
ret ved en maanedlig kontingent af de læsende børn, der 
for tiden er fastsat til 20 øre for hver elev. Der er adgang 
til at laane bøger for eleverne i samtlige middelskoleklasser, 
og adgangen er godt benyttet; af de omtrent 300 elever i 
middelskolen er omtrent halvdelen laantagere. To gange 
om ugen er der anledning til at bytte bøger, og anledningen 
bliver stærkt benyttet; der er gjennemsnitlig 630 ä 640 ud- 
laan om maaneden eller over 4 udlaan for hver læsende 
elev. Bestyreren fungerer som bibliothekar.

VI. Afgangseksamener.
Fra skoleaaret 1876—77 blev den nye undervisningsplan 

for skolen som middelskole med engelsklinie indført fra III 
middelskoleklasse af og sukcessive gjennemført for en ny høiere 
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klasse for hvert følgende skoleaar, indtil 1879—80, da den 
var gjennemført for den hele skole. Middelskolens afgangs
eksamen blev da første gang afholdt ved skolen i sommeren 
1880. De tidligere aar var afgangseksamen den tidligere 
borgerskoleeksamen. Udfaldet af denne for de tidligere aar 
vil sees af følgende tabel.

Hovedkarakter Hovedkarakter Hovedkarakter
udmærket godt. meget godt. godt.

i 1877 • • • » elever 9 elever 2 elever

i 1878 . . . I — 8 — 3 —

i 1879 . . . 2 --- 7 — 5 —

Af disse 37 elever blev 29 umiddelbart efter deres afgang 
fra skolen anbragte i handelsforretning, 1 gik til haandverk, 
i tilsøs, 5 blev optagne i handelsgymnasiet og 1 i den tek
niske skole.

De i de 3 sidste aar afholdte middelskolens afgangseks
amener har havt følgende udfald:

Middelskolens afgangseksamen 1880.
i. Berntsen, Nils Anton, . Hovedkarakter meg. godt (2,43)
2. Christensen, C. Andreas, — meg. godt (2,11)
3. Finnemann, Sigurd, . . — meg. godt (1,68)
4. Haavind, Oskar Fredrik, — godt (2,60)
5. Hansen, Harald Fredrik, — meg. godt (2,00)
6. Jensen, Carl Viktor, . — meg. godt (1,80)
7. Keilhau, Carl, ... — godt (2,77)
8. Messeil, John Antonio, — godt (2,70)
9. Moe, Gudbrand Peter, — godt (2,71)

10. Nilsen, Carl Alfred, . — meg. godt (1,77)
II. Olsen, Harald Einar, . — meg. godt (2,32)
12. Pedersen, Johan Peter, — meg. godt (1,71) 
13. Pedersen, Oskar. . . — meg. godt (1,97)
14. Petersen, Paul Emil, . — meg. godt (2,04)
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15. Smestad, Erik Christian, Hovedkarakter meg. godt (2,30) 
16. Wettre, Einar Hjalmar, — meg. godt (2,14)

Samtlige disse elever, ligesom ogsaa dimittenderne ved 
de følgende middelskoleeksamener, har underkastet sig eksa
men i handelsregning og bogholderi og faaet karakterer derfor 
tilføiede paa deres modenhedsvidnesbyrd, dog uden at disse 
karakterer er medregnede i hovedkarakteren.

3 elever bestod ikke den skriftlige prøve ved middel
skoleeksamen i 1880 og tog derfor borgerskoleeksamen; 1 
valgte at tage denne eksamen istedetfor middelskoleeksamen. 
Af disse 4 fik de to hovedkarakteren meget godt og 2 ho
vedkarakteren godt.

Af de i 1880 udeksaminerede elever gik 6 over i real
gymnasium, 7 gik til handelen, 3 tilsøs, 1 til den tekniske 
skole; de øvrige 3 til anden praktisk virksomhed af forskjel
lig slags.

Middelskoleeksamen 1881.
I. Amundsen, Alfred, . . Hovedkarakter godt (2,57)
2. Christensen, Hjalmar, — • meg. godt (2,09)
3- Frisch, Anton, — godt (2,60)
4- Hansen, Carl,. . . — meg. godt (k6?)
5. Johansen, Hjalmar. . — godt (2,53)
6. Larsen, Haakon,. — meg. godt (2,10)
7- Løchen, Carl . — godt (2,57)
8. Rohlff, Thorvald, — godt (2,73)
9- Solberg, Johan, . — meg. godt (2,38)

10. Stave, Oskar, . — meg. godt (2,27)
11. Wyller, Einar. . . — udm. godt (1,20)

En privatist underkastede sig middelskoleeksamen med 
hovedkarakteren meg. godt (1,97).

2 elever bestod ikke den skriftelige prøve ved middel
skoleeksamen og tog derfor borgerskoleeksamen, begge med O O O ' oo
hovedkarakteren godt.

Af de i 1881 udeksaminerede elever gik 3 over i real
gymnasium, 8 gik til handelen, 1 til haandverk, ’ 1 kom i et 
apothek.

6
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M i d d e 1 s k o 1 e e ks am e n 1882.
i. Andersen, Adolf, . . . Hovedkarakter meg. godt (2,43)
2. Engstrøm, Viktor, . . — meg. godt (1,89)
3. Hansen, Severin, ... — meg. godt (2,44)
4. Hauge, Hans Emil, . . — meg. godt (2,27)
5. Larsen, Aksel, .... — meg. godt (1,53)
6. Luth, Johan, .... — meg. godt (2,13)
7‘ Netzen, Olaf, .... — godt (2,53)
8. Nilsen, Halfdan, ... — godt (2,82)
9. Nilsen, Karl, .... — meg. godt (2,29)

10. Olsen, Kristian, ... — meg. godt (1,57)
ii. Olsen, Josef, .... — meg. godt (1,71)
12. Pettersen, Martin, . . — meg. godt (2,30)
13. Stenersen, Erland, . . — meg. godt (1,89)
14. Sønderby, Lars, ... — meg. godt (1,97)

2 af eleverne bestod ikke den skriftlige prøve ved mid- 
delskoleeksamen. 1 af dem underkastede sig borgerskoleeks
amen med hovedkarakteren godt; den anden forlod skolen 
uden afgangseksamen. En privatist fremstillede sig til eks
amen, men bestod den ikke.

Af de oven omtalte 16 elever gik 4 over i realgymna
sium, 10 gik til handelen, 1 til haandverk, 1 agter at ud
danne sig til prest ved et amerikansk college.

VII. Klasseinddeling og discipeltal.
Skolen har, siden forrige beretning udkom, været ordnet 

paa den for middelskoler sedvanlige maade med 3 forbe
redelsesklasser og 6 middelskoleklasser, samtlige etaarige. Til 
samtlige klasser med undtagelse af iste forbkl. og VI mdkl. 
har der den hele tid været parallelklasser, saa antallet af en
kelte klasser ved skolen har været 16. I det sidste skoleaar 
har ogsaa iste forbkl. været delt i to parallelklasser, saa 
der har været ialt 17 særskilte klasser.

Følgende tabel giver en oversigt over elevantallet i de 
sidst forløbne skoleaar:
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Skoleaar. Antal elever 
i august.

Antal elever 
i juni.

Gjennemsnit- 
lig for aaret.

Antal elever
pr. klasse.

1877—78 475 449 466 27 å 28

1878—79 480 442 467 27 å 28

1879—80 458. 436 456 26 å 27

1880—81 439 431 441 26

1881—82 438 422 435 25 å 26

Ved indeværende skoleaars begyndelse i august maaned 
var elevantallet i samtlige klasser 432. Ved oprettelsen af 
en parallelklasse til iste forbkl. i oktober optoges saa mange 
nybegyndere, at elevantallet steg til 456. Ved programmets 
udgivelse i mai er antallet 446, hvilket fordelt paa 17 klas
ser giver vel 26 elever pr. klasse.

VIII. Skolepenge og fripladse. Ekstrakter af 
skolens regnskaber.

Ved stiftsdirektionens approbation af 12te juni 1877 
paa bestyrelsens forslag af 5te s. m. blev skolepengene for 
I mdkl. forhøiede fra kr. 8 til kr. 10 maanedlig. Efter denne 
forandring beregnes nu skolepengene paa følgende maade: 

iste forberedelsesklasse kr. 4 maanedlig. 
2den — 6 —
ßdie — 8 —

I—III middelskoleklasse - 10 —
IV—VI — - 12 —

Naar flere brødre samtidig søger skolen, betales for den 
anden tre fjerdedele af de fastsatte maanedlige skolepenge, 
for' den tredie betales halvdelen, den fjerde og følgende 
gaar frit.

Den træge og sene indbetaling af skolepengene er en 
økonomisk ulempe, som er meget generende for skolen. 20 



å 25 procent af skolepengene er til enhver tid i restance, 
og aarlig maa et beløb, der svarer til 4 å 5 procent af de 
beregnede skolepenge, afskrives som uerholdeligt. Der er 
den regel, at naar en gut er i restance med skolepengene 
for 2 maaneder, kan han negtes adgang til skolen, indtil 
skolepengene er betalte. Denne regel anvendes med al den 
moderation, som omstændighederne tillader, men det kan 
dog ikke undgaaes, at aar om andet ikke saa ganske faa 
elever efter beslutning af forstanderskabet maa negtes adgang 
til skolen paa grund af manglende betaling.

Efter skolens plan kan der af forstanderskabet tilstaaes 
hele og halve fripladse til et antal af indtil en tiendedel af 
skolens elevantal, regnet efter hele fripladse, og til elever, 
hvis flid, orden og opførsel gjør dem fortjente hertil, i rege
len kun til saadanne, som i mindst 2 aar har havt sit hjem 
i Kristiania. Fripladse tilstaaes ingen elev, medmindre han 
har gaaet mindst et aar i skolen. Efter denne regel er der 
i de forløbne skoleaar bevilget fripladse:
I skoleaaret 1877—78: 29 hele og 32 halve til et beløb af 

kr. 6 108.
_ 1878—79: 33 — 32 — - 6720.
— 1879—80: 30 — 29 — - 6310.
— 1880—81: 30 — 31 — - 5970.
— 1881—82: 26 — 36 — - 5819.
— 1882—83: 27 — 36 — - 6084.



Extrakten af regnskaberne for skoleaarene 1877/7s til og med 188,/s2.

187

Indtægt.
Beholdning fra i876/77 ..............................kr. 14781,03

(heraf restancer kr. 12678,74).
Skolekontingent................................... - 41 938,00
Husleie..................... ........................... - 904,00
Afdrag..................................................... - 4 400,00
Renter.................................................... - 4 058,65
Refusion for gas og brænde .... - 828,00
Diverse indtægter 80,93

7/78.

Udgift. 
Lønninger.................................................kr. 32650,90
Bygningerne, inventarium og sam

linger ................................... - i 273,03
Belysning................................................. - 5°6>77 $
_ < oo
Brænde................................................ - 1 94 M4 (°1
Skatter og afgifter............................... - 284,32 )
Afdrag..................................................... - 4 459,34
Renter..................................................... - 6 248,76
Diverse udgifter................................... - 139461
Beholdning . ........................................ - 18231,74

(heraf restancer kr. 15432,24).

kr. 66 990,61 kr. 6699061



187

Indtægt.

Beholdning fra i877/78 ......................kr. 18231,74
(heraf restancer kr. 15432,24).

Skolekontingent................................... »41 196,00
Husleie................................................ - 1,134,00
Afdrag..................................................... - 20333,34
Renter..................................................... - 3 285,46
Refusion for gas og brænde .... - 636,00
Diverse indtægter............................... - 1021,05

Udgift.

Lønninger................................................. kr.
Bygningerne........................................
Inventarium........................................
Samlinger............................................
Belysning............................................
Brænde................................................
Rengjøring............................................
Skatter og afgifter...............................
Afdrag.....................................................
Renter.....................................................
Diverse udgifter...................................
Skolepenge udgaaede af regnskabet

som uerholdelige......................
Beholdning............................................

(heraf restancer kr. 8 659,08).

32 348,47
i 664,85

509,2 5
398,56
538,72

2053,85 1
3t7,36 æ
436,32

19 540,34
5 535,13
i 158,28

i 39L63
19 944,83

kr. 85837,59 kr. 85837,59



18’ 9 / (SO
Indtægt.

Beholdning fra i878/79 ...........................kr. 19944,83
(heraf restancer kr. 8 659,08).

Skolekontingent...................................... - 40393,50
Husleie................................................... - 1414,00
Afdrag........................................................ - 3 333,34
Renter........................................................ - 3084,28
Refusion for gas og brænde .... - 617,00
Diverse indtægter.................................. - 24,50

Udgift.

Lønninger................................................. kr.
Bygningerne........................................
Inventarium.......................................
Samlinger............................................
Belysning............................................
Brænde ................................................
Rengjøring............................................
Skatter og afgifter...............................
Afdrag.................................................
Renter.....................................................
Diverse udgifter...................................
Skolepenge udgaaede af regnskabet

som uerholdelige..........................
Beholdning............................................

(heraf restancer kr. 11 158,72).

31 825,23
i 429,21

574,22
228,59
544,76

1,250,53 j
272,62 4 00
283,16 >

3 545,34
5 060,90
i 056,26

823,70
21 816,93

kr. 68 711,45 kr. 68711,45
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Indtægt.

Beholdning fra 79/8n............................... kr. 21816.93
(heraf restancer kr, 11 158,72).

Skolekontingent...................................... - 38,728,00
Husleie................................................... - 1 585,33
Afdrag........................................................ - 3 333,34
Renter. .................................................... - 2 975,94
Refusion for gas og brænde .... - 492,00
Diverse indtægter.................................. , 42,60

Udgift.

Lønninger................................................. kr. 31258,51
Bygningerne........................................... - 559,61
Inventarium ........................................... - 377,37
Samlinger............................................... - 383,73
Belysning............................................... - 531,12
Brænde.................................................... - 1 202,68
Rengjøring............................................... - 273,77
Skatter og afgifter ........ - 743,15
Afdrag........................................................ - 3 545,34
Renter........................................................ - 4886,12
Diverse udgifter...................................... - 1318,12
Skolepenge, udgaaede af regnskabet 

som uerholdelige..................... r 496,77
Beholdning............................................... - 23 397,85

(heraf restancer kr. 13 242,75).

OO
CO

kr. 68974,14 kr. 68974,14



1 8 8 ’/82
Indtægt.

Beholdning fra i88O/81...........................kr. 23397,85
(heraf restancer kr. 13 242,75).

Skolekontingent...................................... - 38531,00
Husleie................................................... - 1 778,83
Afdrag........................................   - 3 333-34
Renter....................................................... - 2701,52
Refusion af gas og brænde .... - 468,00
Diverse indtægter.................................. - 98,65

Udgift.

Lønninger.................................................kr. 31 915,56
Bygningerne....................................... - 2 306,44
Inventarium........................................ - 5O2>53
Samlingerne........................................ - 178,85
Belysning............................................ - 357>°°
Brænde................................................ - 1 7T9-73
Rengjøring . . .................................... - 818,43
Skatter og afgifter............................... - 625,10
Afdrag..................................................... - 3 545-34
Renter..................................................... - 4 707,42
Diverse udgifter................................... - i,42I,44
Skolepenge udgaaede af regnskabet 

som uerholdelige............. - 2 593,28
Beholdning............................................ - 19618,07

(heraf restancer kr. 12426,77).

kr. 70309,19 kr. 70309,19



IX. I skoleaaret 1882—83 er følgende pensa 
gjennemgaaede:

A. I forberedelsesskolen.
iste forberedelsesklasse.

Religion. Fortalt og gjenfortalt de vigtigste begivenheder 
i det gamle testamente indtil Moses og de vigtigste 
afsnit af Jesu liv. De 3 første af katekismens par
ter uden Luthers forklaring samt nogle salmevers 
foresagte og udenadlærte.

N o r s k. Samtlige lyd lærte efter lyd- og skrivelæsemethoden. 
Derefter gjennemlæst Jespersens a. b. c. og Eriksen 
og Paulsens læsebog iste del. Nogle smaasange 
lærte og sungne. Anskuelsesøvelser, afskrift og dik
tat med stavelsedeling.

Regning. Addition og subtraktion med enere i talrækken 
i —100 samt multiplikationstabellen til og med 5 
gange. Talskrivning.

Skrivning. Efter nogle forberedende skriveøvelser paa 
tavle skrivning (i dobbeltlinieret skrivebog) af de 
smaa latinske bogstaver samt lidt sammenskrift.

2den forberedelsesklasse.
Religion. Efter Vogts lille bibelhistorie: fra skabelsen til 

dommerne og de vigtigste begivenheder af Jesu liv. 
De 10 bud med Luthers forklaring. En del sal
mevers.

Norsk. Af Eriksen og Paulsens læsebog læst 2den dels 
iste afdeling. Gjenfortælling, afskrift, diktat, uden- 
adskrift. Lært flere digte udenad.

Geografi. De vigtigste geografiske grundbegreber. Norge, 
verdensdelene og verdenshavene. Karttegning.

Regning. Tavleregning: addition, subtraktion og multipli
kation. Hovedregning: tiere og enere som adde
rende led og som subtraktor. Den lille multiplika
tionstabel.
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Skrivning. Sammenskrift af store og smaa latinske bogstaver. 
3 die forberedelsesklasse:

Religion: I bibelhistorie hele det gamle testamente; af kate
kismen de tre første parter med Luthers forklaring. 
12 salmer lærte udenad.

Modersmaal: De vigtigste ordklasser og sætningsdele mundt
lig og skriftlig indøvede ved eksempler; læsning, 
udenadlæren af digte efter Eriksen og Paulsens 
læsebog II del. Diktat, afskrift og udenadskrift af
vekslende 3 timer ugentlig.

Historie: Fortalt Norges historie til Magnus den gode.
Geografi: Mundtlig gjennemgaaelse af Norge, Sverige og 

Danmark efter kartet.
Regning: Multiplikation og division i ubenævnte tal.
Skrivning: Indøvet det store og lille alfabet og skrivning 

af enkelte ord i alfabetisk orden, senere sammen
skrift.

B. I middelskolen.
Religion.

I. Bibelhistorie: det nye testamente. Katekismus: de tre 
første parter med Luthers forklaring. En del salmer.

II. Det gamle testamente til Samuels bøger efter Vogts bi
belhistorie for borgerskoler. Katekismens 5 parter samt 
enkelte »sentenser af Guds ord«. Endel salmer.

III. Det gamle testamente fra Samuels bøger og ud; enkelte 
afsnit af de historiske bøger samt nogle af Davids sal
mer af læreren forelæst efter bibelen, iste part af for
klaringen (Sverdrups udgave).

IV. Det nye testamente indtil apostlernes gjerninger. 2den 
part af forklaringen til sp. 397 (kirken).

V. Apostlernes gjerninger og repetition af det gamle testa
mente. Jødelands geografi. Læst forklaringen ud fra 
sp. 397 og repeteret tredie troesartikel.

VI. Repetition af det nye testamente i bibelhistorien og af 
Jødelands geografi. Repeteret forklaringen fra begyndel
sen- til 3die part.
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M o d e r s m a a 1 e t.
I. Sætningsdelene og ordklasserne gjennemgaaede efter 

Hofgaards lille grammatik og Jensens eksempelsamling 
læsning efter Eriksen og Paulsens læsebog II del; uden
adlærte digte i time ugentlig; diktat med afvekslende 
afskrift og udenadskrift 2 timer ugentlig.

II. Formlæren og enkelte dele af sætningslæren gjennem
gaaede efter Hofgaards større grammatik med analyse 
efter Jensens eksempelsamling; læsning og digte efter 
Eriksen og Paulsens læsebog III del; skriftlige øvelser 
(diktat og smaa gjenfortællinger) 2 timer ugentlig.

III. Læren om hoved- og bisætninger, repetition af formlæ
ren efter Hofgaards større grammatik. Stadig analyse. 
Læsning af Eriksen og Paulsens læsebog III del (det 
af Eriksen i forord til 4de udgave opgivne pensum for 
klassen); foredrag af udenadlærte digte og prosaiske 
stykker. Skriftlige øvelser: gjenfortællinger eller stile af 
lettere fortællende indhold hver anden uge, ugentlige 
diktater vekslende med udenadskrift og skriftlig analyse.

IV. Kursorisk repetition af formlæren og gjennemgaaelse af 
det væsentlige af sætningslæren efter Hofgaards gram
matik, indøvet ved stadig analyse. Læsning: det i for
ordet til nævnte læsebog opgivne pensum for klassen; 
foredrag af udenadlærte digte og prosaiske stykker. 
Skriftlige øvelser: diktat, udenadskrift, skriftlig analyse, 
samt hver anden uge en stil af fortællende eller lettere 
beskrivende indhold.

V. Repetition af grammatiken og analyse; gjennemgaaet 
verslæren efter Hofgaards grammatik. Læsning af det i 
forordet til nævnte læsebog opgivne pensum for klassen; 
foredrag af udenadlærte digte og prosaiske stykker.. 
Skriftlige øvelser: hveranden uge diktat eller skriftlig 
analyse, hverandenuge stil, navnlig af beskrivende indhold. 

VI. Efter Eriksens »dansk-norsk literaturhistorie« gjennem
gaaet det væsentlige af fællesliteraturen fra Holberg af 
samt af den nyere norske literatur Wergeland, Welhaven, 
Asbjørnsen og Moe. Læsning af tilsvarende stykker i
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III del af Eriksen og Paulsens læsebog og i »Udvalg 
af norske og danske forfattere« af Eriksen (læsebogens 
IV del). Gjennemgaaet verslære, troper og de almin
deligste talefigurer, digtarter. En og anden gang ana
lyse. Hveranden uge en stil af beskrivende, skildrende, 
fortællende eller lettere ræsonnerende indhold; enkelte 
diktater.

Engels k.
III. Løkkes læsebog for begyndere fra pag. 1—54 (over

sprunget pag. 27—-37). Af Løkkes grammatik: artikelen, 
substantivernes bøining, adjektivernes komparation, tal
ordene og pronomenerne til de ubestemte; hjælpever- 
beme to have og to be samt de regelmæssige verber 
ligesom de i stykkerne forekommende uregelmæssige 
verber.

IV. Løkkes læsebog for begyndere fra no. 16 til no. 39. 
Løkkes grammatik: formlæren læst og repeteret. Syn
taxen læst til genitiv. Skriftlig: diktater i første og en 
del af sidste halvaar, samt ekstemporalstile efter Løkkes 
stiløvelser til § 37. Hjemmestile efter dikterede eks
empler til indøvelse af formlæren, fra april efter Løkkes 
stiløvelser.

V. A Child’s history of England by Dickens til 8de kapi
tel side 67. Grammatik: formlæren læst og repeteret. 
Syntaksen læst og repeteret til pronomenerne §159. 30 
hjemmestile og 30 ekstemporalstile efter Løkkes stiløvel
ser, til side 62.

VI. »A Christmas Carol« by Dickens læst ud. I mai og 
juni ekstemporal-oversættelse efter »A Child’s history«. 
Løkkes grammatik læst og repeteret. 32 hjemmestile og 
32 ekstemporalstile dels efter Løkkes stiløvelser, dels 
efter dikterede stykker.

Tysk.
I. Til pag. 23 i Knudsens læsebog, (5te udgave).

II. Knudsens elementær- og læsebog fra pag. 28 til 88; 
indtil pag. 71 er medtaget baade de tyske og de norske 



stykker, fra pag. 72 det grammatikalske og de tyske styk
ker; endvidere er læst de prosaiske læsestykker side 
98—104.

I Løkkes tyske gramatik er læst substantivernes bøining 
til egennavnes bøining. Til stile er brugt de norske 
stykker til § 72.

III. Knudsens elementær- og læsebog (6te udgave) side 
82—96 saavel de tyske som de norske stykker; af læse- 
stykkerne er læst omtrent 50 sider. I grammatik er 
læst fra adjektivernes bøining til de upersonlige og re
fleksive verber. Til stile er brugt dels de norske eks
empler i elementærbogen, dels lette smaastykker af for
tællende eller beskrivende indhold.

IV. I Pauss & Lassens læsebog er læst omtrent 65 sider. 
I grammatikken er gjennemgaaet fra substantivernes bøi
ning og ud til syntaksen; »anmærkninger« er ikke taget 
med. I Knudsens stiløvelser (4de udgave) er læst fra 
begyndelsen til »konjunktiv«. Til stile er brugt styk
kerne fra side 42 til omtrent 55.

V. Omtrent 54 sider af Pauss og Lassens læsebog; gram
matik: formlæren læst og repeteteret; syntaksen i uddrag 
læst og repeteret. Oversættelse fra norsk til tysk efter 
Mohr & Outzens stiløvelser omtrent 20 sider; 32 hjem- 
mestile og 32 extemporalstile efter Mohr & Outzen.

VI. Schillers Wilh. Teil. Løkkes grammatik læst og repeteret. 
Oversættelse fra norsk til tysk. Repetition af de 16 
første stykker i Mohr & Outzens stiløvelser. 32 hjem- 
mestile og 32 extemporalstile, dels efter Mohr & Outzen, 
dels efter dikterede stykker. Gerstäckers »Das sonder
bare Duell« benyttet til extemporal-oversættelse.

Regning.

I. De fire regningsarter i benævnte tal og reguladetri med 
i i et af leddene.

II. De fire regningsarter i almindelig brøk og decimalbrøk.
III. Repetition af almindelig og decimalbrøk. Enkelt og sam

sat reguladetri. Under opgaverne er indøvet saavel det
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metriske som de endnu bestaaende enheder af det æl
dre system.

IV. Procentregning, anvendt paa renteberegninger og varebe
regninger med rabatberegninger. De mest brugelige 
lettelser indøvede.

V. Videre indøvelse af renteregninger med forskjellige sam
mentrækninger; rentes rente, repartitionsregning, direkte 
og indrekte kursregninger, kjæderegelen. Undervisnin
gen støttet til Bergs handelsarithmetik.

VI. Udfærdigelse af fakturaer over varer fra de almindelig-, 
ste udenlandske handelspladse med paafølgende kalkula
tioner, dels enkelte, dels sammensatte, samt kontokuran
ter efter Bergs handelsarithmetik. Repetitioner.

Bogholderi.

VI. Et kursus i det dobbelte italienske bogholderi med der
til hørende vare- diskonto- og myntregning samt udfær
digelse af fakturaer og forskjellige regninger.

M a t h e m a t i k.

III. Arithmetik: Bonnevies lærebog, iste bog indtil poten
ser med tilsvarende opgaver dels efter Getz, dels 
efter Bonnevie.

Geometri: Konstruktioner efter Getz’s opgavesamling 
iste hefte.

IV. Arithmetik: Fra potenser og ud 2den bog med til
svarende opgaver efter Bonnevie og Getz.

Geometri: Bonnevies lærebog, iste bog. Konstruk
tionsopgaver efter Getz’s samling, 2 det hefte.

V. Arithmetik: ßdie bog samt 4de bog indtil afsnittet om 
logarithmer. Opgaver i bogstavregning samt prakti
ske opgaver af forskjellig art efter Bonnevies, Getz’s 
og Johannesens opgavesamlinger.

Geometri: Fra 2den bog til og med 4de bog. Kon
struktions- og beregningsopgaver dels efter lærebogen, 
dels efter opgavesamlinger af Getz og Munthe-Kaas..



VI. Arithmetik: Fra logarithmer og ud bogen. Opgaver 
af forskjellig art efter forannævnte opgavesamlinger.

Geometri: Fra 5te bog og ud lærebogen. Konstruk
tions- og beregningsopgaver efter forannævnte op
gavesamlinger.

Historie.
I. R. T. Nissens verdenshistorie til Claudius Nero.

II. R. T. Nissens verdenshistorie fra Claudius Nero til den 
spanske arvefølgekrig.
Anm. I begge disse klasser bliver altid det opgivne pen
sum først fortalt af læreren.

III. R. T. Nissens verdenshistorie fra den spanske arveføl
gekrig til slutningen.

IV. Eriksens Norges, Sveriges og Danmarks historie, hele 
bogen.

V og IV Repetition af begge de nævnte lærebøger.

Geografi.
I. Geelmuydens geografi for begyndere fra England tiP 

Asien med forbigaaelse af adskilligt.
II. Geelmuydens geografi ud, fremdeles med enkelte forbi- 

gaaelser. Desuden repeteres det i foregaaende klasse læste. 
III. Geelmuydens geografi for middelskolen fra Europa til 

Storbritannien og Irland.
IV. Do. til Asien.
V. Do. bogen ud.

VI. Sundts geegrafi (dette skoleaar), repetition.

Fransk.
IV. Hovlands franske lærebog efter Ahn. Gjennemgaaet 

udtalereglerne. Af den vedføiede grammatik gjennem
gaaet og repeteret artiklerne, deklinationen, tallet, ad
jektivernes komparation, talordene — pronomenerne med 
undtagelse af de ubestemte — hjælpeverberne avoir og 
étre samt de tre regelmæssige konjungationer — dog 
ikke konjunktiv. — Af læseøvelserne fra begyndelsen 
til 77.
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V. Samme læsebog fra stykke 75—176. Knudsens lille
franske grammatik: § 9—§ 68. Ugentlig 1 å 2 stile.

VI. Knudsen og Wallems franske læsebog for middelskolen: 
elementærøvelserne fra pag. 1—20; af læsestykkerner 
no. 9—14 samt 17, 18, 20, 29, 34, 35, 37, 38, 39, 40,, 
46, 55. Af Knudsens grammatik for middelskolen: den 
hele formlære, de uregelmæssige verber samt det væsent
ligste af syntaksen.

N a t u r k u n d s k a b.

I. Siebkes naturhistorie: pattedyr, fugle, krybdyr og nø- 
genhudede.

II. Samme bog: fra fiskene til planteriget.
III. Samme bog: hele planteriget og desuden repeteret pat

tedyrene og fuglene.
IV. Samme bog: hele planteriget og desuden repeteret hvir- 

veldyrene.
V. Repeteret af naturhistorien fra leddyrene og ud. Chri

sties fysik: fra begyndelsen til varmelæren. Roscoes, 
lille kemi: gjennemgaaet hele bogen.

VI. De vigtigste mineralier og bergarter ere forviste og be
skrevne. Middelskolens pensum er repeteret.

S k r i v n i n g.

I. Begyndt med øvelser i det store og lille alfabet. Se
nere skrevet enkelte ord i alfabetisk orden og sammen- 
skrift.

II. Repetition af det lille og store latinske alfabet, derefter 
forbindelser af bogstaver og enkelte ord og endelig øvel
ser i sammenskrift, alt efter opskrift og skolens for
skrifter.

III. Repetition af de latinske alfabeter og øvelser i sammen
skrift dels efter opskrift og dels efter forskrifter og 
trykt bog; nogle timer er anvendte til skrivning af nor
ske bogstaver.

IV. Latinsk sammenskrift, mest efter for- og opskrift, med



kontoskrift paa hver halvside, nogle timer øvelser i norsk 
skrift.

V. Fortsættelse paa samme maade som i II., dog mere 
fremskredne øvelser i norsk.

VI. Fortsættelse med latinske og norske skriveøvelser og 
kontoskrift.

Tegning.
I. Systematisk gjennemgaaet de geometriske figurer fra 

den rette linie til og med mangekanten, repeteret samme 
en gang og fortsat med kvadratet og deraf udledede 
figurer i større maalestok, dels efter lærerens opteg
ninger paa vægtavlen, dels efter Schmidts vægplancher.

II. Fortsat med retliniede figurer tildels som hukommelses
tegning; gjennemgaaet den krumme linie og cirkelen med 
deraf dannede krumliniede figurer efter Schmidts væg
plancher samt endel tekniske former efter v. Hanno’s 
A. B. C.

III. Fortsat med cirkelen og deraf dannede rosetter efter 
lærerens optegning paa vægtavlen; derefter forskjellige 
stiliserede bladformer efter Schmidts vægplancher samt 
en vanskeligere hukommelsestegning om maaneden som 
hj emmearbeide.

IV. Gjennemgaaet spiralen og tegnet lette palmetter og dele 
af ornamenter samt vanskeligere hukommelsestegninger 
som hjemmearbeide en gang maanedlig.

V. Ternet hele ornamenter og vaser efter Herd tles for- O o
tegninger.

VI. Projectionstegning og ornamenter.

Efterstaaende oversigtstabel viser fagfordeliegen for skole- 
aaret 1882—83:



99
Re

lig
io

n.

M
od

er
s-

 
m

aa
le

t.

Ty
sk

.

En
ge

lsk
.

Fr
an

sk
.

H
ist

or
ie

.

G
eo

gr
af

i.

M
at

he
m

a
tik

.

Mdkl. 2 T.
Jespersen.

3 T. 
Cornelius-

4 æ.
Grüner.

4 T.
Grüner.

3 T. 
Messell.

3 T.
Sundt,

2 T.
Sundt.

5 T. 
Strugstad.

sen.

— a. 2.
Jespersen.

3- 
Jespersen.

4* 
Grüner.

4. 
Grüner.

3- 
Messell.

2.
Sundt.

2.
Sundt.

5- 
Strugstad.

— b.
2.

Cornelius-
3- 

Cornelius-
4. 

Grüner.
4- 

Grüner.
3- 

Messell.
2.

Sundt.
2.

Sundt.
5- 

Strugstad.
sen. sen.

— a.
2.

Cornelius-
4- 

Jespersen.
4- 

Iversen.
4- 

Grüner.
2.

Messell.
3- 

Sundt.
2.

Sundt
5- 

Strugstad.
sen.

— b.
2.

Cornelius-
4- 

Cornelius-
4* 

Iversen.
4- 

Messell.
2.

Messell.
3- 

Sundt. Sundt.
5- 

Strugstad.
sen. sen.

— a.
2.

Cornelius-
s-

Kjørstad.
4- 

Iversen.
5- 

Messell.
3* 

Sundt.
2.

Sundt. Strugstad.
sen.

— b.
2.

Cornelius-
5- 

Cornelius-
4- 

Iversen.
5- 

Messell. Schnitler.
2.

Sundt. Strugstad.
sen. sen.

— a. 2.
Kj ørstad.

5- 
Kjørstad.

6. 
Iversen.

3- 
Schnitler.

2.
Schnitler.

— b.
2.

Cornelius-
5- 

Lund.
6.

Iversen.
3- 

Schnitler.
2.

Schnitler.
sen.

— a.
2.

Kj ørstad.
6 

Kjørstad.
2.

Olsen.
3- 

Schnitler.
2.

Schnitler.

— b. Olsen.
6.

Lund.
2.

Olsen.
3* 

Schnitler.
2.

Schnitler.

>rbkl. a.
2.

Olsen.
8.

Kjørstad.
3- 

Schnitler.
2.

Schnitler.

— b.
2.

Olsen.
8.

Lund.
3- 

Olsen.
2.

Schnitler.

— a. 3- 9- 
Frk. Foss i samtlige fag.

3-

— b. 3- 9- 
Frk. Lütken i samtlige fag.

3-

— a. 4- II.
Frk. Kulsberg i samtlige fag.

— b. 4- II.
Frk. Riis i samtlige fag.
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2 T. 2 T. 2 T. i T. i T. i T. 1 T 36
Pedersen. Pedersen. Geelmuy- Geelmuy- Pedersen. Haslund.

den. den.
2. 3- I. i. 2. I - i T. 36

Pedersen. Geelmuy- Geelmuy- Pedersen. Haslund.
den. den. i

2. 3- i. i. 2. I - i - 1 36
Pedersen. Geelmuy- Geelmuy- Pedersen. Haslund.

den. den.
2. 2. i. 2. I - 36

Pedersen. Geelmuy- Pedersen. Haslund. i in f tn
den. i .\2. 2. i. 2. t - 15 36

Pedersen. Geelmuy- Pedersen. Haslund.
den. ir •—1

3- 2. 2. 2. 2 - 1 35
Pedersen. Geelmuy- Pedersen. Haslund. / =

den.
3- 2. 2. 2. 2 - ’-ø 35

Pedersen Geelmuy- Pedersen. Haslund. Q
den. O

4- 2. 2. 2. 9 _ P i CX 3]
Olsen. Geelmuy- Pedersen. Haslund.

den.
4- 2. 2. 2. 2 - 1 ' o 31

Olsen. Geelmuy- Hesselberg Haslund.
den.

4- 2. 2. 9 2 - , l - 28
. Olsen Geelmuy- Hesselberg Haslund. / t

den. l i
4- 9 9 2. 12 - i - 1 28

Lund. Geelmuy- Hesselberg Haslund.
den.

5* 4- 1 - i
Olsen. Hesselberg / (

5- 4- O _ i - 27
Lund. Hesselberg

5- 4- ' ' 1 9-
Frk. Foss i samtlige fag. (

5- 4- I - ’ 2 5
Frk. Lütken i samtlige fag.

5* 4- 24
Fik. Kulsberg i samtlige fag.

5- 4- 24
Frk. Riis i samtlige fag.



Eksamen 1883.



Den daglige undervisning ophører:
for VI middelskoleklasse lørdag den 9de juni

V — fredag - 15de —
- IV ■— lørdag - 16de —
- III — torsdag - 21de —

II — mandag - 25de —
I — tirsdag - 26de —

- 3 die forberedelsesklasse fredag - 29de —
- 2 den — tirsdag - 3die juli
- iste — torsdag - 5te —

Eksamen i handelsregning og bogholderi for VI mkl., i' 
tegning, skrivning og gymnastik for de øvrige klasser er tid
ligere afholdt.

Den skriftlige eksamen begynder om formiddagen 
klokken 9, om eftermiddagen kl. 4. Den mundtlige eksa
men begynder, hvor ikke andet er bemærket, for VI mkl. 
om formiddagen kl. 9, om eftermiddagen kl. 4’/^, for V, IV 
og III mkl. om formid. kl. 8, om eftenn. kl. 4, for de lavere 
klasser om formid. kl. 9, om eftenn. kl. 4.

I de 4 første skriftlige eksamensdage og ved prøve
skrivningen den 21 de juni holder VI mkl. partierne 1 og 2 
til i værelse no. 1, de øvrige partier i gymnastiklokalet; ved 
tegneprøverne den 20de juni holder partierne 1 og 2 til paa 
tegnesalen, de øvrige i gymnastiklokalet.

Samtlige eksaminander af VI mkl. maa til de skriftlige 
prøver indfinde sig en halv time før den til prøvens begyn
delse ovenfor opgivne tid.

Det i tabellen for den mundtlige eksamen ved enkelte 
klasser eller partier anførte nummer angiver det værelse, hvor
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■eksamen holdes. Hvor intet nummer er tilføiet, eksamineres 
i vedkommende klasses eget værelse.

De øverste klassers eksamenstegninger og prøveskrifter 
er udlagte i tegnesalen (jdie etage) den 5te, 6te og 
7de juli.

NB. Skolepenge modtages under eksamen daglig 
kl. i—2 og i ferierne hver tirsdag og fredag i 
samme time.



Eksaminanderne ved middelskoleeksamen fordeles i følgende partier;
(VI m. I, 2 og 3 er skolens elever, VI m. 4, 5, 6, 7 er privatister).

VI m. 1 VI m. 2 VI m. 3 VI m. 4 VI m. 5 VI m. 6 VI m. 7

(parti 27). (parti 28). (parti 29). (parti 30). (parti 31).
(parti 32). (parti 33).
Latinlinie). (Latinlinie).

Andersen, Wil- Hedels, Emil. Christiansen, Ru- Qvam, Ragnhild. Heddeland, B. O. Aarak, J. T. Lindseth, J.
helm. Huseby, Halfdan. dolf. Thoresen, Aagot Holth, K. A. Aas, F. M. Ohnstad, 0. 0. j

Baggesen, Johan, Launy, Ingvald. Eriksen, Gustav. Bragstad, P. M. Klæbo, Arnoldus Diesen, J. E. Stausland, K.O.C. C O s Cn
Bjordal, Jens. Mitsem, Paulus. Hansen, Hans. Dahl, G. H. Olsen, K A. Fredhcim, J. J. J Thisted, A. $
Cedervall, Carl. Nyblin, Ragnvald. Holmbo, Jens. Eberhardt, H B. Ottesen, H. J. Havig, Th. N. Tveiten, K. 0.
Engebretsen, Ha- Ring, Aksel. Holter, Nils. Egge, Thorstein. Qvam, H H. Houen, H. T. L. Urberg, S. S.

raid. Samuelsen, Papias Larsen, Magnus Evensen, N. L B. Saure, K B. O Ingebrigtsen, I. Keilhau, Hj.
Foss, Bolschak. Schanke, Jens. Opsahl, Hans. Kramer, Paul A. Sveen, B. O. Lavig, D. J. Riseggen, M.
Gløersen, Emil. Udnæs, Einar. Ramstad, Chri- Ottesen, Olai B.
Grüner, Herman.
Haudt, Leonard.

stofer.
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Skriftlig eksamen.
Fredag den 15de juni.

F ormiddag:
VI. m. Norsk stil. Insp.:

9—10 (no. 1) Strugstad, (g.) Corneliussen.
10—il — Grüner, - Hesselberg.
ii —12 — Sundt, - do.
12— i —■ Geelmuyden, - Grüner.

Lørdag den 16de juni.
Formiddag:

VI. m. Tysk stil. Insp.:
9'— 11 (no. i.) Grüner, (g.) Sundt.

il — i — Messeil, - Pedersen.

Mandag den 18de juni.
Formiddag:

VI. m. i—5 Engelsk stil. VI. m. 6—7 Latinsk stil. Insp.:.
9—10 (no. 1) Messeli, (g.)- Geelmuyden.

10—li — Corneliussen, - Strugstad.
il —12 ■— do. - Grüner.
12—i — Pedersen, - do.

Tirsdag den 19de juni.
F ormidd ag:

VI. m. Mathematik skriftlig. Insp.:
9—li (no. 1) Sundt, (g.) Grimer.
ii —12 — Geelmuyden, - Corneliussen.
12—i — do. - Pedersen.

V. m. a. b. Norsk stil. Insp.:
9—10 a. Haslund, b. Corneliussen.

1 o— il - Schnitler, - do.
il —12 - Grüner, - Strugstad,
12—i - Messeli, - do.

IV. m. a. b. Norsk stil. Insp.:
9—10 a. Strugstad, b. Iversen 

10—il - do. - Messeli
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ii—12 a. Sundt,
12—i - Bjørnseth,

b. Iversen.
- Haslund.

Onsdag den 20de juni. 
Formiddag:

VI. m. Tegning. Insp.:
9— 11 (no. i) Haslund, (g.) Grüner.

ii — i — do. - Geelmuyden... 
V. m. a. b. Tysk stil. Insp.:

9—io a. Pedersen, b. Corneliussen.
io—il - Messell,’ - Geelmuyden.
il — i - Strugstad, - Grüner.

IV. m. a. b. Engelsk stil. Insp.:
9—io a. Iversen, b. Strugstad.

io—il - Sundt, - Pedersen,
il —12 - do., - Hesselberg.
12—i - Messell, - Corneliussen..

Eftermiddag:
VI. m. Tegning. Insp.:

4—6 (no. 13) Haslund, (g.) Lund.
6—8 — do. - Kjørstad.

Torsdag den 21de juni.
F ormiddag:

VI. m. Skrivning. Insp.:
9—10 (no. 1) Pedersen, (g.) Haslund..

10—11 — do. - Grüner.
V. m. a. b. Engelsk stil. Insp.:

9—10 a. Sundt, b. Corneliussen.
10—li - Strugstad, - Schnitler.
li —12 - do. - Pedersen.
12—i - Grüner, - Strugstad.

IV. m. a. b. Tysk stil. Insp.:
9—10 a. Grüner, b. Messell.

10—il - Haslund, - Sundt, 
il—12 - Geelmuyden, - Grüner.
12 — I - do. - Bjørnseth..
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Fredag den 22de juni.
F ormiddag:

V. m. a. b. Mathematik skriftlig. Insp.: 
9—10 a. Sundt, b. Strugstad. 

10—ii - do. - Messeil.
il—12 - Pedersen, - Geelmuyden.
12—i - Strugstad, - Messeil.

IV. m. a. b. Mathematik skriftlig. Insp.:
9—10 a. Grüner, b. Geelmuyden.

10—il - Strugstad, - Corneliussen.
li —12 - do. - Grüner.
12—i - Sundt, - Corneliussen.

Eftermiddag:
V. m. a. b. Fransk stil. Insp.: Messeil.

Mundtlig eksamen.
' Fredag 22de Juni.

F o r m i dd ag:
V. m. 2. (28) Naturfag (no. 1) Geelmuyden, Censor: Henriksen 
III. b. Norsk — Corneliussen.

Eftermiddag.

VI. m. i. (27) Norsk (no. 1) Corneliussen, Censor: Norby.
VI. m. 4 og 7 (30. 33) Fransk (no. 4) Messeli, — Hermanstorff.
VI. m. 6 (32) Historie (no. 5) Sundt. — Søraas.

Lørdag 23de}uni. 
F ormiddag:

VI. m. 3. (29) Mathematik (no.;i) Strugstad, Censor: Johannesen.
VI. m. 4. (30) Historie (no. 2) Sundt, — Søraas.
VI. m. 5. (31) Norsk (no. 3) Corneliussen,— Norby.
VI. m. 7. (33) Latin (no. 4) Brueneck, —• Lowum.

Eftermiddag:
VI. m. 6. (32) Religion (no. 1) Jespersen, Censor: Eliassen.
IV m. b. Norsk Corneliussen.
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Mandag 25de Juni.
F or middag:

VI. m. i. (27) Mathematik (no. 1) Strugstad, Censor: Johannesen..
VI. in. 5. (31) Engelsk (no. 3) Grüner, Wesenberg..
V. m.
V. m.

cl.

b.
Historie
Regning

Ill. m. a. I Norsk stil
III. m. b.J

Sundt.
Pedersen.
Kjørstad. 
Corneliussen.

Eftermiddag:
V I. m. 2 (28) Religion (no. 1) Jespersen, Censor: Eliassen.

Tirsdag 2 0de Juni.
Formiddag:

V I.m. i. (27) Naturfag (no. 1) Geelmuyden, Censor: Henrichsen.
V I. m. 3. (29) Norsk (no. 2) Corneliussen, — Norby,
V I. m. 5. (31) Geografi (no. 3) Sundt, — Schulerud.
V I. m, 6. (32) Latin (no. 5) Brueneck, — Lovum.
V I. m. 7. (33) Religion (no. 4) Jespersen, — Eliassen.
V . m. a. Tysk (no. 7) Grüner.
IV. m. a. Mathem. (no. 9) Strugstad.
III. m. b. Tysk Iversen.

Eftermiddag:
V. m. b. Geografi Sundt.
III. m. a. Religion Corneliussen.

Onsdag 27de J uni. 
Formid dag:

VI. m. 4. (30) Mathematik (no.
VI. m. 5. (3 1) Historie (no. 3)

1) Strugstad, Cens: Johannesen.

V.
V, 
IV. 
III.

m.
m.
m.
m.

b.
Regning 
Naturhistorie 
Norsk
Tvsk

Sundt, 
Pedersen. 
Geelmuyden. 
Jespersen. 
Iversen.

Søraas.

Ef term i d d ag:
VI. m. 2. (28) Engelsk (no. i) Grüner, Censor: Wesenberg...
VI. m. 7. (33) Naturfag (no. 4) Geelmuyden — Holt.
IV. m. b. Geografi Sundt.
III. m. b. Religion Corneliussen.
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Torsdag 28de Juni. 
F o rmiddag:

VI. m. 3 (29) Geografi (no. i’) Sundt, Censor: Schulerud.
VI. m. 6 (32) Mathematik (no. 1) Strugstad, — Johannesen.
V. m. a. Religion Jespersen.
V. - b. Norsk Corneliussen.
III. - a. Naturhistorie Geelmuyden.
II. - a. Norsk skriftlig Kjørstad.
II. - b. Norsk skriftlig Lund.
I. - a. Historie Schnitler.
I. - b. Religion Olsen.

Eftermiddag:
VI. m. i- (27) Tysk (no. 1) Grüner, Censor: Lyche.
VI. m. 4- (30) Naturfag (no. 4) Geelmuyden, — Holt.
IV. m. a. Historie Sundt.
IV. m. b. Mathematik Strugstad.

Fredag 2 9de j u n i.
Formiddag:

VI. m. 2 (28) Norsk (no. 1) Corneliussen, Cens: Nordby.
VI- m. 5(31) Mathem. (no. 3) Strugstad, — Johannesen.
IV. m. a. Naturhist Geelmuyden.
II. m. a. Historie Schnitler.
II. m. b. Tysk Iversen.
I. m. a. Religion Kjørstad.
I. m. b, Norsk skrft. Lund.

Efter m i d d ag:
VI. m. 4. (30) Engelsk (110. 2) Grüner, Cens: Wesenberg.
VI. m. 6.7(3 2 og3 3:) Geografi ( no. i) Sundt. — Schulerud.
V. m. b. Fransk Messell.

IV. m. b. Naturhist. Geelmuyden.

Lørdag 30te
F 0 r m i d d a

j u 11 i.

g •
V. m. a. Mathematik Strugstad.

IV. m. a. Fransk Messell.
III. m. a. Historie Sundt.
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II. m. b. Naturhistorie Geelmuyden.
II. m. a. Tysk skriftlig Iversen.

I. m. a. Regning Olsen.
I. m. b. Geografi Sclmitler.

E f t e r m i d d a g.
VI. m. I. (27.) Historie (no. 1) Sundt, Cens: Søraas.
VI. m. 3- (29.) Religion (no. 2) Jespersen, - Eliassen.
III. m. b. Naturhis t. Geelmuyden.

Mandag 2 den jul i.
F 0 r m i ddag.

VI. m. 2. (28) Mathem. (no. 1 ) Strugstad, Cens: Johannesen.
V. m. a. Naturhist. Geelmuyden.

IV. ni. b. Engelsk Messeli.
III. m. b. Tysk stil Iversen.
II. in. a. Geografi Sclmitler.
II. m. b. Regning- Olsen.
I. m. a. Norsk skriftlig- Kjørstad.
I. m. b. Norsk Lund.

Eftermiddag.
VI.m. i (27) Religion (no. 1) Jespersen, Cens. Eliassen..
VI. m. 3 (29) Historie (no. 2) Sundt, - Søraas.
VI. m. 7(33) Norsk (no. 3) Corneliussen, - Norby.
V. m. b. Tysk Grüner.

III. m. a. Mathematik Strugstad.
3de f. b. Norsk skrft.

Tirsdag
F 0 rmi

Lund.
3 d i e juli, 
ddag.

VI. m. 4 (30) Geografi (no. 2) Sundt, Cens: Schulerud.
VLm. 5(31) Tysk (no. 3) Grüner, - Lyche.
VLm. 6 (32) Norsk (no. 1) Corneliussen, - Norby.
V. m. a. Norsk Jespersen.
V. m. b. Mathematik Strugstad.

III. m. a. Tysk stil Iversen.
I. m. a. Geografi Sclmitler.
I. ni. b. Naturhistorie Geelmuyden.

3 de f. a. Religion Olsen.
3 de f. b. Regning Lund.



Eftermiddag.
IV. m. a. Engelsk Grüner.
IV. m. b. Religion Corneliussen.
III. m. b. Geografi Sundt.

Onsdag 4de juli. 

Formiddag.
VI. m. 2 (28)
VI. m. 3(29)
VI. m. 7(33) 
V. m. b.

IV. m. b.
II. m. b. 
3de f. a. 
3de f. b.

Historie (no. 1) Sundt, Cens: Søraas.
Tysk (no. 2) Grüner, - Lyche.
Mathem. (no. 4) Strugstad, - Johannesen..
Fysik-kemi (no. 3) Geelmuyden.
Fransk . Messell.
Historie Schnitter.
Norsk skrft.. Kjørstad.
Historie Olsen.

Eftermiddag.
VI. m. 5
IV. m. a.
II. m. a.

(3 1) Naturfag (no. 1) Geelmuyden, Cens: Holt..
Geografi Sundt.
Religion Kjørstad.

Torsdag 5te juli.
Formiddag.

VI. m. 6. 7 
V. m. a.

IV. m. a. 
III. m. a. 
III. m. b.
II. m. a.
II. m. b.
I. m. a. 

3de f. a.
3 de f. b. 

2denf. a. 
2 den f. b.

(3 2.33) Tysk ^no. 1) Grüner, Cens: Lyche
Geografi Sundt.
Regning Pedersen.
Engelsk Messell.
Mathematik Strugstad.
Naturhistorie Geelmuyden.
Tysk skrft. Iversen.
Norsk Kjørstad.
Regning Olsen.
Geografi Schnitter.
Religion Frk. Foss.
Religion Frk. Lütken.

E f t e r m i d d a g.
VI. m. i (2 7) Engelsk (no. 1) Grüner, Cens: Wesenberg..
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VI. m. 2 (28) Geografi (no. 3) Sundt, Cens: Schulerud.
VI. m. 4 (30) Norsk (no. 2) Corneliussen, - Norby.

I. m. b. Historie Schnitler.

Fredagötejuli.

Formid dag.
VI.m.3(29) Naturfag (no. 1) Geelmuyden, Cens: Henrichsen.
VI. m. 4 (30) Tysk (no.2) Grüner, - Lyche.

V. m. b. Historie Sundt.
IV. m. b. Tysk Iversen.
III. m. a. Regning Pedersen.
III. m. b. Engelsk Messell.
II. m. a. Norsk Kjørstad.
II. m. b. Religion Corneliussen.
I. m. b. Regning Lund.

3 die f. a. Historie og geogr. Schnitler.
3 die f. b. Religion Olsen.

2 den f. a. Norsk Frk. Foss.
2 den f. b. Norsk Frk. Lütken.

Eftermiddag.
V I. m. i (27) Geografi (no. 1) Sundt, Cens: Schulerud.
V I. m. 5 (31) Religion (no. 3) Jespersen, - Eliassen.
V . m. a. Engelsk ■ Grüner.
I . m. a. Tysk Olsen.

Lørdag den 7de juli.
Formiddag:

VI. m. 2. (28) Tysk, (no. 1) Grüner, Cens.: Lyche.
VI. m. 6. (32) Naturfag (no. 5) Geelmuyden, Cens.: Holt.
IV. m. a. Religion Corneliussen.
IV. m. b. Historie Sundt.
III. m. b. Regning- Pedersen.
II. m. .a. Tysk Iversen.
II. m. b. Geografi Schnitler.
I. m. b. Tysk Olsen.

3 die f. a. Norsk Kjørstad.
3 die f. b. Norsk Lund.

8
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2 den f. a. Geografi Frk. Foss
2den f. b. Geografi Frk. Lütken
iste f. a. Læsning og Anskuelseøvelser Frk. Kulsberg.
iste f. b. do. - do. Frk. Riis.

Eftermiddag:
VI. m. 4. (30) Religion (no. 2) Jespersen, Cens.: Eliassen.
V. m. a. Fransk Messell.
V. m. b. Engelsk Grüner.
III. m. a. Geografi Sundt.

I. m. a. Naturhistorie Geelmuyden.

Mandag den 9de juli.
Formiddag:

VI. m. 1.2. (27. 28) Fransk (no. 1) Messell, Cens.: Hermanstorff.
VI. m. 3. (29) Engelsk (no. 2) Grüner, Wesenberg.
VI. m. 7. (33) Historie (no. 3) Sundt, Søraas.
V. m. a. Fysik og Kemi Geelmuyden.
V. m, b. Religion Corneliussen.
IV. m. a. Tysk (no . 16) Iversen.
IV. m. b. Regning (no. 17) Pedersen.
III. m. a. Norsk Kjørstad.
III. m. b. Historie Schnitler.
II. m. a. Regning Olsen.
II. m. b. Norsk Lund.
2 den f. a. Regning Frk. Foss.
2 den f. b. Regning Frk. Lütken.
iste f. a. Regning Frk. Kulsberg.
iste f. b. Regning Frk. Riis.



Aarsfesten afholdes i skolens gymnastiklokale onsdag 
den li te juli kl. i i.

Mandag den 20de August kl. 9 begynder skolen igjen 
i næste skoleaar.

Ny indmeldte elever fremmøder samme dag kl. 10 
for at prøves.

Indmeldelse af nye elever for næste skoleaar 
modtages paa skolens kontor daglig kl. i—2, i feri
erne tirsdag og fredag i samme time.

Til at overvære eksamen og aarsfesten indbydes herved 
elevernes forældre og foresatte samt enhver anden, der maatte 
interessere sig for skolens virksomhed.

J. Jespersen, 
skolens bestyrer.




