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Skoleefterretninger.

I. Skolens Forstanderskab 
bestaar ved skoleaarets slutning af:

Kst. raadtnand T. Oppen, formand i forstanderskabet siden 
april d. a.

Res. kapellan til Vor Frelsers menighed G. Hansen, med
lem af bestyrelsen siden april 1873 og bestyrelsens for
mand til mai 1880,

Bankshef B. Dybwad, medlem af bestyrelsen siden oktober 
1863.

Professor O. Ry gh, medlem af bestyrelsen siden Januar 1875. 
Skolens bestyrer J. Jespersen, medlem af forstanderskabet 

siden november t88i.
Forstanderskabets tidligere formand, raadmand G. Hoff

mann, fratraadte forstanderskabet ved slutningen af afvigte 
marts maaned, da han flyttede til sit nye embede som stift
amtmand i Bergen. Han havde været medlem af skolens 
ældre bestyrelse siden mai 1877 og efter skolens nye plan 
selvskreven formand i forstanderskabet siden mai 1880.



11. Skolens lærerpersonale.
Skolen har iaar havt følgende lærere:

Bestyrer:

Jespersen, Jesper. Født 1833, seminarist 1853, student 
1859, cand. theol. 1866, ansat oktober 1881.

Fast ansatte lærere af første lønningsgrad:

Messeil, Anders Dedekam. Født 1825, sproglærer, lærer 
ved skolen fra april? 1861, efter det fra august 1882 
indførte regulativ for lønningerne: anciennitet at regne 
efter mere end 12 aars tjenestetid.

Sundt, Michael. Født 1831, student 1851, cand. mag. 
1858, ansat januar 1866, anciennitet fra august 1876.

Iversen, Johan Henrik. Født 1837, student 1856, cand. 
philos. 1858, sproglærer, ansat august 1866, anciennitet 
fra august 1876.

Corneliussen, Andreas Martin. Født 1852, student 1869, 
cand. theol. 1878, ansat som timelærer januar 1871, 
anciennitet fra august 1876.

Grüner, Herman Christian Hegge. Født 1834, officer 
1855, kaptein 1872, ansat januar 1865, anciennitet fra 
august 1877.

Geelmuyden, Bernhard. Født 1823, civilingeniør, ansat 
juni 1878, anciennitet fra august 1878.

Schnitler, Didrik Hegermann. Født 1831, student 1851, 
cand. theol. 1863, ansat januar 1879 (tidligere lærer 
ved skolen i860—65), anciennitet fra august 1882.

S trugstad, Oskar. Født 1851, officer 1873, premierløit- 
nant 1878, ansat august 1882, anciennitet fra samme tid.

Fast ansatte lærere af anden lønningsgrad.

Pedersen, Michael. Født 1831, seminarist 1851, ansat 



januar i860, anciennitet at regne efter mere end 9 
aars tjenestetid.

Olsen, Peder Nikolai Juel. Født 1831, seminarist 1854, 
ansat august 1869, anciennitet at regne efter mere end 
9 aars tjenestetid.

Lund, Andreas. Født 1851, seminarist 1871, student 1881, 
ansat november 1877, anciennitet fra august 1877.

Kj ør stad, Olaf. Født 1853, student 1872, cand. philos. 
1874, ansat januar 1878, anciennitet fra august 1879.

Timelærere :

Conradi, Johan Gottfried. Født 1820, exam, pharmac. 
1840, præliminærex. 1841, sanginstruktør, ansat august 
i860.

Haslund, Ludvig August. Født 1847, landskabsmaler, 
ansat april 1874.

Hesselberg, Frantz. Født 1824, skrivelærer, ansat august 
1878.

Bjørnseth, Johan Hagbart. Født 1852, officer 1873, Pre- 
mierløitnant 1882, ansat december 1882.

Bydal, Gustav Adolf. Født 1856, student 1874, ansat 
august 1883.

Lærerinder:

Frøken Lütken, Ingeborg Kristiane. Født 1847. ansat au
gust 1879, anciennitet fra samme tid.

» Foss, Martha Elise. Født 1849, ansat marts 1880, 
anciennitet fra august 1880.

» Kulsberg, Gunborg Agnes. Født 1859, lærerinde
eksamen 1882, ansat august 1882, anciennitet fra 
samme tid.

» Riis, Helga. Født 1859, lærerindeeksamen 1879, kon
stitueret siden oktober 1882.



Lærer M. Pedersen afgik ved døden den 27de marts 
sidstleden. Den iste januar d. a. fyldte han sit 25de aar 
som lærer ved denne skole; men da nogle kolleger den dag 
kom for at lykønske ham til hans jubilæum, fandt de ham 
tilsengs, lidende af den sygdom, som 3 maaneder senere rev 
ham bort. Han var en trofast og nidkjær arbeider, en dyg
tig lærer og en god kamerat. Hans fag var skjønskrift, 
praktisk regning og bogholderi, fag, som der ved denne 
skole med dens mere udprægede karakter som borgerskole 
lægges særlig vægt paa. Den anseelse, hvori skolen staar 
for sit held i at uddanne gutter, der, straks de forlader sko
len, kan gjøre god nytte for sig i en handelsforretning, har 
den for en ikke liden del Pedersens arbeide at takke for. 
Hans timer har siden januar været besørgede af vikarer, 
handelslærer Arvesen i bogholderi, stud. real. Woll L 
praktisk regning og skjønskrift. lærer Christian sen i skjøn
skrift den sidste del af skoleaaret. Fra næste skoleaar vil 
Pedersens post blive delt, idet der vil blive ansat en time
lærer i bogholderi og handelsregning og en fast lærer af 
anden lønningsgrad i praktisk regning i skolens mellemste klas
ser og i skjønskrift i de mellemste og øverste klasser. Disse 
poster er endnu ikke besatte.

Skolens lærer i naturfag, ingeniør B. G e el muy den, 
fratræder efter egen opsigelse sin post fra indeværende skole- 
aars slutning. I hans sted er fra næste skoleaars begyndelse- 
ansat cand. real. Anton Løken, for tiden timelærer ved 
Kristiania kathedralskole.

Den hidtilværende timelærer i latin, stud. phil. A. By
dal, fratræder ligeledes sin post ved skoleaarets slutning, da 
en fast lærerpost med latin som hovedfag skal oprettes fra 
næste skoleaars begyndelse, og denne post efter skoleautori
teternes bestemmelse skal besættes med en filologisk kandi
dat. Cand. mag. OscarDahl er ansat i posten fra næste 
skoleaars begyndelse.



Hvorledes arbeidet ved skolen i indeværende skoleaar har 
været fordelt paa lærerne, vil sees af tabellen under afsnit VIL

Skolens kasserer er cand. theol, A. M. Corneliussen 
siden oktober 1878.

Pedel ved skolen er fhv. brandkonstabel Olaf Chr. 
Sanne.

III. Klasseinddeling og discipeltal.
Skolen har i dette skoleaar arbeidet med den samme 

klasseinddeling som i forrige skoleaar: 3 etaarige opadsti
gende forberedelsesklasser og 6 etaarige opadstigende mid
delskoleklasser med parallelklasser til samtlige undtagen øver
ste middelskoleklasse. Der har altsaa været ialt ry særskilte 
klasser. Tilstrømningen til iste forberedelsesklasse ved skole- 
aarets begyndelse var saa stor, at klassen straks maatte deles 
i to parallele klasser.

Følgende tabel viser elevantallet i de forskjellige klasser 
i 1884—85 :



♦) I denne maaned var elevantallet størst.

VI 
mdkl.

V 
mdkl.

IV 
mdkl.

III
mdkl. .

II 
mdkl.

I 
mdkl.

3 
fbkl.

2 
fbkl.

I

fbkl. Sum.

a b a b a b a b a b a b a b a b

August 1884 16 18 17 28 28 29 32 29 29 32 27 33 34 33 32 29 25 471 °*

Oktober 1884*) ♦ • 18 20 17 27 29 29 32 31 3° 34 33 32 33 34 33 35 34 501

Juni 1885 19 16 iS 25 27 27 3° 33 3° 32 33 33 33 33 29 33 32 480



Skoleaaret begyndte altsaa med 471 elever. Senere i 
aarets løb indmeldtes 56 elever, saa det samlede antal af 
elever, der har været indskrevne ved skolen i aarets løb, er 
525. Af disse er til udgangen af mai maaned 49 igjen ud- 
gaaede af skolen, saa elevantallet ved eksamens begyndelse 
er 478. Af de 49 udmeldte elever sluttede de 13 sin skole
gang; 7 af disse gik til handelen, 2 til haandverk, 1 blev 
mekanisk arbeider, 1 gik tilsøs, for 2 er det endnu ikke 
bestemt, hvilken livsstilling de skal gaa over til. Af de øv
rige 36 blev 8 midlertidig udmeldte paa grund af sygelighed ; 
2 af disse blev atter indmeldte i aarets løb; 7 forlod skolen 
paa grund af flytning fra byen; 4 blev udmeldte af foræl
drene, fordi disse ikke kunde udrede skolepengene længere ; 
10 blev negtede adgang til skolen paa grund af svære re
stancer i skolepenge; 3 gik over til andre skoler; 4 afgik 
ved døden.

Sundhedstilstanden ved skolen har i det forløbne skole- 
aar ligesom de nærmest foregaaende været god. Der har 
indtruffet nogle tilfælde af skarlagensfeber og difterit mellem 
skolebørnene, men kun 1 med dødelig udgang; en 11 aars 
gut døde i mai maaned af difterit. Ved samme tid døde 
en anden 10 aars gut af en brandbyld. Disse er de to 
eneste dødsfald mellem eleverne, som er indtrufne som følge 
af sygdom, siden skoleaaret 1882—83, da 2 smaagutter paa 
7 aar døde. 2 elever af skolen omkom i det forløbne skole- 
aar ved ulykkestilfælde, en druknede ved skøiteløbning, og 
en blev overkjørt af en lastvogn.

Latinlinien har havt omtrent den søgning, som forstan
derskabet ventede ved dens oprettelse. Indeværende skole- 
aar har den været i gang i III og IV Mdkl. ; næste aar skal 
den fortsætte i V. Af de tilsammen 60 elever, som har 
været indskrevne i de to IV Mdkl., læser de 11 latin; af 
de 64 i III Mdkl. 14 ; blandt disse er dog en gjensidder fra 
forrige aar. Den frygt, som har været udtalt, at oprettelse 
af latinlinie ved skolen skulde bringe en større del af ele
verne til at slaa vrag paa borgerskoledannelsen og vende sig 
til latinen, har altsaa hidtil vist sig ugrundet.
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Det samme gjælder om to andre betænkeligheder, som 
latinliniens oprettelse har fremkaldt hos enkelte. Den ene 
er, at borgerskolen skulde skifte karakter, at latinlinien skulde 
trække saa mange børn fra de høiere samfundsklasser til 
skolen, at der ikke skulde blive plads for de mindre bemid
lede klassers børn, at skolen, som det er udtrykt, «ikke 
vilde komme de samfundsklasser tilgode, som den oprindelig, 
havde været beregnet paa,« at den vilde komme, ja allerede 
var kommen »i et andet forhold end før, da dens formaal 
var at være en hjælp for enkers og ubemidlede folks børn». 
Den anden er, at skolen med sine lave skolepenge efter la
tinliniens indførelse vilde faa en saadan tilstrømning, at den 
ikke paa langt nær kunde optage alle, som meldte sig til 
optagelse. Da disse anskuelser ved flere ledigheder har 
givet sig udtryk og udentvivl deles af ikke saa faa af byens 
borgere og, som det har vist sig, heller ikke er fremmede 
for adskillige af kommunens repræsentanter, anser man det. 
gavnligt her at paavise, i hvor liden grad virkeligheden hid
til har givet de omtalte betænkeligheder medhold.

Først nogle ord i anledning af den paastand, som ikke 
saa sjelden høres, at Borger kolen oprindelig skulde 
være bestemt til at være en skole udelukkende 
eller væsentlig for de mindre bemidlede klassers 
børn. Dette er en paastand, som er fuldstændig greben 
ud af luften. Den historiske sammenhæng er, at skolen i 
begyndelsen af aarhundredet blev oprettet efter privat initia
tiv og for private midler for at være dels en forberedelses
skole for gutter, der senere skulde ind i latinskolen eller i 
krigsskolen, dels en skole, hvor gutter, hvis bestemmelse var 
det almindelige borgerlige livs sysler, kunde faa en fornøden.' 
og hensigtsmæssig uddannelse*).  Borgerskolen var dengang 
den eneste skole i byen for en høiere borgerlig almendan
nelse; foruden den fandtes der af undervisningsanstalter blot 

*) En mere udførlig fremstilling af skolens oprettelse og første hi
storie findes i en af en formandskabskomite udarbeidet betænkning 
af 25de januar 1872 anga: ende tilveiebringeL e af nyt lokale for 
skolen. Betænkningen er trykt i skolens program for 1877.
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almueskolerne, latinskolen og krigsskolen, og der siges intet
steds noget om, at den skulde være en skole særlig »for de 
mindre bemidlede klasser». Skolens plan af 1827 sætter det 
som dens bestemmelse »at give de drengebørn, der opholde 
sig i (eller ved) Kristiania og ikke henhøre til stadens al
mueskoler, undervisning i de almindelige kundskaber, som 
ere nødvendige for ethvert oplyst medlem af borgersamfun
det.» Heller ikke her betegnes altsaa skolen som en skole 
udelukkende eller særlig for de mindre bemidlede klassers 
børn. I skolens nu gjældende plan af 1879' °g 80 nævnes 
heller intet om, at skolen skulde være en skole for særegne 
samfundsklasser. At oprettelsen af latinlinie skulde stride 
mod den oprindelige tanke ved skolens oprettelse eller mod 
senere planer for skolen eller mod nogen enkelt klasses sær
rettigheder, er derfor en paastand, som ikke har noget for 
sig. Saavidt vides er det ogsaa først under forhandlingerne 
om oprettelsen af latinlinie (eller gjenoprettelse, thi latin er 
i planen af 1827 opført blandt skolens undervisningsfag, og 
latinundervisning blev dreven ved skolen til ud i 4O aarene), 
at denne tale har været hørt.

Det historiske forhold er ogsaa, at skolen til ud i 60 
aarene, tildels endog lige ud i 70 aarene, søgtes saavel af de 
mere bemidlede som af de mindre bemidlede samfundsklas
sers børn. Endnu saa sent som i skoleaaret 1873—74 fin
des sønner af statsraader opførte i skolens elevfortegnelse. 
Men oprettelsen af de store private skoler fra 60 aarene af 
og indførelse af middelskoleordningen ved disse og kathe- 
dralskolen, medens borgerskolen blev staaende med sin gamle 
ordning, trykkede efterhaanden borgerskolen ned i samfunds
lagene, og i de senere aar har den, som gjentagne gange 
leilighedsvis forklaret, virkelig været en skole væsentlig for 
de mindre bemidlede klasser, for den lavere middelklasse. 
Omstændigheder, hvori der ikke lettelig vil ske nogen for
andring, bidrager til at holde dette forhold vedlige, og dette 
er et forhold, som har sin berettigelse og som skal aner- 
kjendes; — kun at hensynet til det ikke bliver drevet til 
■en spidse, der hemmer skolens virksomhed, og at det ikke 



bliver sat som det ene normerende for skolens udvikling, 
saa at gavnlige og nødvendige forholdsregler skal sættes til
side af frygt for i nogen maade at forandre dette forhold.

Borgerskolen har efter latinliniens oprettelse sin tilgang 
fra aldeles de samme samfundslag som før; elevfortegnelsen 
har i social henseende aldeles samme karakter som tidligere. 
Det er nu over 2 aar, siden latinlinien blev oprettet; der er 
modtaget indmeldelser til 2 begyndende skoleaar, og der 
holder i denne tid paa at indkomme indmeldelser til det 3 die. 
Der er efter latinliniens oprettelse blevet indmeldt ialt 367 
nye elever i skolen i klasserne fra III og IV mdkl. ned
over, altsaa af saadanne, ved hvis indmeldelse der er en 
mulighed for, at hensynet til latinlinien kan have været en 
medvirkende aarsag. Følgende fortegnelse viser, til hvilke 
samfundsklasser forældrene til disse 367 børn hører:
i. Handlende (herunder ogsaa agenter, handelsreisende,

restauratører, hotelværter o. fl.)........................... 72
2. Haandverkere............................................................64
3. Bogholdere, kontorister, fuldmægtige............................. 53
4. Lærere............................................................................ 16
5. Andre bestillingsmænd (kommunale funktionærer,

toldbetjente og rorskarle, postbetjente, jernbane
funktionærer o. a.)........................................................58

6. Skibsførere og styrmænd............................................ 28
7 ■ Arbeiderformænd og arbeidere.......................................18
8. Embedsmænd *)..................................................... 10
9. Afgaaede embedsmænd........................................... 2

IO. Enker.................................................................................. 21
11. Kopister...................................................................... 8
12. Ingeniører................................................................ 6
I3. Landmænd................................................................ 4
14. I kunstnerisk og literær virksomhed..................... 4
15. Praktiserende læger................................................ 2
16. Homøopather........................................................... 1

-------------------  367

•) tilhørende 6 familier. Af fædrene er 2 premierløitnanter, 2 kgl. 
fuldmægtige, 1 overtoldbetjent, 1 distriktslæge.



Listen skal ikke bestyrke frygten for, at skolen skal 
holde paa at faa et aristokratisk præg.

Hvad angaar den anden betænkelighed, at tilstrømnin
gen til skolen skulde blive saa sterk, at skolen ikke skulde 
kunne optage dem, som melder sig til optagelse, saa har 
den ogsaa hidtil vist sig ugrundet. Skolen har endnu ikke 
været nødt til at tilbagevise en eneste, som har meldt sig 
til optagelse i begynderklasseme, fordi der har været man
gel paa plads ; derimod er nogle bievne negtet optagelse i 
disse klasser efter planens bestemmelser, fordi de har været 
altfor gamle for klassen. At en og anden, som kommer fra 
andre skoler og melder sig til optagelse i høiere klasser, 
finder disse fulde af saadanne, som har gaaet i skolen fra 
begynderklassen af, og derfor ikke kan faa plads, hænder natur
ligvis; men dette har altid kunnet indtræffe, og latinlinien 
har ingen skyld deri.

IV. Skolepenge og fripladse. Ekstrakt af 
regnskabet for 1883—84.

Skolepengene erlægges forskudsvis for hver maaned 
og beregnes altid for hele maaneder, nemlig fra begyndelsen 
af den maaned, hvori en discipel kommer ind paa skolen, 
til slutningen af den maaned, hvori han gaar ud.

Skolepengenes størrelse er:
for iste forberedelsesklasse kr. 4 maanedlig.

- 2den — 6 —
- 3die — 8 —
- I—III middelskoleklasse - 10 —
- IV—VI — - 12 —

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

Naar nogen elev rester skolepenge for længere tid end 
to maaneder, kan han af forstanderskabet negtes fremtidig 
adgang til skolen, indtil gjælden er betalt.
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Udmeldelse kan kun finde sted fra en maaneds slut
ning og maa ske skriftlig mindst en maaned forud.

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 i mindst to aar har havt sit hjem i Kristiania.

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

Som regel tilstaaes ikke fripladse i forberedelsesklasserne.
Ansøgninger om fripladse indleveres hvert aar i mai 

maaned.
I skoleaaret 1884—85 har været bevilget 25 hele 

og 46 halve fripladse til et samlet beløb af 6052 kroner. 
Moderation for brødre i skoleaaret har beløbet sig til kr. 
4338.5O-

For renterne af pedel Andresens legat er desuden 
skolepengene bievne betalte for en elev af VI middelskole- 
klasse.



Ekstrakt af skolens regnskab for skoleaaret 1883—84.

Indtægt:

Beholdning fra 1882—83 . kr. 19664,39
(heraf restancer kr. 14652.16)

Skolepenge............................................ - 41306,50
Husleie.................................................. - 1524,27
Refusion for gas og brænde . . - 188,00
Afdrag.................................................. - 600,00
Renter......................................  - 432,36
Diverse indtægter.................................. - 108,23
Tilskud af kommunen .... - 11700,00
Afsat fra konto «Brænde» fra

1882—83 ....... - 233,09

Udgift:

Lønninger...........................................kr. 40425,79
Skrivehjælp for bestyreren ... - 140,40
Bygningerne med gjærde og grund - 3314,12
Bygningskyndigt tilsyn .... - 50,00
Inventarium og undervisningsmateriel - 1085,29
Brænde...................................................... - 1758,58
Belysning 411,59
Renhold................................................ - 945,37
Brandassurance og vandafgift . . - 565,10
Afdrag...................................................... - 1259,34
Renter..............................................  - 2500,96
Diverse udgifter . . . . . .. . - 1374,76
Beholdning................................................ - 21925,54

(Heraf restancer kr. 16510,96)

kr. 75756>84 kr. 75756,84



De egentlige udgifter ved skolens drift for skoleaaret 
1883 — 84 har altsaa udgjort kr. 50071 (kr. 75756,84 -H 
renter, afdrag og beholdning). Det gjennemsnitlige elevantal 
for det samlede skoleaar var 478. Udgifterne pr. elev for 
skoleaaret har altsaa beløbet sig til kr. 104, 75' Til sam
menligning skal man oplyse, at efter de i 1881 i anledning 
af forslaget om et nyt lønningsregulativ for borgerskolens 
lærere indhentede oplysninger udgjorde driftsudgifterne pr. 
elev for skoleaaret 1880—81 ved statens skoler vel 200 
kroner, ved de kommunale 130 a 140 kroner. Lavest stod 
Tønsbergs skole med kr. 87,04 pr. elev; derefter kom Pors
grunds med kr. 97,06 pr. elev; Stenkjær skole havde en 
aarlig udgift af kr. 104,24 pr. elev; de øvrige skoler stod 
høiere, lige til kr. 382,88 pr. elev. Kristiania borger- og 
realskole blev altsaa i forrige skoleaar drevet med relativt 
de samme udgifter som den 3die sidste af samtlige landets 
høiere skoler i 1880—81. Hvor meget udgifterne senere er 
stegne ved de andre skoler, vides ikke.

Kommunens tilskud for skoleaaret 1883—84 er ovenfor 
opført med kr. 11700. Det er som følge af en forandring 
i budgettets opgjør, idet budgettet, som tidligere havde væ
ret beregnet for skoleaaret, efter kommunebestyrelsens be
slutning blev beregnet for kalenderaaret, og en derved 
foranlediget uregelmæssighed i posteringen, at tilskuddet for 
dette skoleaar er kommet til at udvise et saa stort beløb ; 
i virkeligheden udgjorde kommunens tilskud for aaret 
omtrent 2000 kroner mindre, altsaa omtrent 9700 kroner. 
Herved maa fremdeles lægges mærke til, at paa bud
gettets udgiftsside kommer kr. 2727,94, som skolen giver 
ud mere end den tager ind som renter og afdrag paa 
panteheftelser, saa kommunens tilskud til undervisningens 
drift for skoleaaret blot bliver omtrent 7000 kroner. For
deles dette beløb paa de 478 elever, saa udkommer 
kr. 14,65 som kommunens tilskud pr. elev for aaret til 
skolens drift. Andet tilskud har skolen ikke. Det kan og- 
saa her være nyttigt til bedømmelse af skolens økonomi at 
være opmerksom paa, hvorledes forholdet i denne henseende 
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stiller sig mellem Kristiania borger- og realskole og andre 
skoler. Der gives ingen offentlig eller kommunal skole i det 
hele land, som bestrider sine udgifter alene ved hjælp af 
skolepengene ; samtlige har de tilskud, enten af egne midler 
eller af staten eller af kommunen eller fra flere af disse kil
der til samme tid. Størrelsen af disse tilskud pr. elev er 
meget forskjellig; ifølge opgaverne af 1881 varierede de 
mellem kr. 22,69 °g kr. 255,01 aarlig for hver elev. For 
15 af statens skoler, fra hvilke man har opgaver af 1881, 
udgjorde det gjennemsnitlige samlede tilskud kr. 135,59 aar" 
lig pr. elev, for 18 kommunale skoler gjennemsnitlig kr. 
69,50 aarlig pr. elev. Kristiania borger- og realskole fik, 
som ovenfor oplyst, i forrige skoleaar kr. 14,65 aarligt til
skud pr. elev.

hr. pastor A. E. Eliassen.
» cand. mag. J. N o r b y.
» sproglærer A. Messeil.
» cand. theol. N. Jæger.
« inspektør O. Johannesen.
» cand. mag. A. H. Kæder.
» cand. theol. A. Andersen.
» cand. mag. L. Hermanstorff.
» cand. real. H. Tornøe.
» kasserer E. Thorsen.
» løitnant H. Nielsen.

V. Middelskolens afgangseksamen 1883.
Kommissionen for afholdelse af middelskolens afgangs

eksamen ved de kommunale og private skoler i Kristiania 
bestod i 1884 af følgende herrer :

Skolebestyrer Gjertsen (formand), skolebestyrer An
dersen, skolebestyrer Hofgaard, cand. theol. Corne- 
liussen, cand. philos. Larsen, skolebestyrer Pauss.

Efter forslag af kommissionen beskikkede kirkedeparte
mentet følgende til censorer ved denne skole:

I religion: 
- modersmaal : 
- engelsk: 
- tysk : 
- mathematik: 
- historie: 
- geografi : 
- fransk : 
- naturfag: 
- skrivning: 
- tegning:
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Ved den skriftlige eksamen gaves følgende fra kirke
departementet tilstillede opgaver:

I mode rsm aal:

»Hunden, dens egenskaber og nytte.»

I eng elsk stil:

En Dom af Zadig.

En rig Kjøbmand fra Babylon var død i Indien. Han 
havde delt Arven ligelig mellem sine to Sønner efter at have 
bortgiftet deres Søster, og han efterlod en Gave paa treti 
tusinde Guldstykker til den af sine Sønner, som viste sig at 
elske ham mest. Den ældste byggede ham et Gravmæle, 
medens den anden forøgede sin Søsters Medgift med en Del 
af sin Arv. Da .sagde alle: »Naar han tager fra sig selv 
for at berige sin Søster, maa jo denne være ham kjærest! 
disse Penge tilhøre den ældste.»

Zadig lod dem komme for sig, den ene efter den an
den. Til den ældste sagde han: «Din Fader er ikke død; 
han er kommet sig af sin sidste Sygdom, og om en Maaned 
vender han tilbage til Babylon.» «Gud være lovet!» sva
rede den unge Mand; «det Gravmæle har dog været mig 
temmelig dyrt.» Derefter tiltalte Zadig den yngste paa 
samme Maade. «Gud være lovet!» sagde han ; «jeg vil give 
min Fader tilbage alt, hvad jeg har; men jeg vilde ønske, 
at han lod min Søster beholde, hvad jeg har givet hende.» 
«Du skal ikke give noget tilbage,» sagde Zadig, «og du 
skal have de treti tusinde Guldstykker. Det er dig, som 
holder mest af din Fader.»

I latins k stil:

Da Cæsar endnu som ung Mand reiste til Asien, blev 
han underveis fangen af Sørøvere. Disse erklærede, at de 
ikke vilde gjengive ham Friheden, medmindre han betalte 
dem tyve Talenter. Cæsar spottede dem, fordi de ikke vur
derede ham, en saadan Mand, høiere, og skrev til sine Ven



ner i Rom, at de skulde sende ham en større Sum. Medens 
han opholdt sig mellem Sørøverne, svor han ofte ligesom i 
Spøg1) paa, at han, hvis de kom i hans Magt, vilde kors
fæste dem. Da han lidt efter var løsladt, rustede han et 
Skib, forfulgte Røverne og fangede dem. Han havde ikke 
glemt sin Ed, men betænkte sig dog længe paa, hvad han 
skulde gjøre; thi han frygtede for, at den Straf, som han 
havde truet dem med, skulde synes altfor grusom. Endelig 
fandt han, hvorledes han uden Grusomhed kunde holde2) 
Eden. Han lod3) dem dræbe og derpaa deres Legemer 
korsfæste.

Tysk stil:

Homers Sange var Alexander den store saa kjære, at 
han om Natten havde dem under sin Hovedpude for at 
kunne læse i dem, saasnart han vaagnede. Helst læste han 
om Helten Achilles’s Kampe. Alexander ytrede ofte det Haab,. 
at Digterens Sange engang vilde forherlige hans Bedrifter lige
som hin græske Helts, og han udmærkede sig ligesom denne 
tidlig i alle legemlige Øvelser. — En Dag blev en prægtig 
Stridshest tilbudt hans Fader; men elterat flere øvede Ryttere 
forgjæves havde søgt at bestige den, tænkte Kongen paa at 
opgive Handelen. Alexander mente dog, at hans Fader let 
kunde have fundet en bedre Rytter, og fik nu Tilladelse til 
selv at forsøge. Uden at betænke sig nærmede han sig 
strax Hesten, talte venlig til den og førte den lige mod So
len, fordi han havde bemærket, at Dyret var bange for sin 
egen Skygge. Ved at høre hans venlige Stemme blev Hesten 
strax roligere. Nu lod den dristige Yngling sin Kappe falde 
og sprang op paa Hestens Ryg. Kort efter saa man ham 
ride ganske rolig, som om han sad paa det tammeste Dyr af 
Verden. Filip omarmede sin Søn og sagde: »Søg dig et 
andet Rige, Makedonien er for lidet for dig.»

\) per jocum.
2) servare,

jubere.



I Regning og konstruktionstegning:
No. i.

En Godseier har af to Eiendomme en samlet aarlig Ind
tægt af 4500 Kroner. Den ene, der havde kostet ham tre 
Gange saa meget som den anden, indbragte ham 5 pct. i aar
lig Rente, den anden 7V2 pct.

Hvormeget havde disse to Eiendomme kostet ham?

No. 2.
En Handelsmand solgte sin Beholdning af Korn for 5248 

Kroner til en Pris af Kr. 8,20 pr. Hektoliter. Selv havde 
han iridkjøbt dette Korn dels til Kr. 7,40, dels til Kr. 8,00 
pr. hektoliter. Under Transporten og ved Udmaalingen gik 
en Del tilspilde, ligesom Kornet ogsaa svandt ind ved Tør
ring, hvilket Tab tilsammen udgjorde Vs af den oprindelige 
mængde. Paa Handelen tabte han 368 Kroner. Hvorme
get havde han kjøbt af hver Sort?

No. 3.
Konstruer en Firkant ABCD (Bogstaverne i alfabetisk 

Orden Figuren rundt), hvori AD = 6 cm., CD — 6 cm., 
BC = 4 cm., Afstanden fra C til AD = 4,5 cm. og Vinke
len B = en ret Vinkel. Forklar Fremgangsmaaden.

No. 4.
Fladeindholdet af en Cirkel er 2,5 □ m2 større end Flade

indholdet af den i samme Cirkel indskrevne regulære Sex- 
kant. Beregn Cirkelens Radius og Længden af de Buer, 
hvori Sexkantens Hjørner deler Periferien.

I p roj ektionstegning:
En Tegning og en sexkantet regulær Pyramide, opstillet 

saaledes som et vedlagt Rids udviser, forlanges aftegnet i 
Grundrids og Oprids. Følgende -Maal opgives: 
Terningens Sidekant = 7,5 cm.
Pyramidens Høide =15 cm.
Den større Radius i Pyramidens Grundflade = □ 4,5 cm. 
Afstanden fra Terningen til det vertikale Projektionsplan =

2 cm.



Afstanden fra Pyramidens Toppunkt til Midtpunktet af Ter
ningens grundflade — 13,5 cm.

Til afgangseksamen fremstillede sig VI middelskoleklas
ses 28 elever. 7, af hvilke 2 blot i det sidste aar havde 
været skolens elever, bestod ikke prøven, og 1 blev syg 
under eksamen. For de øvriges vedkommende var udfaldet
som følger :

i. Aalton, Peder, hovedkarakter . godt (2,89).
2. Andersen, Gunnar, — . meget godt (2,23).
3- Andersen, Markus, —■ godt (2,83).
4- Hansen, Flarald, — . udmerket godt (1,47).
5- Haug, Martin, •— godt (3,07).
6. Hauge, Einar, — . . meget godt (1,63).
7- Johannesen, Adolf, — . . meget godt (1,70)-
8. Knudsen, Ingvald, — . meget godt (2,07).
9- Knudsen, Thorbjørn — . meget godt (2,10).

10. Launy, Otto — . meget godt (2,36).
ri. Lisleby, Albert, — . meget godt (2,27).
12. Melby, Brynjulf, — . . meget godt (1,73).
i3- Melby, Torgeir, — godt (2,87).
14. Mitsem, Ole, — . meget godt (2,30).
T5- Mitsem, Richvold, — godt (2,86).
16. Olsen, Aksel, — . meget godt (1,93).
i7- Opsahl, Johan, — . meget godt (1,79).
18. Pettersen, Thor, — godt (2,64).
19. Ring, Aksel, — godt (2,67).
20. Throndsen, Thorvald, — . meget godt (2,47).

Af de udgaaende elever gik 8 over i gymnasium, 15 til
handelen, 3 til jordbruget, 1 tilsøs. i rejiceret elev gik over
til en anden skole for at læse op igjen til middelskoleeksamen.

Af privatister fremstillede sig ved denne skole for at 
tage middelskolens afgangseksamen 26, 16 paa engelsklinien
og 10 paa latinlinien. Af disse bestod 13 prøven, 7 paa 
engelsklinien og 6 paa latinlinien, medens 12 blev rejice
rede, 8 paa engelsklinien og 4 paa latinlinien. 1 privatist 
fuldførte paa grund af sygdom ikke eksamen.
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De privatister, som bestod middelskoleeksamen, var paa. 
engelsk li nien:

i. Qvam, Ragnhild, hovedkarakter . meget godt (1,86).
2. Digernæs, Sivert, — ... godt (2,57).
3. Gangnæs, Aksel, — . meget godt (2,43).
4. Klæbo, Arnoldus, — ... godt (2,82).
5. Semeleng, Olaf, — ... godt (2,68).
6. Østgaard, Theodor, — ... godt (2,64).
7. Thue, Hans, — . meget godt (2,32).

og paa latinlinien:
8. Havig, Thorleiv, hovedkarakter . . . godt (2,85).
9. Mørch, Thomas, — ... godt (2,77).

10. Rova, Karl, — udmærket godt (1,15).
ir. Thornæs, Karl, — ... godt (2,96).
12. Heiberg, Finn, — ... godt (3,12).
13. Tjørnholm, Tobias, •—• ... godt (3,18).

VI. I skoleaaret 1883—84 er følgende pensa 
gjennenigaaede :

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.

Norsk. Samtlige lyd lærte efter lyd- og skrivelæsemethoden. 
Derefter gjennemlæst Jespersens a. b. c. og Eriksens 
og Paulsens læsebog iste del. Nogle smaasange 
lærte og sungne. Anskuelsesøvelser, afskrift og dik
tat med stavelsedeling.

Regning. Addition og subtraktion med enere og tiere i tal
rækken 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.
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2den forberedelsesklasse.
Religion. Efter Vogts lille bibelhistorie: fra skabelsen til 

dommerne og de vigtigste begivenheder af Jesu liv. 
De jo bud og iste troesartikel med Luthers for
klaring. En del salmevers.

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.

Skrivning. Sammenskrift af store og smaa latinske bog
staver.

3 die forberedelsesklasse:
Religion. I bibelhistorie hele det gamle testamente; af 

katekismen de tre første parter med Luthers for
klaring. 12 salmer lærte udenad.

Moders m aal. De vigtigste ordklasser og sætningsdele ind
øvede ved analyse efter eksempelsamlingen og læse
bogen. Læsning og udenadlæren af digte efter 
Eriksen og Paulsens læsebog II del. Diktat, afskrift 
og udenadskrift afvekslende 3 timer ugentlig.

Historie: Fortalt Norges historie efter Snorre til Magnus 
den gode.

G e o g r a f i : Mundtlig gjennemgaaelse af Europa efter kartet. 
Regning: Indøvet multiplikation og division samt repe

teret de 4 regningsarter i ubenævnte tal.
Skrivning: Indøvet det store og lille alfabet og skrivning 

af enkelte ord i alfabetisk orden, senere sammenskrift.

B. I middelekolen.
Religion.

I. Vogts lille bibelhistorie: det nye testamente. Katekis
mens tre første parter samt «bønner». Endel salmer.
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II. Vogts bibelhistorie forborgerskoler: det gamle testamente 
til Samuels bøger. Katekismens 5 parter samt enkelte 
dele af hustavlen. 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).

Y. Apostlernes gjerninger og repetition af det gamle testa
mente. Jødelands geografi. Læst forklaringen ud fra 
sp. 397 og repeteret 3die troesartikel.

VI. Repetition af bibelhistorien og af Jødelands geografi. 
Repeteret forklaringen.

Modersmaalet.

I. Sætningsdelene og ordklasserne gjennemgaaede efter 
Hofgaards lille grammatik og Jensens eksempelsamling; 
læsning og udenadlærte digte efter Eriksens og Paulsens 
læsebog II del. Diktat med afvekslende afskrift og 
udenadskrift 2 timer ugentlig.

II. Formlæren og enkelte dele af sætningslæren gjennem
gaaede efter Hofgaards lille grammatik med analyse 
efter Jensens eksempelsamling. Læsning og digte efter 
Eriksen og Paulsens læsebog III del. Skriftlige øvelser 
(diktat og smäa 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 skriftlig analyse.

IV. Kursorisk repetition af formlæren og gjennemgaaelse af 
det væsentlige af sætningslæren efter Hofgaards gram
matik, indøvelse ved stadig analyse. Læsning: det i for-
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ordet til nævnte læsebog opgivne pensum for klassen ; 
foredrag af udenadlærte digte og prosaiske stykker. 
Skriftlige øvelser : diktat, 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 klas
sen, desuden læst Holbergs: «Den politiske kandestø
ber» ; foredrag af udenadlærte digte og prosaiske styk
ker. Skriftlige øvelser: hveranden uge diktat eller 
skriftlig analyse, hveranden uge stil, navnlig af beskri
vende 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, Moe, Bjørnson, Ibsen og Lie. Læsning af 
tilsvarende stykker i III del af Eriksen og Paulsens 
læsebog og i »Udvalg af norske og danske forfattere» 
af Eriksen (læsebogens IV del). Gjennemgaaet vers
lære og digtarter. Hveranden uge en stil af beskrivende, 
skildrende, fortællende eller lettere ræsonnerende indhold.

Engelsk.

III. Løkkes læsebog for begyndere til pag. 65 (oversprunget 
«Easy dialogues». Af Løkkes grammatik: artikelen, 
substantivernes bøining, adjektivernes komparation, tal
ordene og pronomenerne til de ubestemte; hjælpever
berne to have og to be samt de regelmæssige verber 
ligesom de i stykkerne forekommende uregelmæssige 
verber.

IV. Løkkes læsebog for begyndere fra no. 25 omtr 38 sider. 
Løkkes grammatik : formlæren læst og repeteret. Syn- 
taxen læst til genitiv. Skriftlig : i første halvaar dikta
ter og hjemmestile efter dikterede eksempler til ind
øvelse af formlæren, i andet halvaar hjemmestil og 
ekstemporalstile efter Løkkes stiløvelser, til § 36.



V. »A Child's history of England*. by Dickens til 8de 
kapitel, side 67. Grammatik: formlæren læst og repe
teret. Syntaxen læst og repeteret til verberne, § 159. 
30 hjemmestile og 30 eksemporalstile efter Løkkes stil
øvelser, til de sammenhængende stykker.

YI. -A Christmas Carol* by Dickens læst ud. I sidste 
halvaar ekstemporal-oversættelse efter » A Child’s hi
story*. Løkkes grammatik læst og repeteret. 32 hjem, 
mestile og 32 ekstemporalstile dels efter Løkkes stil
øvelser, dels efter dikterede stykker.

Latin.
II. 5 timer. De grammatiske former efter Schreiners 

grammatik; i første halvaar nomenernes bøining samt 
talord, i andet pronomenerne, de regelmæssige konjuga
tioner samt de fleste i adjunkt Andersens læsebog 
optagne afvigende verber. I tilslutning til grammatik
ken er i første halvaar lært alle, saavel norske som la
tinske, eksempler i Andersens læsebog (pag. 1—pag. 12), 
i andet halvaar omtrent halvparten af de latinske og 
næsten alle norske eksempler (pag. 12—pag. 32). Glo
serne er lærte udenad. Stadig skriftlige deklinations- 
og konjugationsøvelser hjemme.

IV. 6 timer. Af Andersens latinske læsebog fra de uregel
mæssige og ufuldstændige verber (pag. 32) — ud, med 
overspringelse af enkelte af de latinske eksempler; af 
Andersens udvalg de tre første feltherrer, Miltiades, 
Themistokles og Aristides, læste og repeterede. Form
læren efter Schreiners grammatik læst og repeteret. 
En hjemmestil og en skolestil hver uge. Til stile er 
brugt : i første halvaar de norske eksempler i læsebogen, 
i andet Andersen og Gjørs latinske stiløvelser fra 
begyndelsen til dativ (inch), efterat først de tilsvarende 
regler i grammatikken er gjennemgaaede.

Tysk.
I b. Gjennemgaaet efter Knudsens elementær- og læsebog 

til substantivernes bøining.
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II. Knudsens elementær- og læsebog 7 udg. fra substanti
vernes bøining s. 33 til 88; til og med s. 69 er de 
norske stykker tagne med, dels mundtlig, dels skriftlig; 
endvidere læsestykkerne fra s. 98—106; i Løkkes tyske 
grammatik substantivernes bøining.

III. Knudsens elementær- og læsebog 7 udg. fra s. 88—97, 
fremdeles læsestykkerne fra s. 106—148. I Løkkes 
grammatik er læst fra adjektivernes bøining til de uper
sonlige og refleksive verber. Til stile er brugt dels de 
norske stykker i elementærbogen, dels Knudsens tyske 
stiløvelser.

IV. I Pauss og Lassens læsebog er læst 60 sider. Løkkes 
grammatik fra substantivernes bøining og til syntaks. 
Knudsens stiløvelser fra begyndelsen og omtr. til kon
junktiv. Stile efter Knudsens stiløvelser 4 udg. s. 42 
til omtr. 59.

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

VI. Schillers Wilh. Tell. Løkkes grammatik læst og repete
ret. Oversættelse fra norsk til tysk. Repetition af de 
16 første stykker i Mohr & Outzens stiløvelser. 32 
hjemmestile og 32 extemporalstile, dels efter Mohr & 
Outzen, dels efter dikterede stykker. Gerstäcken »Irr
fahrten« benyttet til extemporaloversættelse.

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 brøk og decimalbrøk. Enkelt 
og sammensat reguladetri med reduktion til enheden.

IV. Procentregning, anvendt paa renteberegninger og vare
beregninger; begyndt diskontoregning og renters rente. 
De mest brugelige lettelser indøvede.

V. Videre indøvelse af diskontoregninger; repartitionsreg
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ning, direkte og indirekte kursregninger. Undervis 
ningen støttet til Bergs handelsarithmetik.

VI. Udfærdigelse af fakturaer over varer fra de almindelig
ste udenlandske handelspladse med paafølgende kalkula
tioner, dels enkelte, dels sammensatte. Undervisnin
gen støttet til 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.

Mathematik.

III. Arithmetik: Bonnevies lærebog, iste bog indtil po
tenser med tilsvarende opgaver 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, 2det hefte.

V. Arithmetik: 3die bog samt 4de bog indtil afsnittet 
om logarithmer. Opgaver i bogstavregning samt 
praktiske 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. Opga
ver af forskjellig art efter forannævnte opgavesam
linger.

Geometri: Fra 5te bog og ud lærebogen. Kon
struktions- og beregningsopgaver efter forannævnte 
opgavesamlinger.

Historie.

I. Eriksen ; En liden verdenshistorie fra begyndelsen til 
korstogene.



II. Eriksens lille verdenshistorie ud. Efter R. T. Nissens 
verdenshistorie fra begyndelsen til de puniske krige. 
Anm. I begge disse klasser bliver altid det opgivne 

pensum først fortalt af læreren.
III. R. T. Nissens verdenshistorie fra middelalderen til den 

franske revolution.
IV. Eriksens ¿Morges, Sveriges og Danmarks historie, hele 

bogen.
V. Nissens verdenshistorie fra begyndelsen til Richelieu.

VI. Nissens verdenshistorie fra første korstog bogen ud og 
Eriksens Norges, Sveriges og Danmarks historie, hele 
bogen.

Geografi.
I. Efter Christensens udtog af geografien fra Sverige til 

Balkanhalvøen.
II. Samme lærebog ud og repeteret Europa, fra England.

III. Geelmuydens geografi for middelskolen fra Europa til 
Storbritannien og Irland.

IV. Samme bog fra Storbrit. og Irl. til Asien.
V. Samme bog ud.

VI. Samme bog gjennemgaaet indledninger og repeteret 
hele bogen.

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 
être samt de tre regelmæssige konjugationer — dog ikke 
konjunktiv. — Af læseøvelserne fra begyndelsen til 77.

V. Samme læsebog til stykke 92. Senere paabegyndt 
Knudsen og Wallems franske læsebog, hvoraf læst fra 
begyndelsen til stykke 22, pag. 40. Knudsens lille 
franske grammatik: § 9 til § 68. Ugentlig 1 stil.

VI. Knudsen og Wallems franske læsebog for' middelskolen 
fra begyndelsen til pag. 66. Af Knudsens grammatik
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for middelskolen : den hele formlære, de uregelmæssige 
verber samt det væsentligste af syntaksen.

N atur fag.

I. Gjennemgaaet menneskets legemsbygning. Læst og 
repeteret hvirveldyrene til fiskene efter Sørensen lære
bog for middelskoler.

II. Læst og repeteret resten af dyreriget, fra fiskene af, 
efter Sørensen.

III. Læst og repeteret planteriget efter Siebke.
IV. Repeteret hele dyreriget og særlig gjennemgaaet og 

læst mennesket — efter Siebke.
V. Repeteret planteriget.

I fysik læst efter Henrichsens lærebog til varmelæren, 
repeteret.
I kemi: gjennemgaaet Roscoes lille lærebog. Læst og 
repeteret fra § 12 udover.

VI. Repeteret dyreriget og planteriget.
Læst og repeteret mineralogi efter Reusch.
I fysik: læst varmelæren; repeteret det hele pensum.

Skrivning.

I. Begyndt med øvelser i det store og lille alfabet. Senere 
skrevet enkelte ord i alfabetisk orden og sammenskrift.

II. Repetition af det lille og store latinske alfabet, derefter 
forbindelser af bogstaver og enkelte ord og endelig 
øvelser 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 norske 
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 IV, dog mere 
fremskredne øvelser i norsk.



VI. Fortsættelse med latinske og norske skriveøvelser og 
kontoskrift.

Tegning.

I Systematisk gjennemgaaet de geometriske figurer, mundt
lig og skriftlig, fra den rette linie indtil mangekanten, 
med eksamination. Repeteret 2 gange og fortsat med 
kvadratet og deraf udledede figurer i større maalestok. 
Tegningerne udførte med blæk og pen uden brug af 
viskelæder, dels efter lærerens optegning paa vægtav
len, dels efter Schmidts fortegninger pl. I til og med 
fig. 19.

II. Fortsat med retliniede figurer (baandslyng) efter Schmidts 
plancher pl. II til og med fig. 32. Polygonen gjen
nemgaaet og tegnet efter H. Petersens motiver. Gjen
nemgaaet cirkelen og tegnet figurer af den efter Schmidts 
pl III til og med fig. 42. Alt optrukket med pen og 
skraferet med rødt og blaat blæk.

III. Fortsættelse fra II med cirkelen og i den tegnede ro
setter efter lærerens optegning paa vægtavlen, dernæst 
nogle stiliserede bladformer efter Schmidts plancher og 
paabegyndt lettere grundformer til ornamenter efter 
capt. Bergs motiver. Jonisk kyma til prøvetegning.

IV. Spiralen gjennemgaaet ; lette ornamenter og ranker med 
blade samt forskjellige vaseformer efter Herdties væg
plancher, udførte med blyant og optrukne med tusch 
samt overlagt med kaffe eller tuschtinter.
Til prøvetegning : et ornament efter Herdtie.

V. Tegnet vanskeligere ornamenter efter forskjellige plan
cher, mest efter Herdties, og trukket med tusch. Paa
begyndt projektionstegning efter træmodeller i to planer.

VI. Projektionstegning i to planer efter træmodeller. Fri- 
haandstegning, udførelse af de foregaaende aars middel
skoleopgaver.

Efterstaaende oversigtstabel viser fagfordelingen for skole- 
aaret 1884—85:

3
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VI Mdkl. 2 T. 
Jespersen.

3 T. 
Jespersen.

4 T.
Grüner.

4 T. 
Grüner.

3 T. 
Messeli.

3 T. 
Sundt.

2 T. 
Sundt.

5 T 
Strugs

V — a.
2.

Jespersen.
3- 

Jespersen.
4- 

Grüner.
4- 

Grüner.
3- 

Messeil.
2.

Sundt.
2.

Sundt.
5- 

Strugs

V — b.
2.
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6. 
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I — b. 2.
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6.
Lund.

2.
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3- 
Schnitler.

2.
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3Fbkl. a. 2.
Olsen.

8. 
Kjørstad.

3- 
Schnitler.

2.
Schnitler.

3 — b. 2.
Olsen.

8. 
Lund. 3. 
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2.
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2 — a. 3- 9- 
Frk. Kulsberg i samtlige fag. 3-

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

I — a. 4' II.
Frk. Foss i samtlige fag.

I — b. 4- II.
Frk. Riis i samtlige fag.
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Forskj elligt.

Af sager vedkommende skolen, som har været forhand
lede i skoleaaret 1884—85, og som ikke tidligere er om
handlede i nærværende beretning, kan følgende merkes:

i. Den for et par aar siden oprettede parallelklasse til iste 
forberedelsesklasse har hidtil havt sit lokale i et værelse 
i iste etage i bestyrerboligen. Dette værelse er lidet og 
trangt og i ingen henseende vel tjenligt til skolebrug. 
Da der tillige var sandsynlighed for, at VI middelskole
klasse fra begyndelsen af skoleaaret 1885—86 vilde bli
ve delt i to parallelklasser, og man ikke havde noget 
rum disponibelt for den ene af dem, indgik forstander
skabet i forbindelse med budgetforslaget for 1885 med 
forslag om indredning af 3 klasseværelser med overlys i 
skolens loftetage for at skaffe rum for parallelklasserne 
til iste forberedelsesklasse og VI middelskoleklasse. 
Overslaget over indredningen lød paa en sum af 7100 
kroner. Bevilgningen blev tilstaaet af repræsentantska
bet, og arbeidet vil blive udført til det nye skoleaars 
begyndelse.

2. De apparater, som efter gymnastikinspektørens paavis- 
ning manglede i skolens gymnastiklokale, er i løbet af 
indeværende vaar anskaffede, paa et par apparater nær, 
om hvis hensigtsmæssigste konstruktion man endnu ikke 
er paa det rene; saasnart dette spørgsmaal er løst, vil 
ogsaa disse apparater blive anskaffede.

3. Under 24de oktober f. a. oversendte kirkedepartementet 
til skelen et cirkulære med tilkjendegivende, at departe
mentet paa foranledning af gymnastikinspektøren og i den 
tanke, at vel ordnede gymnastikopvisninger kraftig bi
drager til gymnastikens fremme, havde besluttet at for
anstalte en fællesopvisning i gymnastik i de høiere sko
ler i Kristiania under inspektørens ledelse. Departe
mentet henstillede samtidig til bestyreren at sørge for 
borgerskolens deltagelse i opvisningen. Denne fandt sted 
den 22de Mai sidstleden.
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4. Under 26de august f. a. oversendte kirkedepartementet 
nogle eksemplarer af et motiveret udkast til nye under
visningsplaner for middelskoler og gymnasier, som var 
udarbeidet paa basis af skoleraadenes udtalelser i anled
ning af departementets rundskrivelse af februar 1881. 
Departementet meddelte samtidig, at dette udkast var 
oversendt undervisningsinspektionen til betænkning.

Under 24de marts d. a. oversendte derpaa kirke, 
departementet den nye undervisningsplan for middelsko
lerne og gymnasierne, vedtaget af departementet som 
skolernes overstyrelse den Iste marts d. a., med anmod
ning om at lægge den til grund ved fag- og timeforde
lingen i det kommende skoleaar. Samtidig tilføier de
partementet i skrivelsen endel supplerende bemerkninger 
og forskrifter.

5. Under 7de november 1884 oversendte kirkedepartementet 
et cirkulære med forskjellige forskrifter til fremme af 
skolehygienen, vedkommende skolelokalernes opvarm
ning, ventilation, renhold m. m.

6. Under 2den marts d. a. oversendte kirkedepartementet 
et cirkulære, hvori opmerksomheden henlededes paa, 
at der skal gjøres indberetning til departementet, naar 
en discipel paa grund af slet opførsel bliver bortfjernet 
fra skolen, og at en bortvist elev ikke paany maa op
tages i en offentlig eller eksamensberettiget kommunal 
eller privat skole førend efter et aars forløb, og da kun, 
forsaavidt han fremlægger vidnesbyrd om god opførsel 
i mellemtiden.

7. Under 24de marts d. a. oversendte kirkedepartementet 
et cirkulære med en række forskrifter og vink angaa- 
ende undervisningen i gymnastik ved skolerne.



Eksamen 1885.
Den daglige undervisning ophører:

for VI middelskoleklasse onsdagen den 10de juni
» V —= — lørdag » 13 —
» IV —=— mandag »15 —
» III —=— lørdag » 20 —
» II —■— torsdag » 25 —
» I ------- fredag » 26 —
» 3 die forberedelsesklasse tirsdag » 30 —
» 2den —» — fredag » 3die juli
» iste —>— mandag »6 —

Eksamen i handelsregning og bogholderi for VI mdkl., 
i tegning, skrivning og gymnastik for de øvrige klasser er 
tidligere afholdt.

Den skriftlige eksamen begynder om formiddagen kl. 
9, om eftermiddagen kl. 4. Den mundtlige eksamen be
gynder, hvor ikke andet er bemerket, for VI mdkl. om for
middagen kl. 9, om eftermiddagen kl. 4V2, for V, IV og 
III mdkl. om formiddagen kl. 8, om eftermiddagen kl. 4, 
for de lavere klasser om formiddagen kl. 9, om eftermid
dagen kl. 4.

Samtlige eksaminander af VI mdkl. maa til de skrift
lige prøver indfinde sig en halv time før den til prøvens 
begyndelse ovenfor angivne tid.

NB. Skolepenge modtages under eksamen daglig kl. 1—2 
og i ferierne hver tirsdag og fredag i samme time.
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Skriftlig eksamen.
Mandagen den 15de juni.

Formiddag.
VI m. Norsk stil. Insp.

9—i O Grüner, Sundt.
10—II do. Corneliussen.
il—12 Messeil, Haslund.
12— i Grüner, Strugstad.

Tirsdag den 16de juni.
Formiddag.

VI m. Tysk stil. Insp.
9—10 
lo—Il

Strugstad, Grüner.
Messeil, Bydal.

il —12 Geelmuyden, Corneliussen.
12— i do. Bjørnseth.

Onsdag den 17de juni.
F o rmiddag.

VI m. Engelsk og latinsk stil. Insp.
9—10

10—11
Grüner, Strugstad.

do. do.
11—12 Sundt, Geelmuyden.
12— i Haslund, do.

V m. a. b. Norsk stil. Insp.
9—10 

lO—II

a. Christiansen, b. Iversen.
- Messeil, - Geelmuyden.

11—12 do. - Grüner.
12— i do. - do.

IV m. a. b. Norsk stil. Insp.
9—10 

10—11
a Haslund, b Bjørnseth.
- Sundt - Christiansen.

11—12 - Strugstad, - Hesselberg.
12— i do. - Corneliussen.

Torsdag den 18de juni.
F ormidd ag.

VI ni. Mathematik skr. Insp.
9—li 

li— i
Haslund, Grüner.
Strugstad, Geelmuyden.
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V m. a. b. Tysk stil. Insp.
9—II

I I---- 12

a. Strugstad, b. Sundt.
- Grüner, - do.

12---- I do. - Messeil..
IV m. a. b. Engelsk, latinsk stil. Insp.

9—10

IO---- TI

a. Sauren b. Bydal.
- Christiansen - Bjørnseth.

I I---- 12 - Woll, - Christiansen.
12— I - Bjørnseth, - do.

Fredag den 19de juni.

VI m. Tegning.
9—ir 

11—12
12— i

Formiddag.
Insp.

Grüner, Strugstad.
Sundt, Geelmuyden.
Messeli, do.

V m. a. b. Engelsk stil. Insp.
9—10 

IO—I T

a. Sundt, b. Geelmuyden.
do. - Corneliussen.

I I---- 1 2 - Grüner, - Strugstad.
12---- I - Corneliussen - do.

IV m, a. b. Tysk stil. Insp.
9—10

10—11
a. Sauren, b. Woll.
- Messeli, - Bydal.

il—12 - Bjørnseth, - Christiansen.
12— i - Sundt, - Sauren.

Eftermiddag.
VI m. Tegning. Insp.

4—5 Kjørstad, Lund.
5—6 Olsen, Strugstad.
6—7 Schnitler, Iversen.
7-—8 Corneliussen Geelmuyden.

Lørdag den 20de juni.
Formiddag.

VI m. Skrivning. Insp. Christiansen.
V m. a. b. Mathematik skr. Insp.

9—10 a. Grüner b. Sundt.
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io-—il - Messell, 
ix—12 - do.
12— i - do.

IV m. a. b. Mathematik skr.
9—io a. Haslund, 

io—11 - Woll, 
li—12 - Sundt,
12— i - Strugstad,

- Sundt.
- Grüner.

do.
Insp.

b. Bydal.
- Strugstad.
- Corneliussen.
- Iversen.

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

a. Messell, b. Geelmuyden.

Mundtlig eksamen.

Tirsdag den 23de juni. 
Formiddag.

VI m. 10 (no. 4.) Mathematik Strugstad, censor : Johannesen.
VI m. 13 (no. 5.) Tysk Grüner, — Gundersen. 

Eftermiddag.
VI m. 12 (no. 4.) Mathematik Strugstad, — Tornøe.

Onsdag den 24de juni. 
Formiddag.

VI m. il (no. 5.) Mathematik Strugstad, censor : Johannesen'
V m. b. Religion (kl. 11) Corneliussen.

IV m. b. Geografi — Sundt.
III m. a. Norsk stil (kl. 8) Kjørstad.
III m. b. do. — Corneliussen.

Eftermiddag.
VI m. 13 (no. 5,) Mathematik Strugstad, censor: Tornøe.
V m. a. Norsk Corneliussen.

IV m. a. Geografi Sundt.
Torsdag den 25de juni.

Formiddag.
VI. m. 10 (no. 4.) Geografi Sundt, censor: Søraas.
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V m. a. Mathematik Strugstad.
IV m. a. Religion Corneliussen.
IV m. b. Naturhistorie Geelmuyden.
III m. a. Engelsk Messeli.
III m. b. Tysk stil Iversen.

Eftermiddag,
VI m. 11 (no. 4.) Naturfag Geelmuyden, censor: Holt.
VI m. 12 (no 5.) Tysk Grüner, — Gundersen.

Fredag den 26de juni.
F 0 rmidd a g.

V m. b Tysk Grüner.
III m. a Naturhistorie Geelmuyden.
III m. b Religion Corneliussen.

Eftermiddag.
VI m. 13 (no. 5.) Naturfag Geelmuyden, censor Holt.
IV m. a. Historie Sundt.
IV m. b. Norsk Corneliussen.

Lørdag den 27de juni. 
Formiddag.

VI m. 10 (no. 5.) Norsk Jespersen, censor: Corne
liussen.

V m. a. (no. i.) Regning Arvesen.
V m. b. Engelsk Grüner.

IV m. a. Fransk Messeli.
III m. b. Naturhistorie Geelmuyden.
II m. a. Historie Schnitler.
II m. b. Tysk Iversen.

Eftermiddag.
VI m. TI (no. 4.) Historie Sundt, censor: Aas.
VI m. 12 (no. 5.) Naturfag Geelmuyden — Holt.

Mandag den 29de juni. 
Formiddag.

VI m. I I (no. 4.) Tysk Grüner censor: Gundersen.
VI m. IS (no. 5.) Geografi Sundt, — Søraas.
V m. a. (no. i.) Norsk Jespersen.
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IV. m. b. I. Engelsk Messeli.
IV. m. b. 2. Latin Bydal.
IL m. a. Norsk skr. Kjørstad.
IL m. b. Religion Corneliussen.
I. m. a. Tysk Olsen.
I. m. b. Geografi Schnitler.

Eftermidda g:
VI. m. io (no. 5). Religion Jespersen, censor Blaker.
III. m. a. Religion Corneliussen.

Tirsdag den 30te juni.
Formi ddag:

V. m. b. Naturfag Geelmuyden.
jV. m. b. Regning Woll.
III. m. b. I. Engelsk Messeli.
III. m. b. 2. Latin Bydal.
II. m. a. Tysk skr. Iversen.
IL m. b. Norsk skr. Lund.
I. m. a. Historie Schnitler.
I. m. b. Norsk skr. (kl. 11) Lund.

Efterm iddag:
VI. m. i2 (no. 4) Religion Jespersen, censor Blaker.
V. m. a. Engelsk Grüner.

IV. m. a. Geografi Sundt.
III. m. a. Tysk Iversen.

0 nsdag den iste juli.
F ormiddag:

VI. m. io (no. 4) Naturfag Geelmuyden, censor Holt.
VI. m. il (no. 5) Norsk Jespersen, cens. Corneliussen.
V. m. a. (no. 1) Historie Sundt.
V. m. b. (no. 3) Historie (kl. 10) Sundt.

IV. m. a. Engelsk Grüner.
III. m. a. Norsk Kjørstad.
IL m. b. Tysk skr. Iversen.

3- f- a. Historie og Geografi Schnitler.
3- L b. Historie Olsen.
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Eftermiddag:
VI. m. 13 (no. 5) Historie Sundt, censor Aas.
III. m. b. Norsk Corneliussen.
IL m. a. Naturhistorie Geelmuyden.
I. m. a. Norsk skr. Kjørstad.
I. m. b. Tysk Olsen.

To rsdag den 2den juli.
F orm iddag:

VI. m. 12 (no. 5) Norsk Jespersen, cens. Cornelius
sen.

V. m. b. Geografi Sundt.
IV. m. b. Mathematik Strugstad.
III. m. b. Historie Schnitler.
II. m. a. Norsk Kjørstad.
I. m. a. Naturhistorie Geelmuyden.
I. m. b. Religion Olsen.

Eftermiddag:
VI. m. 10 (no. 5) Historie Sundt, eens. Aas.

3- f- a. Norsk skr. Kjørstad.
3. f. b. Geografi Schnitler.

Fredag den 3die juli.
Formiddag:

VI. m. 13 (no. 4) Norsk Jespersen, cens. Corne
liussen.

V. m. a. Tysk Grüner.
IV. m. a. Naturhistorie Geelmuyden.
III. m. a. Geografi Sundt.
II. m. b. Historie Schnitler.

3- f- a. Religion Olsen.
3. f. b. Norsk skr. Lund.

Eftermi ddag :
VI. m. 12 (no. 5) Geografi Sundt, cens. Søraas.
IV. m. b. Religion Corneliussen.



Lørdag den 4de juli. 
Form iddag:

VI. m. IO (no. 1) Engelsk Grüner, cens. Schram.
VI. m. II (no. 4) Religion Jespersen, cens. Blaker.
VI. m. 13 (no. 5) Latin Torp, cens. Lowum.
V.

III.
II.
II.
I.
I.

3 
2
2

V.
IV.
III.

m.
m.
m. 
m.
m. 
m. 

. f. 

. f. 
, f.

m. 
m.
m.

b.
a.
a.
b.
a.
b.
b.
a.
b.

a.
a.
b.

(no. 2) Mathematik Strugstad.
Tysk skr. Iversen.
Geografi Schnitler.
Naturhistorie Geelmuyden.
Norsk Kjørstad.
Norsk Lund.
Religion Olsen.
Religion Frøken Foss.
Religion - Riis.

Efter middag: 
Religion Jespersen. 
Tysk Iversen.
Geografi Sundt.

Mandag den 6te juli.
F or m idd ag:

VI.
V.

IV.
III.
III.
II.
I.
I.

3
3
2
2

m.
m.
m.
m. 
m.
m.
m.
m. 
. f. 
. f. 
. f. 
. f.

il 
b. 
b.
a.
b.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.

(no. 5) Geografi 
Norsk 
Fransk 
Regning 
Mathematik 
Regning 
Geografi 
Naturhistorie 
Norsk 
Regning 
Norsk 
Norsk

Sundt, censor Søraas.
Corneliussen.
Messeil.
Woll.
Strugstad.
Olsen.
Schnitler.
Geelmuyden.
Kjørstad.
Lund.
Frøken Foss, 

Riis.

Efte r m i ddag:
VI. m. 12 (no. 5) Historie Sundt, censor Aas.
II. m. a. Tysk Iversen.
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Tirsdag den 7de juli. 
F ormiddag:

VI. m. 10 (no. 4) Tysk Grüner, censor Gundersen.
VI. m. 13 (no. 5) Religion Jespersen, eens. Blaker.
V. m. a. b. (no. ij) Fransk Messell.

IV. m. a. Mathematik Strugstad.
III. m. b. Regning Woll.
II. m. b. Geografi Schnitler.
I. m. a. Religion Kjørstad.
3. f. a. Regning Olsen.
3- f- b. Norsk Lund.
2. f. a. Geografi Frøken Foss.
2. f. b. Geografi Riis.
i. f. a. Læsning og Anskuelsesøvelser Frøken

Kulsberg.
i. f. b. Læsning og Anskuelsesøvelser Frøken

Liitken.

Eftermid dag:
VI.
IV.
III.
II.
I.

m.
m.
m.
m.
m.

12 
b.
a.
a.
b.

(no. 5) Engelsk 
Tysk 
Historie 
Regning 
Regning

Grüner, censor Schram.
Iversen.
Sundt.
Olsen.
Lund.

Onsdag den 8de juli.
Formidd ag:

VI. m. 10 (no. 4) Fransk Messeil, censor Hermans-
torff.

VI. m. 11 (no. 5) Engelsk Grüner, censor Schram.
V. m. a. (no. 9) Naturfag Geelmuyden.
V. m. b. (no. 1) Regning Arvesen.

IV. m. a. Regning Woll.
IV. m. b. Historie Sundt.
III. m. a. Mathematik Strugstad.
III. m. b. Tysk Iversen.
II. m. a. Religion Kjørstad.
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II. m. b.
I. m. a.
I. m. b.
2. f. a.
2. f. b.
i. f. a.
1. f. b.

Norsk Lund.
Regning Olsen.
Historie Schnitler.
Regning Frøken Foss.
Regning - Riis.
Regning - Kulsberg.
Regning - Liitken.

Aarsfesten afholdes i skolens gymnastiklokale fredag 
den rode juli kl. i i.

Fredag den 21de august kl. 9 begynder skolen igjen 
i næste skoleaar.

Ny indmeldte elever fremmøder samme dag kl. 
i o for at prøves.

Indmeldelse af nye elever for næste skoleaar 
modtages paa skolens kontor daglig kl. i—2, i 
ferierne 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. Jes p ersen, 
skolens bestyrer.


