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Erindringer fra Borgerskolen1841-43
af

Sogneprest D. Thrap.



Kort efter Skoledirektør Haslunds Død kom jeg til at tale med 
Hr. Skolebestyrer Jespersen om denne Mand og hans Fortjenester af 
Borgerskolen. Under Samtalen kom jeg til at omtale, at jeg for flere 
Aar tilbage under mit Ophold paa Landet havde optegnet mine Erin
dringer fra den Tid, jeg var Borgerskolens Elev, og da Bestyreren antog, 
at disse kunde have nogen Interesse, anmodede han mig om at maatte 
faa dem til Indførelse i en Skoleberetning. Det vil let ses, at disse 
Erindringer er optegnede uden Tanke om Offentliggjørelse, og det er 
kun den til mig rettede Anmodning, der har foranlediget denne.

D. T.



Saavidt jeg kjender til havde Kristiania ved 1840 Tiden føl
gende Skoler for betalende Elever: 1) Latinskolen, 2) Møllers 
Institut, 3) Borgerskolen, 4) K. Knutzens Middelstandskole, 5) 
Student H. S. Piesners Skole, 6) en af de theologiske Kandidater 
Ltitken og J. W. C. Dietrichson samt cand. jur. Thode (senere 
Eoged paa Vos) bestyret Skole, 7) Student Johan Buchs Skole, 8) 
Student Fredrik Balchens Skole, 9) cand. theol. H. S. Fearnleys 
Realskole, 10) Kaptein Strøms Forberedelsesskole for Officierer, der 
senere bestyredes af Løjtnant Iversen som en Forberedelsesskole til 
Krigsskolen. Af disse Skoler havde kun de 4 første samt Strøms 
et betydeligere Elev-Antal. Piesners, Buchs, Lütkens og Balchens 
var — saavidt jeg ved — nærmest at betragte som Forberedelses
skoler til de 2 Latinskoler eller til Borgerskolens øverste Klasse, 
hvor der gaves Timer i Bogholderi. Af Smaabørnskoler var der for
modentlig adskillige, men jeg mindes ikke — foruden Borgerskolens 
ABC Klasse — andre end en temmelig betydelig, der bestyredes 
af Fru Leigh og omfattede baade Piger og Gutter. Disse sidste 
maatte døje meget ondt, naar de paa sin Vej fra Skolen (iGrænd- 
sen) var saa uheldige at møde en Flok fra en af de andre Skoler, 
og ofte tog de Flugten ind i Portrummene, for at slippe at høre, at 
de gik paa »Jenteskole« og maatte læse for »Frua«.

Der var stor Konkurrence om Pladserne i Latinskolen, hvis 
Elev-Antal var bestemt til 120, og formodentlig var ogsaa Vanske
ligheden ved at opnaa en Plads i Møllers Institut ikke ringe. 
De smaa Forberedelsesskoler havde derfor sin Betydning i en Tid, 
da man endnn ikke kunde tænke sig noget saadant som at have 
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Gutterne i den samme Skole fra ABCen til examen artium. Der 
afgik ved denne Tid (1836—39) en Mængde theologiske Kandidater 
fra Universitetet, uden at Kirken kunde tage dem i sin Tjeneste, 
saa der var Overflod paa Lærerkræfter. »Middelstandskolen« blev 
oprettet 1834 af K. O. Knutzen (nu Provst og Sogneprest til 
Oddernæs) og blev straks en farlig Konkurrent for Borgerskolen. 
Jeg kjender ikke dens Plan, men den kan neppe have været syn
derlig forskjellig fra Borgerskolens, naar undtages, at dennes øverste 
Klasse var Handelsklasse. Jeg tager neppe synderlig fejl, naar jeg 
antager, at Middelstandskolen havde det Formaal at bibringe vor
dende Haandverkere og Sømænd et tarveligt Kvantum realistisk 
Kundskab for en billig Skolepenge. Jeg traf oftere sammen med 
Middelstandskolens Elever, da vi 1840 fik vor Bolig i Skippergaden, 
og Skolen havde sit Lokale i vor Nærhed i Gaarden paa det nord
østlige Hjørne af denne Gade og Raadhusgaden. Det er ikke at 
betvivle, at. mange af dem er bievne hæderlige Borgere, og maaske 
adskillige af dem har Middelstandskolen meget at takke. Den 
blev — som sagt — en farlig Konkurrent for Borgerskolen, hvilket 
havde til Eølge, at Bestyrerposten ved denne, der var bleven ledig 
ved Schäffers Udnævnelse til Toldkasserer, blev betroet til den dyg
tige Skolemand cand. theol. Fredrik Adolf Haslund (1835) og ikke til 
hans lærde og fremragende Medansøger L. K. Daa. Det viste sig inden 
kort Tid, at Valget havde været det rette, og Borgerskolen blev 
snart den for Kristiania saa betydningsfulde Institution, den siden 
har været. Det er mig senere fortalt af en Mand, som var vel 
kjendt med Forholdene, at Skolen virkelig var sin Undergang nær, 
og at Haslund maa kaldes dens Redningsmand. Han skyede ikke 
heller nogen Møje, og hvor surt det end maa have faldt ham, gik 
han om til Byens gode Borgere og fik dem overtalt til at betro 
ham sine Sønner. Middelstandskolen blev ved K. O. Knutzens 
Udnævnelse til Sogneprest i Evje (1840) sammensmeltet med II. 
E. Fearnleys Realskole, og denne blev efter Fearnleys Ansættelse 
som Klokker ved Garnisonskirken (1847) overtagen af Student B. 
M. Dahlgren og er vedbleven til nu. Denne Skole undgik saaledes 
den Storm, som 1843 og de nærmest paafølgende Aar tog flere af 
de andre bort. 1843 oprettedes O. J. Brochs og Hartvig Nissens 
Institut med sine 3 Forberedelses-, 3 Fælles-, 4 Latin- og 3 Realklasser,
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Møllers Institut maatte nu meget snart standse, og de Smaaskoler, 
der bestyredes af Balchen, Lütken, Piesner og Buch, gik enten 
ind i det Broch-Nissenske Institut med Lærere og Disciple eller 
opløstes.

Jeg var 1839 — 7 Aar gammel — kommen ind i F. Balchens 
Skole. Af Bøger blev mig og min 1 Aar yngre Broder leverede : 
Grøgaards Læsebog, Fayes Norges Historie, Platous Geografi (den 
næst mindste) og H. E. Fearnleys Samling af Smaadigte, — ikke 
at nævne Katekismen, som jeg havde lært i Hjemmet.-------- ------- 
Balchen virkede i høj Grad tiltalende og oplivende paa os. Det 
varede en god Stund, før jeg forstod noget af de Lektier, jeg nu 
maatte lære, og navnlig var Geograflen en haard Nød at knække. 
Desto mere skattede jeg Grøgaards Læsebog og Fayes Norges Hi
storie. — —------- Vi sad alle ved et langt Bord med Læreren 
plaseret i den ene Ende. Alt gik med Liv og Munterhed og Taa- 
rerne var sjeldne. — — — — Da vi var komne lidt videre i 
Balchens Skole, hvor vi ellers straks var ført ind i de fornøjelige 
Deklamationsøvelser, fik vi gjøre Bekjendtskab med Sagens Læsebog 
og det paa en saadan Maade, som det kunde ventes under en af 
Sagens Disciple. Det blev ikke med Læsning alene, men Stykkerne 
maatte forklares og forstaaes. Skolearbejdet var vel afpasset for 
vor Alder, og Balchen forstod at gjøre det tiltrækkende for de 
smaa. Jeg har aldrig tænkt paa denne Skole uden med Taknemme
lighed, og det var med stor Bedrøvelse jeg forlod den Sommeren 
1841 i mit 9de Aar for at optages i Borgerskolen.

Denne havde sit Lokale i den store Gaard i Kongens Gade, 
hvor nu Vollmann o. fl. har sine Udsalg. Fra Portrummet midt 
paa Gaarden førte en bred Trappe op til en temmelig betydelig 
Gang, hvor Skoleuhret havde sin Plads, og hvorfra der var fri Ind
gang til 5 af de 6 Klasseværelser, af hvilke det. ene kun benytte
des, naar en Parallelklasse gjordes fornøden, hvilket var Tilfældet 
det sidste af de 2 Aar, jeg gik der. 3 Klasseværelser vendte til 
Gaden og indtog den hele Facade, de 3 andre, af hvilke 1 stort og 
2 mindre, til Gaarden. Paa disse 2 nær maatte man vist sige, at Væ
relserne fyldestgjorde alle rimelige Fordringer, og det skulde undre mig, 
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om Landet paa den Tid havde noget bedre Skolelokale. I nederste Eta
ge havde Inspektøren sin Familjebekvemmelighed og den ældste af 
de faste Lærere, D. Brandt, et Ungkarlslogis. Et stort Værelse stod 
ledigt det første Aar af min Skolegang, men blev i det andet taget 
i Brug til ABC Klasse. 3die Etage var udlejet enten til Marine- 
departementet eller Marinekommandoen. Der var en Gaardsplads, 
der forekom mig temmelig stor, men den kan ikke have været 
anset for stor nok, da der, medens jeg var i Skolen, blev indkjøbt 
en betydelig Del af Tomten til Naboejendommen, der laa til Kirke
gaden og nu ejes af Ollendorf. At faa kjøbt en Tomt, selv af 
betydeligt Værd inde i Byen, var vel ikke nogen stor Sag i de 
Dage. Noget Gymnastiklokale havde Skolen ikke. Man benyttede 
det militære, der saa anderledes ud end det nuværende. Det var en 
Træbygning i Elugt med Fæstningens Hømagasin, og jeg skal meget 
tvivle paa, at det fyldestgjorde andre Fordringer end den til Stør
relsen. I alle Fald forekom det os stort, og det kunde være en 
formelig Marsch at gaa det rundt i Takt. Inventariet var saa 
tarveligt som muligt. Der saa fælt ud derinde.

Af den Dag, da jeg prøvedes til Optagelse i Borgerskolen, hu
sker jeg intet mere end, at jeg ved dens Slutning spurgte Haslund, 
i hvilken Klasse jeg skulde komme, og at han svarede at han ikke 
var sikker paa, om jeg skulde komme i 2den eller 3die Klasse A. 
Inden jeg blev sendt hjem, var han dog bleven sikker paa det 
sidste. Jeg maa saaledes af Prøven og Haslunds Optræden ved den 
straks have faaet et Indtryk af, at man ikke her havde for sig en 
Mand, der indgød Frygt, og han dannede saaledes en fuldstændig 
Modsætning til den Hædersmand, der som Hector scholae cathedralis 
viste sig ved Prøven 2 Aar efter. Der skulde jeg sandelig nok 
lade være at komme med Spørgsmaal! Prøven var vel ellers en 
Formsag, da der ikke var Mangel paa Plads, og der kun spurgtes, 
hvor man skulde sættes, hvilket vel hovedsagelig blev afgjort efter 
vor Alder. Skolen havde 6 Klasser, der dog ikke nævnedes i 6 
No., men 1ste Klasse A og B. 2den Klasse, 3die Klasse A og B, 
4de Klasse. Hver af disse havde sit Værelse og aldeles intet fælles. 
4de Klasse var paa en Maade delt, forsaavidt at en Del af dens 
Disciple dannede en Handelsklasse o: modtog Undervisning i Bog
holderi af Dispacheur Ingemann, medens de ellers delte Under
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visning med de andre. 4de Klasse havde et temmelig lidet Værelse, 
og Skolen var muligens indrettet paa, at den kun skulde have 
sparsom Tilgang, og at de fleste skulde forlade Skolen fra 3die 
Klasse B i den Alder, da man begyndte i Latinskolen.

Mine Lærere i Skolen var:
Fredrik Haslund, hvis Dygtighed og Nidkjærhed tilfalde 

blev paaskjønnet af Kommunen, der gjorde ham til Forligel seskom
missær, og Kongen, der udnævnte ham til Kristiania Stifts første 
Skoledirektør, R. St. O. O. V. O. M. B. D. og K. XIII O. — Om 
han var nogen Mand af Kundskaber, skal jeg ikke kunne sige. Jeg 
tror det ikke. Min temmelig tydelige Erindring af hans Undervis
ning i Historie og Geografi tyder ikke paa noget saadant, da det 
var en blot og bar Lektie-Høren. Hans Dygtighed som Rektor maatte 
derimod være indlysende for os. Han vandt den største Kjærlighed 
hos os, paa samme Tid som vi betragtede ham med den dybeste 
Respekt. Han gav altid Indtryk af at være i godt Humør, og selv 
naar han øvede Straffemyndigheden — som ofte skede — var 
han venlig straks efter. En vis naturlig Højtidelighed fulgte altid 
med ham, hvor stille og rolig han end gik sin Gang, hvad enten 
han var undervisende, inspicerende eller regjerende. Disciplene 
kunde ikke undgaa Indtrykket af, at han vidste Besked om alt, og 
hans hyppige Brug af Spanskrøret — det skede altid med Rolighed 
— maatte anerkjendes som retfærdig. Brugen af dette var heller 
ikke mere hyppig end hans Opmuntringer og venlige Henvendelse- 
til de smaa Gutter, som han altid tiltalte med Fornavn. Der er 
vist mange flere end jeg, som aldrig glemmer ham, naar han kom 
ind i en af Timerne og maaske ved sin Nærværelse bragte en Stak
kel til at forplumre sig. Han forstod det nok selv, og naar han 
gik, var han henne hos Gutten, klappede ham paa Hovedet og 
sagde: »vær nu flittig Christian! husk paa, du skal ind i Latin
skolen til Sommeren, og tænk, hvor Far vil blive bedrøvet, om du 
ikke kommer ind!« De Taarer, saadan Tiltale fremkaldte,var sik- 
kerlig for mange en langt virksommere Tilskjmdelse end de Ærgjer- 
righedens Tillokkelser, der ikke var ukjendte for dem, som havde 
Brødre eller Fættere paa den lærde Vej.-—Haslund var altid syn
lig ved sin Dragt, da han bestandig gik i blaa Kjole med Messing
knapper. Skede dette, for at man skulde kjende ham fra de andre, 
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saa var det overflødigt, da hans korpulente Figur dertil var til
strækkelig. Der var intet tilgjort hverken ved hans Værdighed 
eller hans Venlighed, og hans hele Personlighed maatte vække Tillid 
og Fortrolighed. Man kan derfor ogsaa tænke sig, at han forstod 
at behandle med al ønskelig Visdom de grovere Forseelser, som vel 
stundom kunde opdages. Det skede kun engang i min Tid, og 
hans Behandling af Synderen med Prygl og Formaning samt Advarsel 
til os andre vil aldrig gaa mig af Minde. At Haslund var meget 
ivrig baade for vort Vel og forSkolens Bedste er utvivlsomt, og 
han vil sikkert i lange Tider mindes som en af Kristianias højt 
fortjente Mænd. Jeg har en Formodning om, at han som Pædagog 
havde modtaget nogen Paavirkning af Filantroperne, der jo er Bor
gerskole-Undervisningens Skabere. Det var som om jeg kom ind i 
en ganske ny Atmosfære, da jeg kom under hans Regimente. Kjær- 
ligheden var der, men al Æstetik var forsvunden, og det mærkedes 
tydelig, at ga.nle Sagens Aand ikke svævede i Skolens Rum. Med 
alt mærkedes, at her var et Regimente, og en gemytlig Spøg, en 
hjertelig Latter eller en oplysende — og tillige fornøjelig — Historie 
var aldrig at høre. Kun en enkelt af mine senere Lærere skulde 
atter give mig en Smag af saadant, men i Borgerskolen var der 
ikke Plads for det. Den store Forskjel i Disciplenes Alder, Kaar og 
Forudsætninger gjorde vel ogsaa til en Umulighed hvad der maatte 
falde af sig selv for en liden Skole, hvis Elever omtrent i et og alt 
var ligestillede. I Borgerskolen fik vi et visselig heldbringende Ind
tryk af, at alt var systematisk anlagt, og at det gjaldt at faa 
ind det ikke betydelige Kvantum Kundskab, medens man aldrig veg 
til Siden for at aabne Blikket i andre Retninger.

Den Lærer, der havde det sureste Arbejde, var Modersmaalets 
ulykkelige Indprenter, A’braham Andreas Bendeke, siden 
Sogneprest til Skudesnæs. Den stakkels Mand havde et haardt 
Embede, og hans Medlærer Jørgen Tandberg sagde mig, da jeg 0 O O 0 0 0 7 0 0

1857 traf ham for første Gang efter Borgerskolen, at det var en 
Umulighed for en Lærer i Norsk ved denne Skole, at holde Humøret 
oppe. Han havde vel op imod 100 Diktatbøger at gjennemgaa 
hver Uge, og Møjen med at indprente Sætningsdelene maa have 
været utrolig. Indenadlæsning var naturligvis en Hovedsag, og jeg 
erindrer, hvilken Møje den stakkels Mand havde med flere Elever.
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Endnu værre var det dog med Analyseringen og den attenterede 
Indhamren af Begreberne »Tingsudfyldelse« og »Personsudfyldelse«. 
Hvad Navn han havde paa de andre gramatiske Betegnelser, der 
maatte følge disse, har jeg glemt, men de var vel ikke mindre 
farlige at komme paa det rene med. Dette var i 3die Klasse A. 
Værre blev det i 3die Klasse B, livor vi skulde læse norsk Gram
matik. Den Bog, der blev given os ihænde, og som endnu staar 
i min Hylde som et Pinselens Minde, var skreven af Guul Knud
sen, forhen Lærer ved Skolen, da og siden i en Aarrække Be
styrer af Waise.nhuset. Den maatte læres med alle sine Regler, 
Undtagelser og Anmerkninger. Den blev en Taareperse for Discip
lene og en Fortvivlelse for den stakkels Lærer, men det hjalp 
ikke. Bendeke var ogsaa Lærer i Latin for dem, der skulde ind 
i Latinskolen, og dette var jo i Begyndelsen ligesaa fortvivlet. 
Den latinske Grammatik har imidlertid en egen Magt, og den blev 
da min og fleres Hjælper til at komme ud af det med adskilligt 
af den norske. Da jeg havde gjort denne Overgang i min Viden, 
blev jeg meget vel behandlet af Bendeke, med hvem jeg for 
Resten altid stod mig godt, da jeg fra Balchen medbragte tem
melig megen Færdighed i Indenadlæsning. Læsebogen var ikke 
saa afskrækkende, men ligesaa kjedsommelig som Grammatiken. 
Det var Maurits Hansens »Godmand eller den norske Børneven« 
med Fortællinger af Fysiken o. s. v. i 1ste Del og moralske For
tællinger i 2den Del. Al Poesi var borte. Jeg kan heller ikke 
uden Smil tænke mig poetiske Sager behandlede under de Forhold. 
Den brave Abraham Bendeke slap ud af sin haarde Lærerstilling 
1844, da han blev resid. Kapellan til Vestby.

I Religion og Regning underviste Jørgen Tandberg, den 
senere Biskop i Kristiansand. Hans Undervisning faldt noget i 
det tørre, og et udpræget Alvor fulgte hans ungdommelige Skik
kelse. Regnetimerne har sikkert været en ligesaa stor Plage for 
ham, som de norske Timer for Bendeke. Ved sin Humanitet 
vandt han Disciplene, og da han Vaaren 1843 forlod Skolen for 
at overtage Inspektørposten ved Borgerskolen paa Fredrikshald, 
gav vi ham Presenter og tog en rørende Afsked med ham.

Til Tandbergs Eftermand blev beskikket cand. theol. Bern, 
hard Essendrop, senere Stiftsprovst i Trondhjem. Han var en 
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udmærket human og livlig Lærer, og hans Religionstimer husker 
jeg meget godt. Han behandlede Wexels’s Bibelhistorie saaledes, 
at vi fik Lyst til baade at læse og høre. Han havde en betydelig 
Magt til at binde Eleverne til sig, og jeg kan ikke tænke mig, 
at nogen af os har andet end de skjønneste Minder om hans 
Timer.

Den fjerde af de faste Lærere var Daniel Brandt, der 
længe havde været Skrive- og Tegnelærer i hele Skolen. Han 
var den personificerede Godmodighed og havde alle en gammel 
Mands Manerer, skjønt han kun var 46 Aar gammel. Han blev 
aldrig utaalmodig, medens han gik fra den ene til den anden, og 
der var fuld Snakkefrihed rundt omkring. Vi maatte selv skjære 
vore Penne og var naturligvis alle nærsynte, saa vi maatte hen 
til Vinduet, naar Pennen skulde spidses. Her kunde vi da blive 
staaende 2 og 2 i lange Stunder, — ja, jeg mindes engang, at 
et Par Gutter bogstavelig tilbragte en hel Time ved Vinduet, 
uden at Brandt mærkede det. Tegnetimerne var naturligvis en 
ren Fornøjelse i den Alder. Formodentlig overensstemmende med 
Borgerskole-Undervisningens Ide gav Fortegningerne os væsentlig 
Redskaber til Haandverkerens Brug. — Brandt levede og døde i 
Borgerskolen.

Foruden disse 4 faste Lærere var der adskillige Timelærere. 
I Tysk underviste cand. jur. Johan Thaulow, senere Told
kasserer i Sandefjord. Jeg læste Tydsk i 3die Klasse A. Det 
gjaldt kun at oversætte korte Sætninger i Riises lille Læsebog, 
opskrive Gloserne hjemme og tilføje Oversættelsen efter Diktat. 
Han var en meget elskværdig Lærer, men jeg erindrer alvorlige 
Scener med de Disciple, der læste Tydsk med ham i 3die Klasse 
B, til hvilke jeg ikke hørte. — En ligesaa elskværdig Lærer i 
Naturhistorie havde vi i Laurits Esmark, senere Pro
fessor. Vi læste Asbjørnsens lille Naturhistorie om Fuglene og i 
den næste Klasse H. Krøyers lille Bog, der gav os lidt af Sten- og 
Planteriget. Det første interesserede os meget, og mangen Efter
middag blev anvendt til at søge efter Stene til vore Samlinger. 
Paa Raveren laa der altid store Samlinger Ballast, hjemført fra 
Udlandet, og de blev omhyggelig undersøgte, ligesom vi stundom 
kunde faa fat i en Baud cg gjøre Udflugter til Lindøen, hvor vi 
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fandt Trilobiter. Esmark var meget underholdende, navnlig naar 
han kom ind paa Englenes Liv og Jagthistorier. Af og til fik vi 
ogsaa komme hjem til ham paa Fjeldstuen, hvor han havde en be
tydelig Fuglesamling, paa hvilken han demonstrerede.

Skolens øvrige Lærere, der aldrig blev mine, var foruden 
Dispacheur Ingemann cand. theol. Edvard Wittrup, der under
viste i Engelsk og Fransk i 3die Klasse B og 4de Klasse, og 
endelig den danske Boghandler Benthien, der havde hele Under
visningen i ABC-Klassen. Hans Boghandel bestod i, at han var 
Leverandør af Skolebøger for Borgerskolens Disciple, der af Has
lund henvistes til ham. Han var en i Kristiania bekjendt Person
lighed som Bibliothekar ved Athenæet. Gymnastiklærer var Ar- 
tillerisergeant John Petersen, siden Arsenalforvalter, der med 
megen Iver og Dygtighed tog sig af vor legemlige Udvikling. 
Formodentlig paa Grund af den oprettede Parallelklasse fungerede 
cand. theol. S. O. Gjesdahl som Lærer det sidste Aar, jeg var i 
Skolen. Jeg ved ikke hvad eller hvor han læste. Han blev siden 
fast Lærer til 1852, da han blev Prest til Findø.

Jeg erindrer — som sagt — ikke Optagelsesprøven til Bor
gerskolen, men vel min første Dag her, der tillige var den første 
Skolehøjtid, hvor jeg har været nled. Hele Skolen var opstillet i 
3die Klasse A i Linjer mellem Bænkene, paa den ene Side og 
bag dem, og det hele Værelse var aldeles tæt pakket. Væggen 
mod Gaden var fri, og her var sat Stole for Direktionen o. fl. 
Ved Siden af Cathedra sad dens Formand, resid. Kapellan J. J. 
Lieungh. Af de andre mindes jeg ingen uden Bureauchef, siden 
Stiftamtmand Jakob Bonnevie og Raadmand Saxild. Jeg ved 
ikke, om denne sidste hørte til Direktionen, eller han blot var her 
som Tilhører. Det var første Gang jeg saa denne for Skolevæ
senet saa varmt interesserede Mænd. Haslund aflagde en kort 
Beretning om det forløbne Aar, fremkaldte saa hver enkelt af de 
mange Smaagutter og leverede dem deres Eksamensvidnesbyrd. Af 
og til standsede Lieungh en Gut og saa paa hans Karakterer. 
Tilsidst holdt han fra sin Plads en kort Tale, hvorpaa vi bukkede 
og Stadsen var forbi.
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Da Undervisningen den første Lørdag afsluttedes Kl. 1PA, 
blev den hele Skole samlet i 3die Klasse IB for at holde Bøn. 
Salmebogen — »den evangelisk-kristelige« — var Skolebog, og 
det var alvorlig paabudt at have den med Mandag og Lørdag. 
Vi sang et Vers — No. 512 — Haslund besteg Kathedret og 
holdt en kort Bøn. Atter et Vers, og vi gik, Klasse for Klasse 
i Gaasegang. Der gaves ikke Sangundervisning i Skolen, men 
det mærkedes aldrig andet end, at Sangen gik upaaklagelig. Bøn
nen holdtes afvekslende af de 4 faste Lærere, Haslund, Brandt, 
Bendeke, Tandberg, og efter ham Essendrop. Om vi ret fattede 
Betydningen af disse Skolegudstjenester, der aabnede og sluttede 
Ugen, tør vel være tvivlsomt, men at de efterlod et velgjørende 
Indtryk hos mer end en er sikkert. Der var vilde Krabater 
iblant os, men aldrig hørte jeg nogen gjøre Bemærkninger om 
«Bønnen«. At alt var lydløst under Handlingen, siger sig selv, 
da der var stræng Tugt i Skolen. I vort stille Sind har vi dog 
sagtens gjort vore Bemærkninger. Mig var det paafaldende, at 
hver af de 4 Lærere havde sin Mandags- og Lørdagsbøn, men 
altid den samme. Jeg kom saaledes snart til at kunne dem alle 
udenad — undtagen Brandts. Han havde faaet W. A. Wexels 
til at skrive den, som jeg siden hørte af Tandberg.

Det var ikke blot ved de ugentlige Andagter man holdt det 
gudstjenstlige Element oppe i Skolen. Den første Søndag under 
min Borgerskole-Gang blev vi beordrede at møde med vore Salme
bøger Kl. 93A i Skolen. Haslund og Tandberg var tilstede og 
tællede os. Haslund gav os ingen Befaling til at sidde stille, 
men sagde os, at vi havde at rejse os, naar Evangeliet blev læst 
paa Prædikestolen, og naar Presten lyste Velsignelsen. Jeg stud
sede ved dette og forstod aldeles ikke, hvad han mente med det, 
men jeg var bange for at forspørge mig og tænkte, at jeg fik 
gjøre, hvad de andre gjorde. Det var vist sjelden Børn i hine 
Dage havde Anledning til at høre noget om Gudstjenesten og dens 
Dele. I Skolen blev der aldrig nævnt noget derom. Vi gik 
derpaa hele Elokken ledsaget af Tandberg — ikke i Procession 
som Waisenhusgutterne — til Vor Erelsers Kirke. Jeg havde 
været i Garnisonkirken, hvor A. 'W. Eangen var Byens mest 
yndede Prædikant, men i min Sognekirke havde jeg aldrig over
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været en Gudstjeneste. Per var stillet en Bænkerad ned over 
hele Kirkens Gulv til Benyttelse for Borgerskolens Disciple. Her 
sad vi saa stille hen, — maaske flere end jeg i Frygt. Her var 
mørkt, og hvor man saa hen var der noget uhyggeligt. Mest 
skrækindjagende var dog de fast overalt ophængte Pulpiturstole 
— alle tomme, men lette at besætte for et ængsteligt Barns Fan
tasi. Jeg erindrer ikke meget af det Slags, som jeg i Uskjønhed 
sætter ved siden af vor gamle Kirkes Indre før 1850. Vi kunde i 
Begyndelsen ikke følge med i Salmesangen eller de liturgiske 
Stykker, men kom snart efter, — blev ogsaa snart vante til denne 
Kirkegang som noget, der hørte til, om vi end aldrig fattede noget 
af gamle Stiftsprovst Munchs eller Pastor Lieunghs Prædiken. At 
ingen af de to gamle gjorde Indtryk af Veltalenhed husker jeg
godt, medens dette derimod var Tilfældet med Hjælpepresten N. 
A. Biørn. Naar denne prædikede, var ogsaa Kirken vel fyldt. 
Engang ved en saadan Lejlighed sprang noget paa Orgelet med 
en stærk Klang. Da dette efter et Par Sekunder gjentog sig, blev 
der Panik mellem Waisenhus-Gntterne, og jeg glemmer ikke Guul 
Knudsens hævede Skikkelse, løftede Haand og rolige Blik, hvormed 
han i et Øjeblik fik dem alle paa Plads. Dette virkede igjen paa 
os, og ingen rørte sig. Jeg har for mit Vedkommende altid tænkt 
med Tak paa den tvungne Kirkegang i min Borgerskoletid. Jeg 
havde uden den været meget fattig paa kirkelige Barndomsminder, 
og disse tør jeg ikke kalde betydningsløse for mit Vedkommende.

Det var en Hovedopgave for Borgerskolen at forberede til 
Latinskolen. De legale Fordringer til dennes 1ste Klasse var kun 
Færdighed i Læsning, Skrivning og de 4 Species, men selvfølgelig 
blev disse Fordringer udvidede i Tidens Løb, da Konkurrensen 
blev stor. Det var saaledes forlængst en given Sag, at man 
maatte kunne Latin, for at faa Plads i Skolen. Man skulde saa
ledes læse Latin i 3 Klasse B, men dette blev ikke fundet til
strækkeligt, og paa Overanstrængelse tænkte man vel sjelden i 
hine Dage. Man fandt det saaledes hensigtsmæssigt at anvende 
en Del af de mangfoldige norske Timer i 3 Klasse A til Latin 
for dem, som skulde denne Vej, og jeg blev saaledes indført i 
Mønstersproget, før jeg havde fyldt mit 9de Aar. Vi kom vel 
sagtens ikke længer end til Deklinationer og Konjugationer i 
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■det første Aar, men her blev vi dygtig ekserserede. Jeg mindes 
hvad jeg led for min Uvidenhed om hvad grande, pondus havde i 
Genitiv. Da jeg 1842 kom op i 3 Kl. B, blev der givet enhver 
Discipel en trykt Seddel, hvorpaa Forældrene skulde erklære, om 
■de vilde have sine Sønner ind i Latinskolen eller ikke, og hvilket 
— eller hvilke af de 3 Sprog, Latin, Tydsk og Engelsk, de vilde 
unde dem. Min Fader vidste hvad det var og lod det blive med 
Latinen for mit Vedkommende. Andre maatte tage Tydsk med, 
•og jeg husker enkelte Kammeraters Lidelser Torsdag KL 10, naar 
vi kom i Skolen, og de havde udstaaet sine tydske Konjugationer 
fra Kl. 9. Latin læste vi næsten alle — 19 af de 28 Disciple i 
Klassen — og vi havde nu nok at bestille. I Latin beherskede 
Professor Søren Bugge paa en Maade Undervisningen over det hele 
Dand. Den yngre Stok af Landets Lærerstand var for en stor Del 
uddannet under hans Lærertid, og lians Lærebøger benyttedes i 
.alle Skoler, flans lille Grammatik — den var stor nok — havde 
vi allerede stiftet Bekjendtskab med. Den var et Udtog af hans 
store. For det Bekjendtskabs Skyld, man i Fremtiden skulde stifte 
med denne, havde han i den lille beholdt § Tallene i den store, 
og af selve §§ne var der taget saa meget med som muligt. Jeg 
tør ikke have nogen Mening om disse Bøger, der visselig har 
havt sit Værd, men Læsebogen var farlig. Den gamle Erke- 
Latiner kunde vistnok indrømme, at man ved Samtaler, naturhisto
riske Stykker o. s. v. kunde give Børnene et behageligt og til
trækkende Stof, men han turde ikke indlade sig derpaa, da han 
derved let kunde blive nødt til at søge udenfor Klassikerne, og 
det gik da ikke paa nogen Maade an. Læsebogen bestod saaledes 
fra først til sidst af kortere eller længere Stykker af Klassikerne. 
Den bestod af 45 hver paa Va Side i Gjennemsnit. Allerede 
i § 2 mødte os Sveton. og Cic. Tuse., i § 3 Justin og § 4 Vale
rius Max. Det var jo alvorligt Selskab i det 10de Aar! — Det 
var fastslaaer, at de 11 første gg skulde fordres af dem, der vilde 
optages i Latinskolens 1 Klasse, og disse skulde da gjennemgaaes 
i dette Aar. Allerede i § 2 mødte vi en duo ablativi'. ^qvibus 
extinetis« — o hvor den var slem! — Vi henvistes til g 407 i 
Grammatiken, men det var mesopotamisk for os. Abraham Bendeke 
kom slemt ud af Humør, fordi ingen havde Anelse om Tingen, 
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— end ikke Klassens store Lys, Otto Øvergaard (nu Kaptejn 
i den svenske Arme). Bendeke forsøgte at forklare os Tingen — 
forgjæves! vi talte med hverandre derom i Skolen og paa G-aden, 
— do ! — Jeg gik til min Broder, der var Student og en ud
mærket Latiner, men med samme Resultat. Det gik vel ikke 
bedre med andre Stykker af den klassiske Bog, til hvis Minde 
jeg end videre skal optegne følgende Historie. Da jeg var i La
tinskolens 1 ste Klasse, maatte V. Vogt engang læse Latin med os 
i den fungerende Lærers Forfald. Midt i Timen maatte han 
forlade os, og vi fik Paalæg om at sidde rolige i 10 Minuter. 
Vogt har siden fortalt mig, hvor han skulde hen. Han tog den 
latinske Læsebog, gik ned til (Professoren og erklærede, at det 
Sted, der nu forelaa, var udenfor hans Forstaaelse. »Ja«, sagde 
min gamle Rektor i al sin Dignitet, «det er saamen et meget 
vanskeligt Sted, og man har forstaaet det paa forskjellig Maade. 
Min Opfatning er denne«. Ja — nu forstod da ogsaa Vogt det, 
men han maatte i al Ærbødighed spørge, om dette var Sager for 
10'—11 Aars Gutter. Hvad Svar han fik har jeg glemt, men 
Læsebogen blev ikke afskaffet før adskillige Aar efter.

Ligesom Professor Bugge beherskede Latinundervisningen over 
det hele Land, saaledes var Adjunkt Magnus’ Vælde kjendelig — 
som en Underafdeling af Bugges — i Borgerskolen. Naar vi 
havde læst op on Sætning i Læsebogen, lød det efter Magnus’ 
Methode fra Bendekes Læber: »Tag Konstruktionen!« Hvad 
»Konstruktion« var blev os længe en Gaade, men Meningen var 
da den, at vi skulde læse Sætningen med Subjektet og dets Til
behør, saa Prædikatet med do. o. s. v. Et Eksempel blant de 
mange staar endnu tydelig for min Erindring. Der staar i en af 
de første §§er : » Egregie Aristoteles ait, nunqvam nos verecundiores 
esse débere, qvam quum de Deo agitur«. Tag Konstruktionen! 
— Aristoteles ait egregio, nos débere esse verecundiores nun
qvam, qvam, quum de Deo agitur!« — Hvad jeg led for denne 
Konstruktions-Tagen! Da jeg omsider paa en Maade fik den ind 
i mit Hoved, har jeg vel sagtens glædet mig til at glimre ved min 
Færdighed i Latinskolen, hvor der — aldrig blev Spørgsmaal der
efter. Magnus’ Latinlæsning i Skolens nederste Klasser, var ophørt. 
For at vi skulde blive rigtig stø i Latinen, tog Haslund os foi- 

2 
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sig i Eftermiddagstimer mod Slutningen af min Tid i Borgerskolen 
Her blev heller ikke Tale om Konstruktionen, men derimod om 
adskilllige Ting, som under Iveren for dens Tagen var skudt tilside, 
og hvis Forsømmelse stundom gjorde Timerne sure nok og ikke 
sjelden gav Anledning til Anvendelsen af Spanskrøret.

Af begge mine Eksamener i Borgerskolen mindes jeg ikke andet 
end Eksamen i Tydsk ved den første, da min Fader var oppe og 
hørte paa mig, — den eneste Gang i hele min Skoletid dette skede, 
— og Eksamen i Naturhistorie ved den anden, da Esmark lagde 
for mig en Sten og spurgte hvad det var. Jeg vidste, at det var 
en Probersten, men det var et vel stivt Forlangende, at jeg skulde 
forklare Brugen af samme.

At der bestandig var en god Aand og Tone inden det ovenfor 
skildrede Lærerpersonale vil være klart af det foregaaende. Der 
var inden Norges Lærerstand i hine Dage adskillige sælsomme 
Figurer baade blant dem, der havde studeret Pestalozzi og dem, 
der havde studeret ingen Ting, men i Borgerskolen var der intet 
saadant. Der forekom vel et og andet Sted Eksempler paa, at 
Lærere øvede uvittig Harcellas og ondskabsfuldt Drilleri med 
lidet begavede Elever, — ja at de kunde holde sig oppe over 
enkelte Disciples Optræden, der ikke kunde være den fineste, •— 
at de kunde komme med Hentydninger til Familjeforhold o. s. v., 
— men i Borgerskolen hørtes aldrig‘’noget saadant. Enhver maatte 
her føle sig beskyttet af sine Lærere, og at disse var strænge 
Pligtmennesker fik man tidlig Indtryk af.

Blant Gutterne var der naturligvis megen Vildskab, og meget 
forskjellige Elementer var her blandede mellem hverandre. Mange 
havde siu daglige Omgang i Hjemmet med Læredrengene paa 
Fædrenes Verksteder. Disse rekruteredes vel for en Del fra Landet, 
men vistnok fordetmeste af »Piperviksgutterne«, . » Vaterlandsgut - 
terne« og »Fæstningsgutterne«. Det var farlige Bander, og der 
hørtes Fortællinger om Slag, der leveredes paa Kontraskjæret mel
lem en og anden af dem og Latinskolens Disciple, naar en eller 
anden af disse var bleven overfalden. Saadanne Ting holdt Bor
gerskolens Disciple sig udenfor. Vi var for smaa og flygtede, 
naar vi mødte en Flok af disse vore Fjender. Kun engang var 
det nær kommet til Slag i Uranienborgskoven, hvor nogle af Bor
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gerskolens Kjæmper var udæskede til Strid af »Middelstandsgut- 
terne«, men kun disse indfandt sig paa Pladsen, hvor de blot 
forefandt nogle af os smaa, der ikke kunde give nogen Oplysning 
om, hvor Eienden var bleven af, og Krigen blev saaledes opgiven. 
—• Det er jo klart, at Gutter, som stod og maatte staa i saadanne 
[forbindelser, bragte adskilligt med sig, der ikke var af det gode, 
men Haslund vidste med sin Alvor, Kjærlighed og Agtpaagiveuhed 
altid at holde Raahedens Udbrud tilbage. Farlige kunde dog Turene 
fra Gymnastiklokalet til Skolen være, da vi her var uden Opsigt 
og Fæstningsterritoriet — som det da var — afgav bekvemme 
Pladse til Opgjør af indbyrdes Stridigheder. Var Resultatet for
revne Klæder eller blødende Næser, fik man en sidste Afgjørelse 
med Spanskrøret i Skolen.

Til Slutning lidt om mine Borgerskole-Kammerater. I 3 
Klasse A var vi 31, hvoraf 20 flyttedes op i 3 Kl. B Sommeren 
1842. Af de øvrige 11 er 2 døde som Sømænd, 1 som cand. theol., 
1 er Kjøbmand i Kristiania, 1 Rørlægger. Om de øvrige 6 har 
jeg ingen Kundskab.

I 3 Klasse B var vi 28, af hvilke 14'kom ind i Latinskolens 
1ste Klasse Sommeren 1843, 4 det følgende Aar. Af de øvrige 
10 er 1 Oberstløjtnant, 1 Bestyrer af Bergens Gasverk, 1 Sagfører 
(norsk Jurist), 1 Landmand, 1 Snedkermester, 2 døde som Sømænd, 
1 som stud. art. Om de øvrige 2 har jeg ingen Kundskab.

I 3 Klasse E (Parallelklassen) var der 12, af hvilke 2 kom 
ind i Latinskolen 1843, 1 Aaret efter. Af de øvrige er 1 Oberst
løjtnant, 1 Kjøbmand, 1 død som Læge (norsk medicinsk Eksamen), 
1 som Handelsfuldmægtig, 2 som- Sømænd. Om de 3 øvrige har 
jeg ingen Kundskab.

Her er nævnt 21, som fra Borgerskolen kom ind i Latinskolen. 
Til disse maa som den 22de føjes en Elev af 3 Kl. A, der for 
Sygelighed maatte forlade Skolen i denne Klasse og senere kom 
ind i Latinskolen.

Af disse 22 har 12 taget ex. artium, og alle disse paa 1 nær 
— Otto Øvergaard, Kaptejn i den svenske Arme — Embedseksamen, 
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— 4 theologisk, 5 juridisk, 1 medicinsk, 1 Realeksamen. 1 af 
dem er Minister (Fr. Due), 1 Byfoged, 1 Politimester, 1 cand. 
jur., Fabrikherre, 1 Provst, 1 Sogneprest, 1 Overlærer, 1 cand. 
theol. og Lærer ved en Middelskole, — 2 er døde, den ene som 
Højesteretsadvokat (C. Fougstad), den anden som cand. theol. 
(C. O. Enger).

Af de øvrige 10 er 1 Oberstløjtnant, 1 Major, 1 Arkitekt, 
1 Ølbrygger, 1 Ejendomsbesidder i Amerika, 1 Sparebankkasserer, 
1 død som Løjtnant, 1 som Sømand, og om 2 har jeg ingen 
Kundskab.

Der er vist ingen af alle disse, som ikke ærer Haslunds
Minde og med Tak ser tilbage paa Borgerskolen.



Skoleefterretninger
ved

skolens bestyrer.



L Skolens forstanderskal).

Efter skolens plan § 12 skal dens forstanderskab bestaa af det 
af magistratens medlemmer, under hvem sager angaaende skolevæse
net henhorer, som formand, en af byens i selvstændigt embede væ
rende prester, der opnævnes af biskopen, to af magistrat og for
mandskab valgte mænd, hvoraf den ene hor være en handelsmand, 
og med hensyn til hvis funktionstid, udtrædelse og gjenvalg de for 
formænd i kjobstæderne gjældende regler kommer til anvendelse, 
samt skolens bestyrer.

I skoleaaret 1886—87 bestod forstanderskabet af: 
Raadmand H. Horn som formand, siden april 1886. 
Res. kap. til Vor Frelsers menighed G. Hansen, medlem siden 

april 1873,
Bankchef B. Dybwad, medlem siden oktober 1863.
Professor O. Rygh, medlem siden januar 1875.
Skolens bestyrer J. Jespersen, medlem siden november 1881.

11. Skolens lærerpersonale.
Seminarist og stud. real. Einar A as blev ansat som lærer i en ny 

oprettet post fra skoleaarets begyndelse; forøvrigt har lærer
personaletværet uforandret det samme som i skoleaaret 1885—86.

Skolen har altsaa i det forløbne skoleaar havt følgende lærere :

Bestyrer:

Jespersen, Jesper. Født 1833, seminarist 1853, student 1859, 
cand. theol. 1866, ansat oktober 1881.
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Fast ansatte lærere af forste lønningsgrad:

Messeil, Anders Dedekam. Fodt 1825, sproglærer, lærer ved 
skolen fra april 1861, efter det fra august 1882 indforte 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. Fodt 1837, student 1856, eand. 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, kap
tein 1872, ansat januar 1865, anciennitet fra august 1877.

Schnitler, Didrik Hegermann. Født 1831, student 1851, cand. 
theol. 1863, ansat januar 1879 (tidligere lærer ved skolen 
1860—65), anciennetet fra august 1882.

Loken, Anton. Født 1860, student 1878, mathematisk—natur
videnskabelig lærerexamen 1884, ansat august 1885, anciennitet 
fra samme tid.

Dahl, Oscar. Født 1860, student 1877, sproglig-historisk lærer
examen 1884, ansat august 1885, anciennitet fra samme tid.

Berg, Otto, konst. Fodt 1860, student 1879, studerer til mathe
matisk—naturvidenskabelig lærerexamen, ansat i november 1885.

Fast ansatte lærere af anden lønningsgrad:

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

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

Kjørstad, Olaf. Fodt 1843, student 1872, cand. philos. 1874, 
ansat januar 1878, anciennitet fra august 1879.

Gran, Thorstein. Født 1852, seminarist 1873, ansat august 1885, 
anciennitet fra samme tid.

Aas, Einar Adolf. Fodt 1857, seminarist 1882, student 1884, 
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studerer til mathematisk—naturvidenskabelig lærerexamen, ansat i 
august 1886.

Timelærere:

Conradi, Johan Gottfried. Født 1820, exam, pharmac. 1840, 
præliminærex. 1841, sanginstruktør, ansat august 1860.

IT a s lu nd, Ludvig August. Født 1847, landskabsmaler, ansat april 
1'874.

Bjørnseth, Johan Hagbart. Født 1852, officer 1873, premier- 
løitnant 1882, ansat december 1882.

Treider, Otto Halfdan. Fodt 1856, bogholder, ansat august 
1885.

Lærerinder:

Frøken Liitken, Ingeborg Kristiane. Født 1847, ansat august 
1879, anciennitet fra samme tid.

» F o s s, Martha Elise. Født 1849, ansat marts 1880, ancien
nitet fra august 1880.

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

» Riis, Helga. Født 1859, lærerindeexamen 1879, konstitueret 
siden oktober 1882. Ansættelse blot ved konstitution, for at 
hendes post skal kunne inddrages, i tilfælde en klasse skulde 
blive inddraget; men hun har alderstillæg som en fast ansat 
lærerinde med anciennitet fra august 1882.

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

Pedel ved skolen er fhv. brandkonstabel Olaf Chr. Sanne, 
ansat vaaren 1881.
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III. Disciplenes antal m. ni.

Skolen arbeidede i det forløbne skoleaar med den i skoleplanen 
bestemte klasseinddeling, 3 etaarige opadstigende forberedelses
klasser og 6 etaarige opadstigende middelskoleklasser. Til samtlige 
klasser var der parallelklasser, saa der ialt var 18 særskilte klasser.

Følgende tabel viser elevantallet i de forskjellige klasser i hvert 
af de 4 kvartaler i skoleaaret:
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Forberedelsesskolen 1 kl. . 48 49 48 50

2 ... 61 64 66 66
3 ... 72 67 67 68

Tilsammen 181 180 181 184

Middelskolen I ... 64 66 67 66
II . . . 69 69 69 69

Ill E. . . 48 47 48 45
Ill L. . . 9 9 9 9
IV E. . 43 43 38 36
IV L. . . 15 15 15 15
VE.. . 26 24 20 19
V L. . . 10 10 10 10

VI E. . . 27 28 27 25
VI L. . . 9 9 9 9

Tilsammen 320 320 312 303

Samlet antal. 501 500 493 487
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Aldersforholdet mellem de forskjellige klasser i dot forløbne 
skoleaar er fremstillet i nedenstaaende oversigt:
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III . .
IV . .
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VI . .
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7 »
8 »
9 »

10 »
11 »
12 »
13 »
14 »

6]-§ aar 
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U A « 
12^ « 
13 A « 
14 A « 
15A "

10 aar
-

A »
JA »
4 6 '
4 A 2
4A » 
JA » 
JA »

Herved er dog at merke, at normalderen for de born, der be
gynder paa I mdkl., ikke kan sættes til 9 aar, som det er gjort 
i det fra kirkedepartementet omsendte schema. Ovenstaaende over
sigt viser, at gjennemsnitsalderen i 1 forbkl. ved denne skole i 
forrige skoleaar har været 6}^ aar. Det er faa forældre, som 
sender sine børn i skole, før de har fyldt det 6te aar; er bornene 
ikke 6 aar ved begyndelsen af skoleaaret, saa venter man heller til 
det folgende aar med at lade dem begynde i skolen, og saaledes 
kommer en stor del af bornene til at være nærmere 7 end 6 aar, 
naar de begynder sin skolegang i 1 forbkl. ; enkelte er endog 7 aar 
og derover. Bliver saa en og anden gjensidder i en af klasserne i 
forberedelsesskolen eller i I mdkl., saa vil gjennemsnitsalderen ved 
begyndelsen af denne klasse let trækkes op til omkring 10 aar, 
som det har været tilfælde ved denne skole i forrige skoleaar. 
Aldersrækken gjennem middelskolens klasser udviser nogle mindre 
uregelmæssigheder; men i det hele taget viser den, at til hver 
klasse som regel svarer 1 skoleaar; til 10^ aar ved begyndelsen 
af I mdkl. svarer 15j22 aar ved begyndelsen af VI mdkh
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Det er naturligvis ikke saa at forstaa, at samtlige de børn, 
som med en gjennemsnitsalder ef 10^ aar begynder paa I mdkl., 
5 aar derefter begynder paa VI mdkl. De born, som er for meget 
over gjennemsnitsalderen, forlader skolen, for de kommer til VI kl., 
og det er kun de børn, som ikke er altfor meget over normalalde
ren, som gjennemgaar skolens samtlige klasser. Deraf den forholds
vis høiere gjennemsnitsalder i II og IV mdkl., og deraf det ringere 
elevantal i V og VI mdkl. mod i middelskolens lavere klasser.

Forøvrigt er en saadan oversigt for et aar et for lidet mate
riale til deraf at uddrage almindelige resultater. Enkelte tilfældig
heder kan have stor indflydelse det enkelte aar. Det er forste 
gang, at man ved denne skole har beregnet gjennemsnitsalderen pr. 
klasse, og tiden har ikke tilladt at gaa tilbage med disse gjennem- 
snitsberegninger over en række af skoleaar. Man har alene, vil- 
kaarlig, valgt et enkelt foregaaende skoleaar, 1882—83, og for 
dette beregnet gjennemsnitsalderen ved skoleaarets begyndelse for 
1 forbkl., I mdkl. og VI mdkl. Resultatet er 6^- aar, lO^aar, 
1 5 aar. I det samme aar udgjorde VI mdkl.’s elever 5,7 pct. af skolens 
samlede elevental; i 1886—87 7,4 pct., uagtet gjennemsnitsalderen 
for denne klasse i det sidste aar var 7 maaneder lavere end i det 
første. Det ser altsaa ud til, at eleverne i de sidste aar mere 
regelmæssig end tidligere har gjennemgaaet skolens høiere klasser, 
og at forholdsvis flere end tidligere er naaede frem til skolens af
sluttende maal.

Af skolens elever i forrige skoleaar var der 8 fra andre byer 
eller fjernere liggende landdistrikter, som af forældre eller værger 
var anbragte i logier i byen for at søge borgerskolen. 17 havde 
hjemme i de nærmere strøg af Aker og Asker, saa de kunde søge 
skolen fra sine hjem. De øvrige var hjemmehørende i Kristiania.

IV. Fagfordelingen.

De forskjellige fag i de forskjellige klasser var i skoleaaret 
1886—87 fordelte paa følgende maade mellem lærerne:
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Bestyreren:
Religion i VI mdkl. og V a................................4 t.
Modersmaal i VI a og V a................................6 t.

----------- 10 timer.
Messeli, klasseforstander i III mdkl. b.

Engelsk i IV mdkl. a og b og III a og b . 18 t.
Fransk i VI mdkl. a og b og V a og b . . 10 t. 

--------------28 timer.
Sundt, klasseforstander i V mdkl. a.

Historie i VI mdkl. a og b, V a og b, IV a og b 18 t.
Geografi i de samme klasser.............................. 12 t.

----------- 30 timer.
Iversen, klasseforstandei' i II mdkl. b.

Tysk i V mdkl. a., IV a og b, III a og b, II 
b samt 4 timer i II a (2 timer tysk i 
denne klasse var overdragne stud, tlieol.
K. Iversen)................................................. 27 timer.

Corneliussen, klasseforstander i VI mdkl. b.
Religion i VI mdkl. b, V b, IV a og b og 

III a og b............................................12 t.
Modersmaalet i VI b, V b og IV a og b . 14 t. 

----------- 26 timer.
Grüner, klasseforstander i VI mdkl. a.

Tysk i VI mdkl. a og b og V b . . . . 12 t.
Engelsk i VI a og b og V a og b . . . 16 t.

----------- 28 timer.

Schnitler, klasseforstander i I mdkl. a.
Historie i III mdkl. b, II a og b og I a og b 15 t.
Geografi i de samme klasser........................... 12 t.

----------- 27 timer.
Lok en, klasseforstander i IV mdkl. a.

Mathematik i VI mdkl. a, V a, IV a og III a 17 t.
Praktisk regning i IV a og III a . . . . 5 t.
Naturfag i VI a, V a og IV a...........................7 t.

29 timer.
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Dahl, klasseforstander i IV mdkl. b.
Latin i III—VI mdkl. b.................................. . 23 t.
Tysk i IV b............................................................. 5 t.

--------— 28 timer. 
Berg, klasseforstander i V mdkl. b.

Mathematik i VI mdkl. b, V b, IV b og III b 18 t.
Praktisk regning i IV b og III b . . . . 5 t.
Naturfag i VI b, V b og IV b...........................7 t'

----------- 30 timer
Olsen, klasseforstander i 3 forbkl, a.

Religion i I mdkl. a og b og 3 forbkl. a og b 10 t.
Historie i 3 a og b........................................... 6 t.
Skrivning i I a og b og 3 a og b . . . . 12 t. 

----------- 28 timer.
Lund, klasseforstander i I b.

Modersmaalet i III mdkl. b, II b og I b . 18 t.
Regning i 3 forbkl. a og b..................................10 t.
Naturhistorie i III b...........................................2 t.

----------- 30 timer.
Kj ør st ad, klasseforstander i III mdkl. a.

Religion i II mdkl. a og b................................ 6 t.
Modersmaalet i III a, II a og I a. . . . 18 t.
Historie og geografi i III a................................ 5 t.

--------■— 29 timer.
Gran, klasseforstander i II mdkl. a.

Regning i II mdkl. a og b, og I a og b . 16 t.
Skrivning fra II til VI, a og b . . . . 14 t.

----------- 30 timer.
Aas, klasseforstander i 3 iorbkl. b.

Modersmaalet i 3 forbkl. a og b . . . . 16 t.
Geografi i de samme klasser................................ 4 t.
Naturhistorie i III mdkl. a, II a og b og I a og b 10 t. 

----------- 30 timer.

Conradi, sang gjennem den hele skole................................. 6 timer.
Haslund, tegning gjennem hele skolen............................... 20 timer.
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Bjørnseth, gymnastik gjennem hele skolen .... 18 timer.
Treid er, bogholderi i VI mdkl. a og b . . . 4 t.

Handelsregning i VI a og b og V a og b . 8 t.
•----------- 12 timer.

Frk. Lütken, klasselærerinde i 1 forbkl. a .
Frk. Foss, klasselærerinde i 2 forbkl. a .
Frk. Kulsberg, klasselærerinde i 1 forbkl. b 
Frk. Ri i s, klasselærerinde i 2 forbkl. b . .

24 timer.
24 timer.
24 timer.
24 timer.

V. Timefordelingen m. ni.

Der har ingen, anden kombination af klasser fundet sted end 
den, som ovenstaaende tabel udviser, nemlig at de parallele klasser 
har havt fælles undervisning i sang og gymnastik.
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3 b 2 8 3 2 5 4 4 1J
2 a 3 9 3 5 4 11

2 b 3 9 3 5 4 1/
1 a 4 11 5 4
1 b 4 11 5 4
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Latinlinjens elever har havt sin plads i middelskolens b-klasser 
fra III opover. Disse klasser har saaledes bestaaet af dels latinere, 
dels engelskmænd. Latinerne har havt undervisning i latin i de 
timer, da engelskmandene har havt undervisning i engelsk, han
delsregning og bogholderi eller tegning. I disse timer har altsaa 
to lærere arbeidet i samme klasse, selvfølgelig i forskjellige 
værelser.

I undervisningen i fransk deltog 28 disciple.
2 elever var i henhold til skoleplanen § 3 paa grund af 

tungt nemme fritagne for undervisningen i fremmede sprog. 4 var 
som sønner af familier af ikke-luthersk bekjendelse fritagne for 
undervisningen i religion. 29 elever var, samtlige efter lægeattest, 
fritagne for undervisningen i gymnastik det hele skoleaar eller en 
større del deraf. Ogsaa for undervisningen i sang var enkelte 
elever fritagne efter lægeattest og desuden endel, som sanglæreren 
fritog paa grund af mangel paa gehør eller stemme ; paa grund af 
omstændighederne kan ikke tallet paa disse fritagelser neiagtig 
opgives.

VI. Undervisningen.
Følgende pensa er gjennemgaaede i skoleaaret.

A. I forberedelsesskolen.
Religion.

1ste klasse: Fortalt og gjenfortalt de vigtigste begivenheder af 
det gamle testamente indtil Moses samt de vigtigste 
afsnit af Jesu liv. Bibelske billeder er foreviste. Fa
dervor og de ti bud, uden Luthers forklaring, er lærte 
efter lærerindens mundtlige foresigen, ligesaa nogle 
lette salmevers.

2den klasse: Efter Vogts lille bibelhistorie er fortalt og gjen
fortalt fra skabelsen til Josva og de vigtigste begiven
heder af Jesu liv, nogle flere og noget udførligere for
talt end i 1ste klasse. Bibelske billeder foreviste. De 
ti bud og 1ste troesartikel med Luthers forklaring samt
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nogle salmevers lærte efter lærerindens mundtlige 
foresigen.

3die klasse: Af Vogts lille bibelhistorie det gamle testamente. 
Af Katekismen de 3 første parter. Nogle salmer.

M o d e r s m a a 1.

Iste klasse: Lyd- og skrivelæsemethoden. Gjennemgaaet Je
spersens abc og Eriksens og Paulsens læsebog 1ste del 
fra »læsestykker« bogen ud. Nogle smaasange lærte 
og sungne. Anskuelsesøvelser, afskrift, diktat, tildels 
i bog, med betegnet stavelsedeling.

2den klasse: Af Eriksens og Paulsens læsebog læst 2den dels 
1ste afdeling. Læsestykkerne tildels gjenfortalte. Af
skrift, diktat, udenadskrift. Lært nogle smaadigte 
udenad.

3die klasse: Læsning: 2den afdeling af Eriksens og Paulsens 
læsebog, 2den del. Stadig øvelse i gjengivelse af det 
læste. Elere digte lærte udenad. Ved analyse efter 
Jensens eksempelsamling indøvet de vigtigste ordklasser 
og sætningsdele. Afskrift, diktat og udenadskrift af
vekslende 3 timer ugentlig.

Regning.

1ste klasse: Indøvelse af talkredsen til 100 med øvelse i at 
opløse, læse og skrive disse tal. Øvelser i at addere 
og subtrahere med enere inden denne talkreds, ligesaa 
i multiplikationstabellen til og med 5. Blot hovedreg
ning. Anskuelsesmidler: regnekuber, kugleramme.

2den klasse: Udvidelse af kjendskab til tallene til hundreder 
af tusender og øvelser i at læse og skrive tal. Øvelser 
i hovedregning med tiere og enere som adderende led 
og som subtraktor. Den lille multiplikationstabel læres. 
I skriftlig regning indøvet addition, subtraktion og 
multiplikation med ensifret multiplikator. Anvendte 
opgaver.

3 die klasse: Kjendskab til talsystemet udvidet til millionen. 
Eortsættelse af forrige klasses hovedregningsøvelser.

3
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Børnene er gjort bekjendt med kronemynt, meter, liter 
og kilogram. I skriftlig regning indøvet de 4 reg
ningsarter i hele tal. Anvendte opgaver.

Skrivning.
1ste klasse. Grundtrækkene til det lille latinske alfabet og 

alfabetet selv er indøvet efter en systematisk gruppering. 
Lettere sammenskriftforbindelser. • Materiellet i den 
første tid skifertavle og griffel, senere pen og skrivebog.

2den klasse: Det lille latinske alfabet videre indøvet ved sam
menskrift. Grundtrækkene til det store latinske alfabet 
og alfabetet selv.

3die klasse: Det lille og store alfabet videre indøvet, navnlig 
gjennem taktskrivning. Derefter skrivning af enkelte 
ord med store begyndelsesbogstaver.

Geografi.
2 den klasse: Under anskuelsesøvelser er de vigtigste geografiske 

grundbegreber gjennemgaaede. Øvelser i tegning af 
situationsrids af skolebygningen med nærmeste omgivelser 
til forstaaelse af kartmæssig fremstilling; Kristiania 
med omegn. En kort oversigt over Norges geografi 
efter vægkartet med øvelse i at eftertegne kartet i 
løst omrids.

3 die klasse: Mundtlig gjennemgaaet Europa efter kartet.

Historie.
3 die klasse: Eortalt og gjenfortalt Norges historie fra Halvdan 

Svarte til Haakon Magnussons død 1319.

B. I middélskolen.
Religion.

I kl. Vogts lille bibelhistorie: det nye testamente. Katekismens 
tre første parter samt en del af sentenserne. Nogle salmer.

II kl. Vogts bibelhistorie for borgerskoler: det gamle testamente 
til Samuels bøger. Katekismens 5 parter samt enkelte 
stykker af hustavltn. Nogle salmer.
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III kl. Bibelhistorie: fra Samuels bøger ud det gamle testamente. 
Forklaring (Sverdrups udgave; de indklamrede stykker er 
oversprungne) 1ste part.

IV kl. Bibelhistorie: det nye testamente til apostlernes gjerninger. 
Forklaring: 2den part til sp. 397 (kirken).

V kl. Bibelhistorie: apostlernes gjerninger, repetition af det 
gamle testamente. Jødelands geografi. Forklaring: fra 
sp. 397 bogen ud; repeteret noget af det tidligere gjen- 
nemgaaede.

VI kl. Repetition af det samlede pensum af religionskundskab: 
bibelhistorien, herunder Jødelands geografi, og forklaringen. 

Modersmaalet.
I kl. Læsning og udenadlærte digte efter Eriksens og Paulsens 

læsebog II del, tredje afdeling. Diktat afvekslende med 
afskrift og udenadskrift to gange ugentlig. Grammatik: 
Sætningsdelene og ordklasserne indøvede efter Hofgaards 
lille grammatik og Jensens eksempelsamling,

II kl. Læsning og digte efter Eriksens og Paulsens læsebog III 
del — i det væsentlige det i forord til fjerde udgave an
tydede pensum. Skriftlige øvelser : Diktat og smaa gjen- 
fortællinger to gange ugentlig. Herunder indøvet de vig
tigste skilletegn. Grammatik: Formlæren og enkelte dele 
af sætningslæren gjennemgaaede efter Hofgaards lille 
grammatik og indøvede ved analyse efter Jensens eksem
pelsamling og læsebogen.

III kl. Læsning: Eriksens og Panlsens læsebog III del, det i 
forordet til fjerde udgave opgivne pensum for klassen. 
Fremsigelse sf udenadlærte digte. Skriftlige øvelser : Dik
tat, udenadskrift, gjenfortælling samt et par lette stile: 
»En badetime« og »En landtur«. — Grammatik: Læren 
om hoved- og bisætninger samt repetition af formlæren 
efter Hofgaards grammatik ; analyse efter læsebogen og 
Jensens eksempelsamling.

IV kl. Læsning: Eriksens og Paulsens læsebog III del, det i 
forordet opgivne pensum for klassen. Foredrag af udenad
lærte digte. Skriftlige øvelser: Diktat, skriftlig analyse 
samt hveranden uge en stil af fortællende, beskrivende 

3s
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eller skildrende indhold. I skoleaaret er følgende udarbei- 
delser skrevne: 1) Post og røver (udarbeidet paa skolen), 
2)Skoleguttens frilufts-liv om vinteren. 3) Mine nye 
klæder er flængede. 4) En examensfest 5) Min første 
ridetur. 6) Skolens gaardsplads er dækket med sne (ud- 
arb. paa skolen). 7) Hvorledes jeg lærte at svømme. 8) 
Kyrus’s leg. 9) Stortorvet i Kristiania. 10) Studenterlun
den i Kristiania. 11) Vandets kredsløb (udarb. paa skolen). 
12) Isfarten (af Frithjofs saga). 13) Naaletrærne. 14) 
Huskatten. 15) Gutten, som altid forsov sig. Grammatik: 
repetition af formlæren og gjennemgaaelse af det væsentlige 
af sætningslæren efter Hofgaards større grammatik, iudøvet 
ved stadig analyse.

V kl. Læsning: Eriksens’og Paulsens læsebog III del, det i 
forordet opgivne pensum, samt af IV del : »Den politiske 
kandestøber« ; foredrag af udenadlærte digte. Skriftlige 
øvelser : Hveranden uge diktat eller skriftlig analyse, 
liveranden uge stil af beskrivende eller skildrende indhold. 
I skoleaaret er følgende udarbeidelser skrevne: 1) Min 
morsomste dag i ferierne. 2) Beskrivelse af et selvvalgt 
maleri. 3) En omvankende musikant fortæller sin historie. 
4) Brunens liv og død. 5) Norges vigtigste skovtrær. 
6) Stenkullene. 7) Naar musiken spiller i Studenterlunden. 
8) En vanddraabes reise. 9) Det første aar af en svales 
liv. 10) De fornøjelser, som sneen skaffer os. 11) Flytte
dagsscener. 12) Middelhavet. 13) Golfstrømmen. 14) 
Norges fiskerier. 15) Skolen mellem klokken 10.50 og 
11.10. 16) En skolebogs historie. Grammatik: Repeti
tion af Grammatiken i forbindelse med analyse.

VI kl. Stykker af Eriksens og Paulsens læsebog III og af »Ud
valg af norske og danske forfattere« ved Eriksen (læse
bogens IV del), væsentlig af de nedenfor nævnte forfattere. 
Efter Eriksen »Dansk-norsk litteraturhistorie« gjennem- 
gaaet det væsentlige af fællesliteraturen fra Holberg af 
samt af den nyere norske literatur Wergeland, Welhaven, 
Asbjørnsen, Moe, Ibsen, Bjørnson, Lie og mindre udførlig 
enkelte andre forfattere. Gjennemgaaet verslære og digt
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arter. Skriftlige øvelser: Hveranden uge en stil af be
skrivende, skildrende, fortællende eller lettere ræsonnerende 
indhold. I skoleaaret er følgende udarbejdelser skrevne : 
1) Den norske fisker. 2) Den norske bonde. 3) Hunden, 
dens egenskaber og nytte. 4) Skoleguttens glæder og be
kymringer. 5) De vigtigste Husdyr i Norge. 6) Vekst- 
livet i Kristianiadalen i de forskjellige aarstider. 7) De 
forskjellige maader at reise paa, deres fordele og mangler. 
8) Handlingen i Wessels skuespil »Kjærlighed uden strøm
per». 9) Handlingen i Holbergs »Den politiske kande
støber«. 10) Jernet og dets betydning for menneskene. 
11) De norske vasdrag og deres betydning for landets 
næringsveie. 12) Vort lands vigtigste næringsveie. 13) 
De vigtigste metaller og deres anvendelse. 14) Finmarken. 
15) Alperne. 16) Sverre Sigurdsøn (en karakterskildring).

Tysk.

I kl. Knudsens elementar- og læsebog:' substantivernes kjøn og 
tal med bestemt og ubestemt artikel samt verbets hoved
tider i aktiv.

II kl. Knudsens elementar- og læsebog 7 udg. fra s. 33—97 ; 
de norske stykker til s. 61; de sammenhængende læse
stykker fra s. 98—106 og enkelte af de derefter følgende. 
— Substantivernes deklination efter Løkkes mindre gram
matik. -— Diktater og stile.

III kl. Knudsens elementar- og læsebog fra s. 106—.150; 156— 
163; de norske stykker fra s. 61—95 er benyttede til 
stile. — Formlæren fra adjektivets bøining efter Løkkes 
mindre grammatik. — Lidt udenadlæsning.

IV kl. Pauss og Lassens læsebog omtr. 50 sider. I Løkkes 
grammatik er repeteret hele formlæren. Knudsens stil
øvelser 1ste afd. dels mundtlig, dels skriftlig i hjemme- 
og skolestile.

V kl. Pauss og Lassens læsebog omtr. 56 sider. Løkkes gram
matik: formlæren læst og repeteret; syntaksen i uddrag 
læst og repeteret. Oversættelse fra norsk til tysk efter 
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Mohr & Outzens stiløvelser omtr. 20 sider ; hjemmestile og' 
extemporalstile efter Mohr & Outzen.

VI kl. Schillers Wilhelm Tell til sidste akt. Løkkes grammatik 
læst og repeteret (syntaksen i uddrag). Til extemporalover- 
sættelse er benyttet Gerstäckers »Irrfahrten«. Oversættelse 
fra norsk til tysk omtrent 15 stykker af Mohr & Outzens 
stiløvelser. 1 hjemmestil og 1 extemporalst.il hver uge, 
dels efter Mohr & Outzen, dels efter Hofgaards stiløvelser.

Engelsk.

III kl. Løkkes læsebog for begyndere til pag. 63 (oversprunget 
»Easy dialogues«). Af Løkkes grammatik : artikelen, sub
stantivernes bøining, adjektivernes komparation, talordene 
og pronomenerne til de ubestemte, hjælpeverberne to have 
og to be, samt de regelmæssige verber, ligesom de i styk
kerne forekommende uregelmæssige verber.

IV kl. Løkkes læsebog for begyndere fra no. 25 (pag. 55) til 
stykke 52 (pag. 113); et par mindre stykker er over- 
sprungne. Løkkes grammatik : formlæren læst og repeteret. 
Syntaksen læst til genitiv. Skriftlig: i første halvaar 
diktater og hjemmestile efter dikterede exempler til ind
øvelse af formisyen, i andet halvaar hjemmestile og ex
temporalstile efter Løkkes stiløvelser til pag. 36.

V kl. Brekkes læsebog til pag. 69 læst og repeteret med forbi- 
gaaelse af »Malachi Bone« og de poetiske stykker, altsaa 
omtrent 55 sider. Løkkes grammatik, syntaksen fra § 
136 og ud. Formlæren og syntaksen læst og repeteret, 
den sidste repeteret til § 195. 1 hjemmestil og 1 ex- 
temporalstil hver uge efter Løkkes stiløvelser.

VI kl. A Christinas Carol by Dickens. Løkkes grammatik læst 
og repeteret. Extemporaloversættelse efter A Child’s 
History by Dickens. 1 hjemmestil og 1 extemporalstil 
hver uge.

Latin.

Ill kl. Af Andersens læsebog er læst 30 sider; de norske eks
empler ved extemporelæsning. Af Schreiners grammatik 
er gjennemgaaet det tilsvarende. Repetition.

extemporalst.il
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IV kl. Læsebogen tilende. Desuden af Voss’ udvalg to felt
herrer. Formlæren i tilslutning til læsebogen, navnlig 
med vegt paa de afvigende verber. Repeteret. De syn
taktiske regler er gjennemgaaet i tilslutning til Andersens 
læsebog. En skolestil ugentlig efter læsebogen. Senere 
Andersens og Gjørs latinske stiløvelser.

V kl. 6 feltherrer efter Voss’ udvalg; Cæsars 1ste bog til 
kap. 30; repeteret. Formlæren læst og repeteret i sam
menhæng. De syntaktiske regler er mundtlig gjennem
gaaet, kun enkelte er læst efter grammatiken. I første 
Halvaar en skolestil ugentlig; i andet en skole- og 
en hjemmestil ugentlig; til de sidste er anvendt sammen
hængende stykker. Af og til extempore oversættelse fra 
stiløvelserne.

VI kl. Resten af pensummet læst og repeteret. Formlæren gjen- 
tagne gange læst. Af syntaksen de vigtigere dele læst 
baade i sammenhæng og ved stadige henvisninger. Ugent
lig en skole- og en hjemmestil; af og til extemporalover- 
sættelse istedenfor skolestil.

Fransk.

V kl. Knudsens og Wallems læsebog gjennemgaaet og repeteret 
fra begyndelsen til pag. 36. I grammatik: formlæren 
læst og repeteret samt de i læsestykkerne forekommende 
uregelmæssige verber. 2 stile om maaneden.

VI kl. Knudsens og Wallems læsebog fra begyndelsen til pag. 
63 (med undtagelse af 3 mindre stykker). I grammatik 
hele formlæren og de væsentlige syntaktiske regler. Til 
indøvelse af grammatikens regler er de norske læsestykker 
bievne oversatte.

Praktisk regning.

I kl. Repeteret de fire regningsarter i ubenævnte og ensbe
nævnte hele tal med udvidelse af talsystemet over millionen. 
Gjennemgaaet de fire regningsarter i mynt, maal og vegt 
med udvidelse af talsystemet nedover til tusenddele baade 
som ubenævnte og benævnte tal.
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II kl. Fuldstændigere gjennemgaaelse af de fire regningsarter i 
decimalbrøk i forbindelse med repetition af det metriske 
system. Udmaaling af parallelogrammer. Indøvelse af de 
fire regningsarter i almindelig brøk samt regning med 
tids- og tælleenhederne.

III kl. Repetition af almindelig brøk og decimalbrøk. Enkelt og 
sammensat reguladetri med reduktion til enheden. Begyndt 
paa procentregning.

IV kl. Repeteret reguladetri; gjennemgaaet renteregning, procent
regning og lettere opgaver i rabat.

V kl. Videre indøvelse af rabat- og diskontoregning, delings- 
blandings- og gjennerasnitsregning samt direkte kursregning; 
herunder erhvervet kjendskab til de landes mynt- maal 
og vegtbenævnelser, • hvormed vort land mest staar i for
retningsforbindelse.

VI kl. Fortsat øvelse i procentregning og dens anvendelse i rentes-, 
diskonto- og vekselregning. Beregning af fakturaer saavel 
fra vort land som andre lande, enkelte og sammensatte 
kalkulationer. — Kjederegelen og dens anvendelse ved 
beregning af rentes rente og indirekte kurs.

Bogholderi.

VI kl. Det dobbelte italienske bogholderi i kortere og længere 
forretningsgange med alle dertil hørende hjælpebøger og 
almindeligste handelsdokumenter.

Mathematik.

Ill kl. Konstruktionsøvelser 1 time ugentlig efter Getz' opgave
bog, 1ste hefte.

IV kl. 1ste og 2den bog af Bonnevies arithmetik og 1ste bog af 
Bonnevies geometri med tilhørende opgaver og konstruk
tionsøvelser.

V kl. Læst af Bonnevies arithmetik 3die bog og af 4de bog 
til logarithmer; i geometri 2den, 3die og 4de bog. Til
svarende opgaver og konstruktioner.

VI kl. Arithmetik: samme lærebog fra logarithmer og ud bogen.



1887] Undervisningen. 41

Geometri: -5te og 6te bog. Beregning af de simpleste 
stereometriske legemers kubikindhold. Blandede opgaver. 
Repetition.

Geografi.

I kl. Efter Kristensens udtog af geografien gjennemgaaet fra 
Sverige til Asien.

II kl. Samme lærebog ud og derefter repeteret Europa fra Sverige.
III kl. Gjennemgaaet Geelmuydens geografi ved D. Kristensen 

fra Europa til Storbritanien og Irland.
IV kl. Gjennemgaaet samme lærebog fra Storbritanien og Irland 

til Asien.
V kl. Gjennemgaaet samme lærebog fra Asien bogen ud. Der

efter gjennemgaaet indledningen til Europas geografi.
VI kl. Samme lærebog: Gjennemgaaet indledningen til geografien 

og repeteret den hele lærebog.

Historie.

I kl. Læst Eriksens verdenshistorie forfra til »To vigtige op
findelser«, alt efter forudgaaende mundtligt foredrag af 
læreren.

II kl. Samme lærebog tilende; derefter Nissens verdenshistorie 
fra begyndelsen til Romerne. Ogsaa her er hvert stykke 
først mundtlig foredraget af læreren.

III kl. Nissens verdenshistorie fra »Rom« til »Trediveaarskrigen«.
IV kl. Samme lærebog fra den spanske arvefølgekrig bogen ud. 

Derefter Petersen-Storms Norges, Sveriges og Danmarks 
historie fra begyndelsen til s. 85, IX afsnit.

V kl. Petersen-Storms Norges, Sveriges og Danmarks historie 
fra s. 85 bogen ud. Derefter repeteret Nissens verdens
historie fra begyndelsen til Lutlier.

VI kl. Repeteret Nissens verdenshistorie fra Luther bogen ud. 
Derefter repeteret Eriksens Norges, Sveriges og Danmarks 
historie.

Naturkundskab:

I kl. I denne klasse benyttes ingen lærebog. Undervisningen 
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foregaar ved lærerens mundtlige foredrag i forbindelse med 
forevisning af præparater og billeder.
Zoologi: Ved anskuelsesundervisning beskrevet og gjen- 
nemgaaet et udvalg af 20 typiske dyreformer.
Botanik: Lært at kjende 10 lettere planter.

II kl. Zoologi: Efter Sørensens lærebog læst og repeteret patte
dyr og fugle.
Botanik: 20 lettere planter gjennemgaaede, Lidt om 
plantens ydre bygning. Alt ved lærerens mundtlige fore
drag.

III kl. Zoologi: Læst og repeteret krybdyr, padder og fiske 
efter Sørensens lærebog. Desuden repeteret pattedyr og 
fugle.
Botanik : Læst og repeteret efter Sørensens lærebog plan
tens ydre bygning. Ca. 30 planter foreviste og beskrevne.

IV kl. Zoologi: Læst dyreriget og repeteret til fiske efter Sø
rensens bog.
Botanik: Gjennemgaaet planternes inddeling efter Sørensen. 

V kl. Eysik: Læst og repeteret Henrichsens lærebog.
Botanik : Plantebestemmelser.

VI kl. Repeteret det hele pensum i naturfag.
I sommertiden er der jevnlig foretaget excursjoner i byens 
omegn for at botanisere, snart af en, snart af en anden 
klasse, under vedkommende lærers ledelse. Dels har man 
tiljidisse excursjoner anvendt et par timer i sammenhæng 
af skoletiden, dels har man gaaet ud om eftermiddagen.

Skrivning.

I kl. Gjennemgaaet det latinske alfabet under taktskrivning, 
derefter enkelte ord med store begyndelsesbogstaver og 
tilsidst øvelser i sammenskrift.

II kl. Systematisk repetition af de latinske alfabeter, skrivning 
af enkelte ord med store forbogstaver i methodisk og senere 
i alfabetisk orden, afvekslende med smaa bogstaver sam
menhængende hele linjen (stileringsøvelser) og endelig 
sammenskrift.

III kl. Repetition af de latinske alfabeter, skrivning af vanskeli
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gere ord, stileringsøvelser og sætninger. Gjennemgaaet 
det lille gothiske alfabet og skrevet endel lette forbindelser 
af samme.

IV kl. Repeteret det stare latinske alfabet som forbogstaver til 
vanskelige enkelte ord af mindre og større længde, stile
ringsøvelser og sætninger. Repetition af de gothiske bog
staver og lettere gothisk sammenskrift.

V kl. Skrivning af enkelte ord og sætninger med store forbog
staver i alfabetisk orden. Senere latinsk sammenskrift 
paa enkelte linjer afvekslende med stileringsøvelser samt 
konto- og titelskrift paa hver halvside. Mere fremskredne 
øvelser i gothisk skrift.

VI kl. Fortsat med latinske og gothiske skriveøvelser samtkonto- 
og titelskrift som i V kl. og i denne som de øvrige klasser 
efter lærerens opskrift paa vægtavlen og forskrift i ele
vernes skrivebøger.

Tegn i ng.

I kl. Tegnet de geometriske figurer fra den rette linie i de 
forskjellige stillinger, vinkler, kvadrater, rhomber og rekt
angler og det ligesidede triangel, med examination, tegnet 
med blæk og pen uden brug af viskelæder. Repeteret det 
samme i større maalestok ved at tegne de forskjellige figu
rer med deri indskrevne lette retliniede former af samme 
slags.

II kl. Gjennemgaaet mangekanten — 6 kanten og 8 kanten — 
med retliniede figurer efter H. Petersens motiver og Schmidts 
plancher; dernæst cirkelen med de i den forekommende 
rette linier, og former, sammensatte af rette og krumme 
linier; anvendt blyant med optrækning med blæk og skra
vering.

III kl. Fortsat med cirkelen, dernæst ovalen og ellipsen, med for
skjellige af disse dannede rosetter efter forskjellige motiver, 
optegnet paa vægtavlen, dernæst tegnet nogle stiliserede 
blade. Indøvelse i brugen af tusch.

IV kl. Gjennemgaaet spiralen og tegnet denne i forskjellige sam
mensætninger, lette ornamenter og vanskeligere rosetter
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— lotos —, anvendt fortegninger af Schmidts, Herdties 
og andre.

V kl. Tegnet vanskeligere ornamenter efter Herdties og "Weis
haupt, overlagt med tusch og tinter. Fra april maaned 
begyndt projektionstegning i 2 planer efter træmodeller. 
G-jennemgaaet paralelpipedet, prismet, tærningen i sam
menstillinger.

VI kl. Fortsat projektionstegning i 2 planer efter modeller, 
gjennemgaaet pyramiden, cylinderen, keglen og halvkuglen 
i mere komplicerede sammenstillinger. I frihaandstegning 
udført de sidste aars middelskoleopgaver siden marts 
maaned.

VIL Afgangsexamener.
Til middelskolens afgangsexamen i 1886 fremstillede sig ved 

denne skole samtlige elever af øverste klasse, ialt 22. 1 blev 
rejiceret i tysk skriftlig; for de øvriges vedkommende Var examens 
udfald som følger:

Hvormange aar 
elev af skolen. Hovedkarakter.

1. Andersen, Eivind, 5 udm. godt (1,40).
2. Andersen, Viktor, 7 meg. godt (1,67).
3. Bjørnstad, Vilhelm, 9 meg. godt (1,93).
4. Bretteville, Halvor, o meg, godt (2,30).
5. Bull, Trygve, 8 meg. godt (2,14).
6. Clausen, Hans 5 meg. godt (2,20).
7. Hansen, Kobert, 6 meg. godt (2,30).
8. Hildisch, Vilhelm, 8 godt (2,54).
9. Hofgaard, Henrik, 9 godt (2,89).

10. Huseby, Kagnvald, 10 meg. godt (2,18).
11. Iversen, Carl, 10 meg. godt (2,00).
12. Jensen, Hjalmar, * 9 meg. godt (2,47).
13. Jensen, Vilhelm, 8 meg. godt (1,96).
14. Juliussen, Halvdan, 10 godt (3,25).
15. Kolberg, Nils, 9 meg. godt (1,87).
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Hovedkarakter.af skolen.elev
Hvomange aar

1 6. Kristoffersen, Sigurd, 5 meg. godt (2,11)
1 7. Næss, Sigurd, 6 meg. godt (2,29)
18. Olsen, Karl, 10 meg. godt (2,37)
19. Olsen. Georg, 10 meg. godt (1,61).
20. Stephensen, Fridtjov, 8 udm. godt (1,46)
21. Wætthen, Peter, 4 udm. godt (1,37)

Censorer ved denne skole ved middelskoleexamen 1886 var:

» naturkundskab » skolebestyrer Sig Thor.
» skrivning » kasserer Thorsen.
» tegning » tegnelærer Spjeldnæs.

I religion. hr. cand. theol. Platon.
» modersmaal » skolebestyrer Gjør, cand. philos. Løchen og 

cand. theol. Aubert.
» engelsk » cand. mag. Brekke og cand. mag. Søraas.
» tysk « cand. mag. Kristiansen.
» mathematik » inspektør Johannesen og cand. real. 

Olaf Berg.
» historie » cand. mag. Christie.
» geografi » cand. theol. Årstal og stud. real. Fritz.
» fransk » cand. philos. Ly che.

17 privatister fremstillede sig til middelskolens afgangsexamen 
ved denne skole i 1886, 13 paa engelsklinjen og 4 paa latinlinjen. 
Af disse bestod 8 af de paa engelsklinjen anmeldte og samtlige 4 
paa latinlinjen prøven. 9 privatister, som tidligere havde taget 
middelskoleexamen paa engelsklinjen, fremstillede sig til tillægs
prøven i latin; 1 af disse blev rejiceret. 2 anmeldte privatister 
fremmødte ikke til examen.

Til indeværende aars afgangsexamen fremstillede sig VI 
mdkl.s samtlige 34 elever. Alle bestod prøven. laar blev for 
første gang afholdt middelskoleexamen for skolens elever af la
tinlinjen. Hovedkaraktererne var:

For latinlinjens elever:
Hvormange aar 
elev af skeden.

1. Bjerke, Alf, 9
2. Cammermeyer, Johan, 4

Hovedkarakter.
meg. godt (1,82).
meg. godt (2,11)-
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Censorer ved middelskoleexamen indeværende aar var:

Hvormange aar 
elev af skolen. Hovedkarakter.

3. Helgesen, Helge, 6 meg. godt (2,21).
4. Knudsen, Peder, 6 meg. godt (2,07).
5. Mork, Ulf, 9 meg. godt (2,04).
6. Pedersen, Hjalmar, 6 meg. godt (2,27).
7. Schive, Peter, 9 meg. godt (2,31).
8. Schweder, Ole, 8’/2 udm. godt (1,39).
9. Voss, Kristian, 9 meg. godt (2,07).

For engelsklinjens. elever:
10. Andersen, Albert, 8/12 meg. godt (2,50).
11. Andersen, Lorents, 10 meg. godt (2,17).
12. Aslaksen, Hilmar, ' 7 meg. godt (1,93).
13. Bjerke, Konrad, 9 meg. godt (1,96).
14. Brose, Max, 9 meg. godt (2,29).
15. Bye, Vilhelm, 10 meg. godt (1,79).
16. Clausen, Carl, 4 meg. godt (2,29).
17. Dehli, Bernt, 2 meg. godt (2,32).
18. Dysthe, Karl, 10 meg. godt (2,00).
19. Evensen, Karl, 9 godt (2,71).
20. Gilboe, Elias, 4 godt (2,68).
21. Heilemann, Albert, 6 meg. godt (2,23).
22. Johansen, Josef, 8 meg. godt (1,64).
23. Kjølseth, Bjarne, 7 meg. godt (1,96).
24. Knutzen, Thomas, 4 meg. godt (1,80).
25. Krum, Rudolf, 8 meg. godt (1,77).
26. Larsen, Aksel, 7 meg. godt (2,21).
27. Lenschow, Paul, 8/12 meg. godt (2,18).
28. Lunde, Johannes, 10 meg. godt (1,89).
29. Nielsen, Fredrik, 6 meg. godt (1,77).
30. Nielsen, Herman, 9 meg. godt (1,87).
31. Nilsson, Carl, 9 meg. godt (2,25).
32. Nullmeier, Petter, 8 meg. godt (2,11).
33. Scharning, Bredo, 9 meg. godt (2,39).
34. Solberg, Aksel, 10 meg. godt (2,25).

I religion hr. pastor H. Domaas.
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I modersmaal » skolebestyrer Pauss, adjunkt Digre, skole
bestyrer Sørensen og cand. mag. J. Nor by.

» latin » skolebestyrer Hofgaard og cand. mag.
Herman stor f.

» engelsk » cand. mag. Christensen.
» tysk » adjunkt Digre og cand. philos. Bekkevold.
» mathematik » skolebestyrer Sig Thor.
» historie » skolebestyrer Hæder.
» geografi » cand. philos. Siewers.
» fransk » cand. philos. H ou g en.
» naturkundskab » cand. real. Kaalaas.
» skrivning » premierløitnant Nielsen.
» tegning » tegnelærer Spjeldnæs.

20 privatistei’, 17 paa engelsklinjen og 3 paa latinlinjen, frem
stillede sig til middel skoleexamen. 12 bestod prøven paa engelsk
linjen, 5 blev rejicerede. Paa latinlinjen bestod 2 prøven, 1 blev 
rejiceret. 9 privatister fremstillede sig til tillægsprøven i latin; 
8 bestod prøven, 1 blev rejiceret. 1 privatist tog tillægsprøven i 
fransk. 3 privatister, der var anmeldte, fremmødte ikke til examen.

VIII. Skolens Bibliothek og samlinger.
Det maa være forbeholdt en følgende beretning at meddele 

nærmere oplysninger om skolens bibliotheker og samlinger. En 
revisjon af de sidste er fornøden og vil blive iverksat i en nærmere 
fremtid. Her skal derfor blot oplyses, at discipelbibliotheket be- 
staar af omtrent 450 bind, og at der findes et haandbibliothek for læ
rerne paa ca. 150 bind, indbefattende fagskrifter og skolebøger. I sko
lens temmelig rige samlinger findes der endel, som er medtaget af 
slid og.ælde, og som ved en revisjon vil blive udskrevet til af
gang; andet er af mindre praktisk betydning for skolen; men der 
findes dog fuldkommen tilstrækkeligt for behovet af tildels udmerket 
undervisningsmateriel.



48 Kristiania borger- og realskole. [1886

IX. Skolepenge. Skolebeniftcier.

Indskrivningspenge erlægges ikke. Skolepengene erlægges 
forskudsvis for liver 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. 
For elever, der indmeldes i 1ste forbkl. fra skoleaarets begyn
delse, beregnes dog skolepengene først fra september maaneds begyn
delse. Naar en elev rester skolepenge for længere tid end to 
maaneder, kan han negtes adgang til skolen.

Skolepengenes størrelse er:
for 1ste forberedelsesklasse kr. 4 maanedlig,

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

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

Udmeldelse kan kun finde sted fra en maaneds slutning 
og maa ske skriftlig mindst en maaned forud.

Hele og halve fripladse kan af forstanderskabet tilstaaes i et 
antal af indtil en tiendedel af skolens elevantal, regnet efter hele 
fripladse, til elever, hvis flid, fremgang og opførsel gjør dem for
tjente hertil, og hvis forældre eller forsørgere trænger til en saa- 
dan lettelse. Fripladse tilstaaes i regelen kun saadanne elever, 
hvis forældre eller forsørgere i mindst 2 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 

og maa være ledsagede af attester af ny dato.
I skoleaaret 1 8 86—8 7 har været bevilget 24 hele og 49 

halve fripladse til et samlet beløb af 6642 kroner. Moderation 
for brødre i skoleaaret har beløbet sig til kr. 4992.
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For renterne af pedel Andresens legat er desuden skole
pengene bleven betalte for en elev af VI middelskoleklasse.

X. Almindelige bemerkninger.
Skolens bygninger og inventarium er i, omtrent den samme 

stand som tidligere. Efterat der for 2 aar siden blev indrettet 3 
nye skoleværelser i loftetagen, har ingen større reparation eller 
forandring af bygningerne fundet sted, og ingen større nyan
skaffelse af inventarium eller undervisningsmateriel. Dimensioner 
og forhold paa skolens pulte er bleven maalte og pultene derefter 
betegnede med nr. fra 2 til 5 for at angive, hvilke pulte der skal 
benyttes for børn af forskjellig høide.

Elevantallet har været omtrent det samme som i det fore- 
gaaende skoleaar; der var dog omtrent 10 elever færre i begynder- 
klasserne. Til gjengjæld var der nogle flere elever i de høiere 
klasser, saa forskjellen for den hele skoles vedkommende for det 
hele skoleaar blev gjennemsnitlig 4; der var gjennemsnitlig 499 i 
skolen gjennem hele skoleaaret 1885—86 og 495 i 1886—87.

Sundhedstilstanden var gjennemgaaende meget god baade 
blandt lærere og børn. Ingen lærer var ved sygdom i nogen læn
gere tid hindret fra at udføre sit skolearbeide, og ingen, hverken 
lærer eller elev, døde i skoleaarets løb. Der forekom endel til
fælde blandt eleverne af de i de sidste aar saa almindelig udbredte 
epidemiske sygdomme, skarlagensfeber og difterit, men intet med 
dødelig udgang.

Der var tidligere blot 2 gymnastiktimer ugentlig for hver 
klasse. Forstanderskabet indgav under 19de juni 1886 en fore
stilling til kommunebestyrelsen om, at gymnastiktimernes antal 

4 
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maatte forøges til 3 ugentlig for klasserne II—V mdkl., og for
mandskabet meddelte sit samtykke hertil under 30te juni. For VI 
og I mdkl. fandtes der ikke rum for mere end 2 gymnastiktimer 
ugentlig; men dette opveies ved, at gymnastikundervisningen be
gynder allerede i 3 forberedelsesklasse med 2 timer ugentlig, og ved, 
at samtlige skolens klasser fra 3 forberedelsesklasse af har under
visning i svømning 3 timer ugentlig i sommermaanederne, udenfor 
gymnastiktimerne.

Kirkedepartementets normalplan for middelskolerne af 1ste 
marts 1885 og skolens nye statuter, approberede af stiftsdirektionen 
under 25de mai 1886, havde gjort udarbeidelsen af nye undervis
ningsplaner til en nødvendighed. Saadanne tilligemed timefor
delingstabel blev da i skoleaarets løb udarbeidede af bestyreren i 
forening med vedkommende faglærere. Saavel timefordelingen som 
undervisningsplanerne stemmer i det væsentlige overens med kirke
departementets normalplan, blot med de forandringer, som borger
skolens særegne eiendommeligheder gjør nødvendige. Undervis
ningsplanen er dog meget mere detaljeret end normalplanen. Efter 
at have været forelagt for skoleraadet blev planerne vedtagne af 
forstanderskabet og i henhold til skoleplanens § 4 oversendte til 
stiftsdirektionen til approbation, for handelsregningens og boghol
deriets vedkommende til formandskabet. Approbation blev meddelt 
af stiftsdirektionen den 31te mai, af formandskabet den 1ste juni 
d. a. De nye undervisningsplaner med timefordeling findes ved
heftede slutningen af nærværende beretning.

Under 21de mai d. a. indgik bestyreren til forstanderskabet 
med følgende forestilling:

Fra
s Kristiania borger- og realskoles bestyrer.

I den nye plan for Kristiania borger- og realskole, § 13, Sdie 
Passus, bestemmes der : »Med kommunebestyrelsens samtykke kan 
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forstanderskabet blandt skolens lærerpersonale opnævne en inspek
tør, der som saadan har at bistaa med tilsynet af skolen.«

De erfaringer, der i sin tid foranledigede forstanderskabet til 
at bringe denne bestemmelse i forslag, har i den siden forløbne 
tid vandet i styrke. Det er en særdeles ønskelig, for ikke at sige 
en aldeles nødvendig ting, at man gjør brug af den adgang til at 
skaffe bestyreren nogen assistance i det daglige tilsyn med skolen, 
som den citerede bestemmelse aabner. Det er ikke nogen lettelse 
af bestyrerens arbeide, der tilsigtes med bestemmelsen ; meningen 
med denne er at yde bestyreren den assistance i tilsynet med og 
ledelsen af skolens gjerning, som er fornøden, for at hans arbeide 
i denne henseende kan blive effektivt.

Jeg skal tillade mig i korthed at forklare de forholde ved 
skolen, som betinger denne nødvendighed. Den daglige undervis
ningstid ved skolen er for de forskjellige klasser fra kl. 9—1, 
9—2 eller 8—2. I denne tid er bestyreren 2 timer optaget af at 
undervise i klasserne, 1 time maa han være tilstede paa kontoret 
for at tage imod folk, der søger ham i skolens anliggender, om
trent 1 time er han optaget med at kontrollere skolesøgningen, 
undersøge tilladeligheden af fraværelser, behandle forefaldende 
disciplinære tilfælde og lignende kurante sager. Kommer saa her
til, at han ikke sjelden optages om formiddagen af en og anden 
uopsættelig sag eller maa ud i byen i skolens anliggender, til 
konferense med magistraten, kirkedepartementet, andre skolers be
styrere o. s. v., som han blot kan gjøre regning paa at træffe i 
formiddagens kontortimer, saa vil det indsees, at den tid, han faar 
tilovers til at færdes i klasserne og overvære undervisningen, at 
vaage over skolearbeidets planmæssige gang, at give de fornødne 
anvisninger og vink, bliver altfor kort for øiemedet; den egentlige 
pædagogiske del af bestyrerens gjerning bliver indskrænket til et 
minimum.

Det vilde være en meget god hjælp, om bestyreren kunde faa 
anledning til at færdes blot 1 time mere daglig i klasserne, end han 
nu er istand til. For tiden kan han regne paa gjennemsnitlig 1 times dag
ligt ophold i klasserne for at overvære undervisningen; med 1 time til 
vilde han kunne udrette det dobbelte eller mere end det dobbelte, 
da et sammenhængende arbeide altid trækker mere end et spredt 

4* 
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og afbrudt. Denne ene time daglig kan skaffes bestyreren ved at 
fritage en lærer for 1 undervisningstime daglig og lade ham an
vende denne time som inspektor til det tilsyn med skolesøgning 
og andre mere externe ting, som nu optager bestyreren omtrent 
den ene af formiddagens timer. Inspektørens forpligtelser kunde 
bestemmes nærmere af forstanderskabet ved instrux.

I motiverne til skolens nye plan lieder det ad § 13: »For
standerskabet skal oplyse, at det ikke har til hensigt at foreslaa 
nogen bevilgning til oprettelse af en inspektørpost ved skolen. 
Men det tør hænde, at ved en omordning af undervisningsplanen, 
der er under overveielse, nogle læsetimer ugentlig vil blive ledige 
af dem, der er lienlagte til de faste lærerposter. Den lærer, 
som bliver fritaget for disse timer, kunde man forpligte til at an
vende den derved ledig bievne tid til at fungere som inspektør, 
hvorved altsaa ingen særskilt bevilgning vilde tiltrænges«. Som 
forstanderskabet bekjendt, er den her som mulig tænkte forud
sætning ikke indtruffet; den nye undervisningsplan lægger beslag 
paa de faste lærerposters timer i vel saa stor udstrækning som den 
ældre. I dette skoleaar har der været arbeidet efter den samme 
timefordeling, som den nye undervisningsplan opstiller, og man har 
seet sig nødt til at andrage om og har erholdt paa budgettet 6 »time
lærertimer i andre fag«, d. v. s. i de faste læreres fag, fordi de 
faste lærere ikke kunde overtage alle timer i de almindelige skole
fag. Af disse 6 bevilgede timer er dog i indeværende skoleaar 
blot de 2 optagne. Skal planens bestemmelse om inspektør træde 
i kraft og en lærer ifølge deraf fritages for 6 timers undervisning 
ugentlig, saa maa der i hans sted i disse 6 timer indsættes en 
»timelærer i andre fag«. Saadanne timelærertimer betales efter 
lønningsregulativet med kr. 1.30; den aarlige udgift herved vil 
beløbe sig til kr. 374,40.

For det kommende skoleaar vil dog inspektørinstitutio
nen kunne sættes igang uden nogen forøget bevilgning paa 
budgettet. Som det ærede forstanderskab vil erindre, vil der 
næste skoleaar blot blive 1 VI mdkl., og lærer Aas kan der
for for dette skoleaar tilstaaes den ansøgte permission, hvor
ved en af de bevilgede lærergager indspares. Den VI mdkl., 
som inddrages, har 34 særskilte timer ; den lærerpost, som mid- 
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lertidig inddrages, har 30 timer; der bliver altsaa et overskud af 
4 lærertimer, som i forbindelse med 2 af de ikke optagne alle
rede bevilgede timelærertimer i andre fag er tilstrækkelige til at 
ordne inspektørposten for næste skoleaar.

Jeg tillader mig at henstille til det ærede forstanderskab at 
indgaa til kommunebestyrelsen med forslag om, at § 13 3 die pas
sus i skoleplanen sættes i kraft fra næste skoleaar af paa den 
maade, at en lærer fritages for 1 undervisningstime daglig mod at 
anvende denne time til at bistaa bestyreren i tilsynet med skolen.«-

Forstanderskabet afgav i anledning heraf følgende erklæring :

Fra
»Kristiania borger- og realskoles forstanderskab.

Forstanderskabet har fra skolens bestyrer modtaget den her
med følgende forestilling, hvorved det henstilles til forstanderskabet 
at indgaa til kommunebestyrelsen med forslag om, at bestemmelsen 
i skoleplanens § 13, 3die passus, om en inspektør ved skolen sættes 
i kraft fra næste skoleaars begyndelse.

Forstanderskabet maa være enigt i, at den nuværende ord
ning, hvorefter de forretninger, der vilde blive at tillægge inspek
tøren, udføres af bestyreren, er uheldig, fordi den ikke levner be
styreren den ønskelige tid til ved stadigt besøg i klasserne at 
lede undervisningens gang og erhverve kjendskab til lærere og 
elever. Saavidt forstanderskabet bekjendt, findes der heller ikke 
nogen anden offentlig eller privat skole af Kristiania borger- og 
realskoles størrelse, ved hvilken der ikke af hensyn hertil ved an
sættelse af medbestyrere eller inspektører eller paa begge maader 
i forening er sørget for at skaffe bestyreren den her tilsigtede lettelse 
i bestridelsen af de daglige, kurante forretninger. Forstanderskabet 
ved heller ikke at paapege noget andet middel end det af be
styreren foreslaaede, hvorved øieinedet kunde naaes paa hensigts
mæssigere maade eller med mindre udgift for skolen.

Da man saaledes finder det utvivlsomt, at den foreslaaede for
anstaltning vil være i skolens interesse, og at den forholdsvis 
mindre betydelige udgift, som dens gjennemførelse vil kræve, vil 
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være vel anvendt, og idet man forøvrigt henviser til bestyrerens 
forestilling, tillader man sig i overensstemmelse med denne at fore- 
slaa, at der fra næste skoleaars begyndelse ved skolen ansættes en 
inspektør paa den maade, at en lærer fritages for 1 undervisnings
time daglig mod at anvende denne time til at bistaa bestyreren i 
tilsynet med skolen«.

Efter at magistraten havde anbefalet sagen, blev formand
skabets samtykke til udnævnelsen af en inspektør meddelt under 
29de juni. Under 2den juli blev skolens lærer Cand. theol. A. 
M. Corneliussen udnævnt til inspektør og fungerer som saadan 
siden det nye skoleaars begyndelse.

Som følge af den usedvanlig gode sundhedstilstand og arbeidskraft 
hos skolens lærerpersonale var deri en aarrække kun trukket lidet paa 
skolens vikarkasse, og denne havde derfor et opsparet fond paa 
over 4000 kroner. Lærerne indgav derfor andragende om, at 
deres bidrag til vikarkassen maatte midlertidig blive nedsat til Vs 
øre af hver krone af deres løn, indtil kassens beholdning maatte 
være gaaet ned til 2000 kroner, da bidraget atter forhøies til 1 
øre af kronen. Formandskabet samtykkede heri. Den halve are 
af kronen, som saaledes blev frigjort for lærerne, blev ifølge en
stemmig overenskomst mellem disse besluttet anvendt til dannelse 
af en privat kasse, som er bestemt til understøttelse af kolleger i 
forekommende tilfælde og til andre øiemed, som kan være til fælles 
gavn og hygge. Kassen fik noget ironisk det prætentiøse navn 
»Overflødighedshornet«; den har for tiden en beholdning af ca.
200 kroner.



XI. Skolens regnskab.
for skoleaaret 1885—86.Extrakt af skolens regnskab

Indtægt:
Beholdning fra 1884—85 . . . kr. 19 199,28 

(heraf restancer kr. 11 920,98).
Skolekontingent.......................................» 42 294,50
Husleie................................................. • 1 693,50
Refusion for gas og brænde ...» 208,83
Renter ..................................................» 174,03
Diverse indtægter................................. » 63,65
Tilskud af kommunen........................... » 16 300,00

Udgift: 
Lønninger...........................................kr. 42 466,54
Skrivehjælp for bestyreren ...» 119,85
Bygninger med gjærde og grund . » 3 175,04
Bygningskyndigt tilsyn .... » 100,00
Inventarium og undervisningsmateriel » 1 531,06
Brænde................................................. » 1 500,29
Belysning........................................... » 505,44
Renhold...........................................» 977,25
Brandassuranee og vandafgift . . » 433,04
Afdrag.......................................... » 1 258,94
Renter ..................................................» 2 091,63
Diverse udgifter.......................... » 1346,43
Indredning af loftetagen . . . » 3 996,90
Udestaaende, fordringer, udgaaede

af beholdningen som uerholdelige » 4 827,30
Beholdning............................................ » 15 604,08

(heraf restancer: kr. 9 615,64).

kr. 79 933,79 kr. 79 933,79

1887] 
Skolens regnskab.



Ifølge de kommunale myndigheders bestemmelser skal for fremtiden skolens regnskabsaar falde g 
sammen med budgetaaret og regnes fra 1ste januar til 31te december. Derfor maatte særskilt regnskab 
aflægges for disse 5 maaneder af 1886.

Extrakt af skolens regnskab for Iste august til 31te december 1886.

Indtægt: Udgift:
Beholdning fra 1885—86 . . kr. 15 604,08 Lønninger...................................... kr. 19 282,87

(heraf restancer kr. 9 615,64). Skrivehjælp for bestyreren . » 171,00
Skolekontingent................................ » 17 758,00 Bygninger med gjærde og grund . » 1 293,38
Husleie........................................... . » 771,13 Inventarium og undervisningsmateriel » 866,93
Refusion for gas og brænde . . » 188,00 Brænde ............................................ » 1 197,21
Diverse indtægter........................... » 13,22 Belysning ...................................... » 257,41
Tilskud af kommunen .... .» 4 252,98 Renhold............................................ » 459,60

Brandassurance og vandafgift . » 126,02
Afdrag............................................ » 629,67
Renter............................................ » 1 021,42
Diverse udgifter ... . . » 431,15
Beholdning...................................... » 12 849,79

(heraf restancer: kr. 9 763,74).

K
ristiania borger- og realskole.

kr. 38 586,45 kr. 38 586,45



c.

Bilag- :Undervisningsplaner,
approberede af Kristiania stiftsdirektion under 31te mai 1887, 

for handelsregnings og bogholderis vedkommende af
Kristiania formandskab den 1ste juni 1887.
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3) Handelsregning. o



Forberedelsesskolen.

Iste forberedelsesklasse.

Religion.

Et udvalg af bibelske historier af det gamle og nye 
testamente, tilsammen omtrent 20, fortælles af lærerinden, og de 
begivenhederne forestillende billeder forevises. Naar en historie er 
fortalt nogle gange, fordres den gjengivet af børnene, idet disse 
gjengiver dens enkelte punkter i sammenhængende svar paa lærer
indens examination, saavidt muligt ogsaa gjenfortæller den i sam
menhæng.

Børnene lærer at fremsige fadervor langsomt og smukt. Efter 
lærerindens mundtlige foresigen læres et lidet udvalg af salmevers 
af kirkesalmebogen.

Modersmaalet.

Ved methodisk drevne anskuelsesøvelser arbeides der til 
at øve og skjærpe børnenes iagttagelsesevne, at berigtige, ordne og 
udvide deres forestillinger og at danne deres sprog. I forbindelse 
hermed øves de i at gjengive smaafortællinger og eventyr, som 
lærerinden fortæller gjentagne gange. Nogle smaa barnesange 
læres udenad efter lærerindens mundtlige foresigen og synges af 
klassen.

Læsning. Lyd- og skrivelæse-methoden benyttes. Særlig 
vegt lægges paa høi og tydelig udtale og paa klar og skarp arti
kuleren. Til indøvelse af færdighed i mekanisk læsning anvendes 
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flittig korlæsning. Abcen og et pensum af læsebogens første del 
gjennemgaaes. De for barnet ukjendte ord og udtryk og læse- 
stykkets hovedindhold gjøres forstaaelige ved samtale og forklaring.

Skriftlige øvelser drives paa den for skrivelæse-methoden 
ejendommelige maade.

Hegning.

Indøvelse af talkredsen indtil og med 100 med øvelse i at 
opløse, læse og skrive disse tal. Indøvelse i at addere og sub
trahere med enere inden denne talkreds, ligesaa i multiplikations- 
tabellen til og med 5 og i at benytte 2—5 som divisor- til ethvert 
med dem deleligt tal, som ikke giver større kvotient end 10.

Regneøvelserne blot som hovedregning. Anskuelsesmidler 
og anvendte opgaver benyttes flittig.

Skrivning.

Grundtrækkene til det lille latinske alfabet og alfabetet selv 
indøves efter en systematisk gruppering. Senere lettere sammen- 
skriftforbindelser. Lærerinden skriver fore paa vægtavlen. Skrive
materiellet er i den første begyndelse skifertavle, senere pen og 
skrivebog med dobbelte linjer (6 mm). Det paasees, at børnene 
indtager en rigtig skrivestilling og holder sine grifler og penne 
rigtig, ligesaa at de holder sine skrivebøger rene og ordentlige. 
Ogsaa under de skriftlige øvelser, der er forbundne med læse
undervisningen, tilholdes børnene at skrive saa ordentlig og pent 
som muligt.

2den forberedelsesklasse.

Religion.

De i 1ste klasse fortalte bibelske historier repeteres, og 
et udvalg af nye fortælles i kronologisk orden med disse. Børnene 
tilholdes at gjengive historierne i sammenhæng.
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Nogle korte morgen- aften- og bordbønner læres efter 
lærerindens mundtlige foresigen.

De i 1ste klasse lærte salmevers repeteres, og nogle faa 
nye salmevers og salmer læres efter lærerindens foresigen.

Modersmaalet.

Anskuelsesøvelser fortsættes ogsaa i denne klasse, idet 
den forestillingskreds, hvorfra de henter sit stof, udvides, og øvel
serne efterhaanden stiller større fordringer til børnenes tænkning 
og sprog. Smaa barnesange læres udenad og synges som i 1ste 
klasse.

Læse øv el s er i læsebogen, hvorunder sikkerhed og færdighed 
i mekanisk læsning videre indøves, og der tillige lægges vegt paa 
rigtig betoning under sammenhængende læsning. Korlæsning an
vendes ogsaa under disse sidste øvelser. Vanskeligere ord og ud
tryk forklares for børnene ; de tilholdes at være opmerksomme paa 
læsestykkets indhold og øves i at gjengive det læste i sammen
hæng eller som svar i sammenhængende sætninger paa lærerindens 
examination.

Afskrift efter bog og skrivning efter diktat i overens
stemmelse med den ved undervisningen benyttede lyd- og skrive- 
læsemethode. Bogstavernes navne læres, og udenadstavning ind
øves. Herunder indprentes nu efterhaanden en orthografisk rigtig 
stavning af ordene.

Geografi.

Under stadig henvisning til de kjendte omgivelser gjøres bør
nene gjennem anskuelsesøvelser bekjendte med de geografiske grund
begreber, herunder ogsaa himmelegnene og de mest iøinefaldende 
forandringer af dagen og aaret. Samtidig gjøres børnene bekjendte 
med kartmæssig fremstilling ved lærerindens fortegning paa væg
tavlen og deres eftertegning paa papir eller skifertavle af klasse
værelset, etagen, skolebygningerne, skolen med nærmeste gader og 
omgivelser. Derefter forevises karter over Kristiania og Kristiania 
med omegn; de bekjendte steder paa disse udfindes, og karterne 



1887] Undervisningsplaner. 63

aftegnes i løse omrids efter lærerindens fortegning paa vægtavlen. 
Af og til anvendes et par af skoletimerne til en spadsertur med 
klassen, hvorunder børnene gjøres bekjendte med omegnen, og eks
empler af virkeligheden paa de forskjellige geografiske enkeltheder 
paavises.

Efter denne forberedelse for den egentlige geografiske under
visning gaar man over til Norges geografi, af hvilken meddeles et 
kort omrids, saa fuldstændigt, som tiden tillader, og som børnene 
kan beholde. Børnene øves i at orientere sig paa vægkartet og 
tegner dels efter dette, dels efter lærerindens fortegning paa væg
tavlen, Norges kart saa længe, til de efter hukommelsen kan tegne 
et kart af nogenlunde korrekt skikkelse og med nogenlunde korrekt 
indtegning af de gjennemgaaede enkeltheder. Hertil knytter sig 
kortfattede og lette skildringer af landets natur og klima og 
beboernes levevis og næringsveie.

Hegning.

Kjendskabet til tallene udvides efterhaanden til og med 
hundreder af tusender, saaledes at børnene bliver hjemme i tital
systemet og kan opløse, læse og skrive ethvert tal under en 
million.

I hove dregni ng fortsættes med de i 1ste klasse drevne øvelser, 
hvorunder hele den lille multiplikationstabel indøves. Øvelser i at 
regne med tal, bestaaende af tiere og enere, som adderende led og 
som subtraktor og i at multiplicere tiere og enere med enere. 
Kronemynt, meteren, literen og kilogrammet gjøres børnene be
kjendte med ved forevisning af mynter og maal, og de lærte en
heder anvendes i regneeksempler.

I skriftlig regning indøves addition, subtraktion og mul
tiplikation med ensifret multiplikator.

Saavel i hoved- som i tavleregning benyttes anvendte opgaver 
flittig.

Skrivning.

Videre indøvelse af 1ste klasses øvelser med udvidelse af 
øvelserne i sammenskriftforbindelser. I den sidste del af skole- 
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aaret gjennemgaaes grundtrækkene til det store latinske alfabet og 
alfabetet selv. Skrivebog med dobbelte linier af samme bredde som 
i 1 ste klasse. Fordringerne til rigtig skrivestilling og pennehold 
skjærpes.

Sang.

Nogle lette koraler og smaa sange indøves unisont efter gehør, 
under hvilke øvelser der søges lagt grundlag til udvikling af gehør 
og stemme.

3die forberedelsesklasse.

Religion.

Bibelhistorie: Det gamle testamente gjennemgaaes i sam
menhæng efter en kortfattet lærebog. Af det nye testamente 
repeteres det tidligere udvalg af fortællinger. Festevangelierne 
fortælles og gjengives i tiden nærmest før de respektive kirkelige 
høitider.

Katekismus: De ti bud, troens artikler og fadervor, alt 
uden Luthers forklaring, læres udenad og forklares i den størst 
mulige sirapelhed og korthed.

De tidligere lærte salmer og salmevers og bønner repe
teres, og nogle nye salmer læres.

Modersmaalet.

Fortsættelse af 2den klasses læseøvelser og dermed for
bundne øvelser. Fordringen om rigtig betoning og udtryk træder 
efterhaanden mere i forgrunden. Korlæsning anvendes fremdeles. 
Mere udvidede fordringer til forstaaelse og gjengivelse af det læste. 
Nogle faa lettere digte af fortællende indhold læres udenad, og en 
saavidt muligt rigtig og smuk oplæsning af dem indøves.

Grammatik: Gjennem rækker af eksempler gjøres børnene 
bekjendte med sætningen med subjekt og prædikat og af taledelene 
med substantivet og verbet.
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Skriftlige øvelser: Fortsatte øvelser i udenadstavning, 
hvorunder de lettere regler om stavelsernes deling indøves. Lige
ledes fortsatte øvelser i afskrift efter bog og skrivning efter diktat, 
hvilken sidste øvelse i denne og de nærmest høiere klasser som 
regel forberedes ved læsning og gjennemgaaelse med eleverne af det 
stykke, der skal dikteres. Afvekslende med disse øvelser benyttes 
nu ogsaa ud en ad skrift, øvelse i at opskrive smaa udenadlærte 
stykker. Naar børnene har lært at skrive det store alfabet, be
gynder man at anvende store bogstaver under retskrivningsøvelserne.

Geografi.

Efter en ganske kortfattet gjennemgaaelse af Europas kart 
som overgangsled, hvorunder særlig paavises Norges beliggenhed i 
og forhold til verdensdelen, tages globus og planiglobier frem, og 
børnene gjøres bekjendte med jordklodens skikkelse, halvkugler, 
landets og vandets fordeling, fastlande, verdensdele og verdenshave 
med deres omrids, beliggenhed og grænser.

Derefter meddeles under stadig benyttelse af kartet en kort 
oversigt over Europas geografi, hvorunder behandles verdensdelens 
omrids med de vigtigere halvøer, øer og havbugter, høiland og 
lavland, elve og indsøer, politisk inddeling, hovedstæder.

Repetition af Norge. Et kort omrids af Palæstinas geografi 
meddeles under den samme methodiske fremgangsmaade som for 
Norges vedkommende.

Historie.

Læreren fortæller et udvalg i kronologisk følge af de interes
santeste og merkeligste begivenheder af fædrelandets historie. Til 
de fortællinger, til hvilke billeder haves, forevises disse. De mer
keligste af de steder, som omtales, eftervises paa kartet. Eleverne 
tilholdes at gjenfortælle historierne i sammenhæng.

Hegning.

Kjendskab til talsystemet udvides til millionen. Stadige 
øvelse i at opløse, læse og skrive tal.

5



Kristiania borger- og realskole . [188

Hovedregning: Fortsættelse af forrige klasses øvelser og 
udvidelse af dem til hundreder. Under forevisning af de tilsvarende 
maal gjøres børnene bekjendte med de to første underafdelinger af 
meteren og literen ; indøvelse heraf gjennem regneeksempler.

Skriftlig regning: De 4 regningsarter i hele tal. An
vendte opgaver.

Skrivning.

Repetition og fortsat indøvelse af de latinske alfabeter. Øvel
ser i sammenskrift. Til indovelse af sikkerhed og bestemthed i 
penneføringen anvendes taktskrivning. Noget smalere linjer i skrive
bogerne end i de to foregaaende klasser. (5 mm).

Gymnastik.

Marsch- ordnings- takt- og anstandsøvelser. De i kaptein 
Bjørnstads 4 á 5 første tabeller opførte bevægelser gjenneingaaes. 
Som tillæg hertil øves en flerhed af de lettere i Lings tabel 27 
anførte bevægelser, hvorhos leg (Lings »tillæg« 3die opl., tab. 27, 
28 og 29) hyppig anvendes. Øvelsestabeller opsættes af læreren, og 
bør disses stigning søges mere ved at forflere antallet end ved at 
øge styrken af bevægelserne. Merk »opkvikninger« (»uppryck- 
ningar«) tillægg. pag. 61 — 62.

Sang.

Fortsat indøvelse af unisone koraler og sange efter gehør.



Middelskolen.

Religion.

I mdkl.

Bibelhistorie: Det nye testamente gjennemgaaes i sammen
hæng efter en kortfattet lærebog. (Det gamle testamente er gjen- 
nemgaaet i 3die forbid.).

Katekismus: De 3 første parter af Luthers katekismus 
tilligemed indstiftelsesordene ved sakramenterne læres, foreløbig uden 
Luthers forklaring. Derefter gjennemgaaes katekismens to første 
parter med Luthers forklaring. Hver enkelt lekse gjennemgaaes 
paa skolen, inden den foresættes.

Et lidet udvalg af bibelsprog af hustavlen og sentenserne 
gjennemgaaes og læres i tilslutning til bibelhistorien og katekismen 
under en lignende methodisk fremgangsmaade som for katekismus
tekstens vedkommende.

Fremdeles repetition af salmer og bønner; et par nye sal
mer læres.

Under behandlingen af katekismusstykkerne, bibelsprogene og 
salmeversene lægges særlig vegt paa en klar og simpel ord- og 
sagforklaring og paa opløsning af stykkerne i deres enkelte led, 
idet man dog ved siden heraf søger i korthed at udvikle stoffet 
paa en for børnenes alder og fatteevne passende maade.

Stoffet fra religionsundervisningens forskjellige discipliner sæt
tes under behandlingen gjensidig i passende forbindelse med hver
andre, eftersom anledning gives.
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Bibelhistorie: En udførligere lærebog omtrent indtil konge
dømmets oprettelse i Israel. Et kort omrids af Jødelands geografi 
meddeles paa den ved geografiundervisningen sedvanlige maade. Fra 
nu af kræves alle steder for merkeligere bibelhistoriske begivenheder 
efterviste paa kartet.

Katekismus: De 3 sidste parter gjennemgaaes; derefter 
repeteres den hele katekismus.

Repetition af tidligere lærte sentenser og salmer; nogle 
nye læres.

Titlerne paa det gamle og nye testamentes hellige skrifter 
læres i deres orden, og børnene øves i at finde skriftsteder i bi
belen efter opgivet kapitel og vers. Leilighedsvis læses vigtigere 
skriftfteder, som tidligere er lærte, i deres sammenhæng.

III mdkl.

Bibelhistorie: Det gamle testamente ud efter den større 
lærebog med forbigaaelse af udsigterne over de poetiske og profe
tiske skrifter og af apokryferne, — stadig under henvisning til 
den bibelske geografi og kart.

Katekismus: De 3 sidste parter repeteres tilligemed de 
lærte sprog af hustavlen og sentenserne. — I andet halvaar paa
begyndes læsning af forklaringen og fortsættes til anden part, 
idet hver ny lekse bliver gjennemgaaet og forklaret paa skolen, 
inden den foresættes. Saalænge Sverdrups forklaring bruges, kræ
ves ikke de indcirklede stykker lærte; men læreren bør, navnlig 
ved repetitionen i de høiere klasser, medtage de vigtigste af dem 
under gjennemgaaelsen. — Under den videre udvikling af stoffet 
maa læreren holde sig til bogens tekst og søge at begrænse sin 
udvikling paa en passende maade.

Tidligere lærte salmer repeteres, og nogle nye læres, om 
tiden tillader det.

Der fortsættes med øvelser i at finde skriftsteder i bibelen 
og med læsning af skriftsteder i deres sammenhæng.
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IV mdkl.

Bibelhistorie: Det nye testamente efter lærebogen til 
apostlernes gjerninger; stadig henvisning til geografi og kart.

Naar det bibelhistoriske pensum er gjennemgaaet, meddeles 
mundtlig en kortfattet oversigt over kirke aar et, hvorunder fest
evangelierne læses.

Forklaringen: Den anden part; behandlingen som i fore- 
gaaende klasse.

Læsning af skriftsteder i sammenhæng. Lejlighedsvis re
petition af tidligere lærte salmer.

V mdkl.

Bibelhistorie: Fra apostlernes gjerninger lærebogen ud; 
oversigten over det nye testamentes skrifter medtages. Derefter repe
teres det gamle testamente, idet nu det tidligere oversprungne medtages. 
Den i forrige klasse meddelte oversigt over kirke a ar et repeteres.

Forklaringen: De tre sidste parter, hvorefter 1ste part 
repeteres.

VI mdkl.

Bibelhistorie: Det nye testamente repeteres. Repetition 
i sammenhæng af den bibelske geografi. Repetition af det 
gamle testamente eller af enkelte vigtigere og vanskeligere afsnit 
deraf i det omfang, som tiden tillader.

Forklaringen: Repetition af den tilbagestaaende del af 
forklaringen.

En kortfattet oversigt over vor gudstjenestes ordning 
meddeles.

Modersmaalet.

I mdkl.

Øvelser i læsning med forstaaelse og gjengivelse af det 
læste. Korlæsning anvendes saavel i denne som i de nærmest 
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høiere klasser til indøvelse af mekanisk sikkerhed i læsningen og 
af rigtig betoning. Digte, hovedsagelig af fortællende indhold, og 
prosaiske smaastykker læres udenad og fremsiges.

Grammatik: Gjennem rækker af exempter gjøres eleverne 
bekjendte med sætningen med de vigtigste sætningsdele, ligesaa med 
samtlige taledele, substantivets og adjektivets bøjning samt verbets 
bøining i aktiv. Til støtte for undervisningen kan benyttes et kort 
omrids af grammatiken.

Fortsættelse af forberedelsesskolens retskrivningsøvelser : 
udenadstavning, afskrift efter bog, diktat, i regelen af noget læst 
og gjennemgaaet, udenadskrift. Reglerne om stavelsers deling ind
øves; desuden gjennemgaaes af retskrivningslæren de vigtigste 
regler om store begyndelsesbogstaver og om brugen af aa og o, 
æ og e.

II mdkl.

Læsning med gjengivelse af det læste. Udenadlæren og 
fremsigelse af digte og prosaiske smaastykker. Fri mundtlig 
gjengivelse i sammenhæng af oplæste fortællende stykker.

Grammatik: Med støtte i omridset gjennemgaaes samtlige 
sætningsdele og den hele formlære i kortfattet fremstilling, end
videre sideordnede og over- og underordnede sætninger, hovedsæt
ninger og bisætninger med deres hovedinddelinger. Jevnlig ana
lyse, hvorunder øvelser i at opløse perioden eller punktumet i 
dets enkelte sætninger og i at samle alt, hvad der hører til 
sætningen.

Fremdeles de samme skriftlige øvelser som i de fore- 
gaaende klasser; diktat af ikke paa forhaand gjennemgaaede styk
ker afveksler med de tidligere øvelser. De før lærte retskrivnings
regler indøves videre. Desuden gjennemgaaes og indøves reglerne 
om stumme konsonanter, om konsonantfordobling, om de forskjellige 
betegnelsesmaader for lydene f, j, kj, sj samt om b, d, g for p, t, 
k. Reglerne for anvendelsen af punktum, komma og semikolon 
gjennemgaaes i forbindelse med sætningslæren. — Øvelser i skrift
lig gjengivelse af en oplæst fortælling.
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III mdkl.

Læsning- med forstaaelse og gjengivelse af det læste. Maalet 
er sikker og færdig læsning- af prosa og poesi i læsebogen med 
rigtig betoning og udtryk. Et stykke af fortællende eller lettere 
beskrivende art, som er læst et par gange, skal kunne gjengives 
frit mundtlig i sammenhængende fremstilling og i nogenlunde kor
rekt form. Digte, lejlighedsvis ogsaa prosaiske stykker, læres 
udenad og oplæses med rigtig betoning og udtryk.

Grammatik: Formlæren gjennemgaaes i udførligere frem
stilling. Hoved- og bisætninger med disses forskjellige inddelinger. 
Det gjennemgaaede indøves ved jevnlig analyse efter eksempelsamling 
og sammenhængende stykker.

De forrige klassers retskrivningsøvelser drives fremdeles. 
Retskrivningsreglerne og skilletegnsreglerne indøves videre og 
suppleres med de manglende. — Gjenfor tælling (blandt andet 
af myther og sagn). I den sidste halvdel af skoleaaret som mere 
selvstændige arbeider skildringer eller lette beskrivelser, del
er omhyggelig gjennemgaaede og forberedte. I regelen bør udar
bejdelsen af disse foregaa i fællesskab i timen under lærerens 
kateketiske ledelse.

IV mdkl.

Læsning i læsebogen. Fremsigen af udenadlærte digte og 
prosaiske stykker. I denne og de følgende klasser er maalet for 
læseøvelserne at uddanne en udtryksfuld og i alle henseender smuk 
og god læsning af prosa og poesi. Oplæsningen af de udenadlærte 
digte indøves for hvert enkelt digt til saadan fuldkommenhed, som 
kan kræves af børnenes udvikling og øvelse. Under gjennem- 
gaaelsen af det læste meddeles de fornødne verbal- og realoplys
ninger, og sammenhængende fri mundtlig gjengivelse af de oplæste 
stykker øves flittig med fordring om korrekt udtryk og saavidt 
muligt smukt foredrag.

Grammatik: Repetition af de vanskeligere afsnit af form
læren og sammenhængende gjennemgaaelse af sætningslæren i ud
førligere fremstilling. Til støtte for undervisningen' benyttes en 
noget udførligere lærebog i grammatik. Jevnlig analyse.
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Retskrivnings øvelser drives fremdeles, afvekslende med 
skriftlig analyse. Retskrivningsreglerne og reglerne om skille
tegnene repeteres. I denne og følgende klasser gjennemgaaes lei- 
lighedsvis det vigtigste om skrivemaaden af fremmede ord, som er 
optagne i vort sprog. Mindst hver anden uge en udarbeidelse 
af fortællende eller skildrende eller lettere beskrivende indhold, 
som i regelen skal være gjennemgaaet paa forhaand.

Saavel i denne som i de følgende klasser maa iagttages en 
planmæssig fremadskriden i stoffets art og opgavernes vanskelighed, 
og man gaar ikke over til en ny art opgaver, før eleverne gjennem 
flere udarbejdelser har erholdt et nogenlunde greb paa at behandle 
opgaver af det foregaaende trin.

V mdkl.

Læsning i læsebogen eller i en krestomati, hvorved fortrinsvis 
vælges stykker af de forfattere, som senere bliver at behandle 
under meddelelsen af literaturhistoriske oplysninger. Et lettere 
forstaaeligt dramatisk arbeide (f. eks. en af Holbergs komedier) 
eller et uddrag af et saadant læses. Nogle af de i læsebogen op
tagne stykker af landsmaalet og bygdemaalene. Foredrag af uden
adlærte digte. En kort oversigt over ver siæren meddeles.

Grammatik: Repetition af sætningslæren, analyse.
Skriftlig analyse, indøvelse af retskrivnings- og skilletegnsregler 

og andre retskrivningsøvelser drives fremdelesiden udstræk
ning, som maatte findes nødvendig. Hver anden uge en udarbei
delse: skildringer, beskrivelser, biografier, affattelse af breve og 
ansøgninger, oversættelser. Skjærpede fordringer til stoffets fuld
stændighed, rigtig ordnet disposition og korrekt udtryk. Jevnlig 
øvelse i at forfatte dispositioner, ogsaa uden at de udføres i 
udarbeidelser.

VI mdkl.

Læsning med gjengivelse af det læste som i forrige klasse 
fortrinsvis længere stykker af forfattere. Gutterne gjøres bekjendte 
med de almindeligste troper og figurer. En kortfattet oversigt 
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over digtarte rue meddeles, og gutterne øves i at bestemme, til 
hvilke digtarter de læste stykker henhører. Der meddeles biografi
ske oplysninger om de vigtigere forfattere af fællesliteraturen 
og den nyere norske literatur, og herunder paavises kortelig deres 
betydning i literaturhistorien. Forsaavidt tiden tillader det, nogen 
øvelse i at læse svensk.

Grammatik: Leilighedsvis mundtlig og skriftlig analyse og 
andre grammatiske exercitier for at opfriske og fæste det i de l'ore- 
gaaende klasser lærte.

Hver anden uge en udarbeidelse af samme slags stof som 
i forrige klasse, hvortil i denne klasse endnu kommer karakter
skildringer, fremstillinger af tankegangen i .forfatteres arbeider og, 
om elevernes modenhed tillader det, udarbejdelser af lettere ræson
nerende indhold.

Tysk.

I mdld. (2det halvaar).

Efter elementarbogen læses og indøves verbets bøining i 
aktiv samt artikelen til substantivet i nomin. sing, og piur. — 
De i de tilsvarende eksempler forekommende gloser med kjøn og 
flertalsformer for substantivernes vedkommende memoreres grundig, 
og ordenes skrivemaade indprentes. De tyske eksempler til over
sættelse maa saavel fremsiges mundtlig af læreren som læses i 
bogen, for at eleverne lige fra først af kan vænnes til at opfatte 
de fremmede ord saavel gjennem øret som gjennem øiet. En saa- 
vidt muligt korrekt udtale indøves lige fra begyndelsen af.

II mdld.

Det væsentligste af de regelmæssige bøiningsformer 
i de forskjellige ordklasser indøves efter elementarbogen. Samme 
fordringer til memoraren af gloser m. m. som i I mdkl. Over
sættelse til tysk af eksempelsamlingens norske stykker øves saavel 
skriftlig (paa skolen) som mundtlig.
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I andet halvaar paabegyndes oversættelse af sammenhængende 
læsestykker i læsebogen. Oversættelsen forberedes ved, at de til 
hvert stykke hørende og i læsebogen opgivne gloser gjennemgaaes 
og sammenlignes med de kjendte bøjningsmønstre, hvorefter eleverne 
ledes til selv at finde ud sætningens hovedled, sammenhængen og 
oversættelsen.

Hver uge læres nogle faa linier af de gjennemgaaede stykker 
udenad og gjengives paa skolen enten mundtlig eller skriftlig som 
udenadskrift eller diktat.

III mdkl.

Formlæren gjennemgaaes i sammenhæng efter en kortfattet 
grammatik og indøves gjennem mundtlig og skriftlig oversættelse 
af eksempler efter elementarbogen.

Læsning og oversættelse af sammenhængende stykker i læse
bogen som i II mdkl. med fordring om grundig memoreren af 
gloserne med deres grammatiske kjendemerker.

Udenadlæren af stykker, udenadskrift og skrivning efter 
diktat som i II mdkl.

IV mdkl

Repetition til sikkerhed af formlæren efter den mindre 
grammatik med udvidelse for enkelte vanskeligere -punkters ved
kommende (ægte og uægte sammensatte verber, de ubestemte pro
nomener) enten ved lærerens mundtlige fremstilling eller efter en 
større grammatik. De vigtigste syntaktiske regler (af kasus- 
læren : prædikatsordet, verbets styrelse, vigtigere tids- og stedsbe
tegnelser med og uden præposition, bisætninger og ordstillingen i 
samme) gjennemgaaes ligeledes enten ved lærerens mundtlige frem
stilling eller efter en grammatik. Indøvelse af de grammatiske 
regler gjennem mundtlig og skriftlig retroversion. Lettere stile 
(enkelte eksempler og sammenhængende stykker), dikterede af læ
reren eller efter trykte stiløvelser.

Læsning og oversættelse af stykker i læsebogen med de 
tidligere nævnte fordringer om memoreren af gloser m. v., og idet 
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der tillige lægges særlig vegt paa at finde det korrekte og træf
fende norske udtryk ved oversættelsen. Da der i denne klasse 
som regel vil benyttes en større læsebog uden vokabularium, bliver 
det lærerens opgave at veilede eleverne i brugen af lexikon og at 
tilholde dem at skrive gloser.

Uden adlær en, udenadskrift og diktat.

V mdkl.

Syntaxen gjennemgaaes ,i sammenhæng efter grammatiken. 
Formlæren repeteres i sammenhæng efter en større grammatik, 
idet der særlig dvæles ved det nye og vanskeligere stof. Stil
skrivning og mundtlig retroversion fra norsk til tysk efter dik
terede stykker og efter trykte stiløvelser. For at vænne eleverne 
til saavidt muligt at undvære lexikon dannes nu og da stiløvelser 
ved bearbeidelse af kjendte tyske læsestykker, hvorved altsaa ord- 
forraadet er kjendt, ligesom ogsaa lettere norske stykker af og til 
benyttes til mundtlig fog skriftlig) retroversion ex tempore.

Læsning og oversættelse af prosaiske og lettere poetiske styk
ker i læsebogen som i IV kl. Af og til samles i en repeti- 
tionslekse de i de enkelte timer gjennemgaaede afsnit til et samlet 
hele. Oversættelse ex tempore øves flittig,

Udenadlæren med mundtlig eller skriftlig gjengivelse.

VI mdkl.

Syntaxen repeteres i sammenhæng, idet der særlig dvæles 
ved de vanskeligere afsnit. Af formlæren repeteres igjen de 
afsnit, hvori eleverne maatte vise sig særlig svage. Stilskriv
ning og mundtlig oversættelse fra norsk til tysk som i foregaaende 
klasse. Af og til øvelse i fri mundtlig eller skriftlig gjengivelse 
af en (paa tysk) oplæst liden anekdot eller fortælling.

Læsning og oversættelse af vanskeligere, navnlig længere sam
menhængende prosaiske læsestykker og af digte i læsebogen. Til 
extemporaloversættelse benyttes fortrinsvis et samlet arbeide af 
fortællende indhold.

Udenadlæren som i de foregaaende klasser, ogsaa af digte.
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Engelsk.

III mdkl.

[1886

Gjennem enkelte ord og korte sætninger, der foresiges af lære
ren og eftersiges af eleverne, opskrives af læreren paa vægtavlen 
og efterskrives af eleverne, gjøres disse bekjendte med de vigtigere 
for sproget ejendommelige lyd og deres betegnelse. Ved over
sættelse og retroversion af enkelte sætninger gjennemgaaes i al 
korthed mundtlig de vigtigste af grammatikens hovedpunkter; ved 
siden heraf gjennemgaaes formlæren i sammenhæng efter et udtog 
af grammatiken ; af de uregelmæssige og Sterke verber medtages 
blot de, som forekommer under læsningen og oversættelsesøvelserne.

I den anden halvdel af skoleaaret begyndes paa lettere sam
menhængende læsestykker efter en læsebog.

Under alle øvelser kræves gloserne og ordenes skrivemaade 
grundig memoreret, og udtalen indøves til saavidt mulig korrekthed. 
Flittig øvelse i skrivning efter diktat af gjennemgaaede stykker. 
De engelske øvelseseksempler til oversættelse maa saavel foresiges 
mundtlig af læreren som læses i bogen.

IV mdkl.

Den hele formlære i sammenhæng gjennemgaaes efter ud
toget. Af syntaxen gjennemgaaes de vigtigste afsnit i udvalg, 
ligeledes med den lille grammatik som ledetraad. Mundtlig og 
skriftlig retroversion af enkelte eksempler til indøvelse af gramma
tikens sætninger. Stile efter dikterede eller trykte stiløvelser.

Læsning og oversættelse af stykker i læsebogen som i for
rige klasse med fordring om grundig memoreren af gloserne med deres 
skrivemaade og kjendskab til deres grammatiske kjendingsmerker.

Udenadiæren af stykker med mundtlig og skriftlig gjen- 
givelse af dem, det sidste som udenadskrift eller diktat. Ved siden 
heraf jevnlig diktat efter forberedelse.

V mdkl.

Syntaxen gjennemgaaes i sammenhæng efter udtoget. Form
læren repeteres til sikkerhed efter den lille grammatik med for
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nøden udfylding enten ved lærerens mundtlige fremstilling eller 
efter en større grammatik. Mundtlig og skriftlig retroversion og 
stile som i forrige klasse; af og til dannes stile ved bearbejdelse 
af gjennemgaaede engelske læsestykker, hvorved altsaa ordforraadet 
er kjendt, ligesom paa det tilsvarende trin i tysk.

Videre læsning og oversættelse af stykker i læsebogen med 
fordringer som i forrige klasse.

Udenadlæren med gjengivelse og diktat, ligeledes som i for
rige klasse.

VI mdkl.

Repetition af formlæren i sammenhæng, ligesaa af syn- 
taxen efter den lille grammatik med fornøden udfylding enten 
efter lærerens mundtlige fremstilling eller efter en større gramma
tik. Mundtlige og skriftlige retroversionsøvelser og stile som i 
forrige klasse. Mundtlig (og skriftlig) retí oversion af lette norske 
stykker ex tempore. Fri mundtlig eller skriftlig gjengivelse af en 
(paa engelsk) oplæst liden anekdot eller fortælling.

Læsning og oversættelse af vanskeligere stykkeri læsebogen, 
derunder ogsaa digte, eller af en let forfatter. Af og til et samlet 
længere stykke som repetitionslekse. Flittig øvelse i at oversætte 
ex tempore, navnlig af en forfatter.

Udenadlæren med gjengivelse, ogsaa af digte, og diktat, 
her uden forberedelse.

Latin.

III mdkl.

Det væsentlige af den regelmæssige formlære gjennemgaaes 
efter grammatiken og indøves gjennem oversættelse og (hovedsagelig 
mundtlig) retroversion efter en eksempelsamling. Eleverne tilholdes 
at gjøre nøiagtig rede for ordenes sammenhæng i en simpel sæt
ning, og de forekommende gloser med deres grammatiske kjendings- 
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merker fordres sikkert memorerede. Fra første stund vænnes ele
verne til at være opmerksomme paa betoning og kvantitet.

IV mdkl.

De afvigende og uregelmæssige verber og de øvrige uregel
mæssigheder i formlæren gjennemgaaes efter grammatiken og 
indøves efter eksempelsamlingen, hvorpaa den hele formlære gjen
nemgaaes i sammenhæng. Nogle vigtigere punkter af syntaxen 
gjennemgaaes mundtlig i den orden, som eksempelsamlingen opstiller, 
og indøves gjennem mundtlig og skriftlig retroversion. Mod slut
ningen af skoleaaret stile efter dikterede eller trykte stiløvelser, 
altid efter forudgaaen gjenneingaaelse og blot som skolearbeider, 
ikke som hjemmearbeider.

Et par feltherrer af Cornel eller ét tilsvarende pensum af en 
anden af de forfattere, der er reglementerede for middelskolen 
gjennemgaaes, saaledes at eleverne veiledes til selv at arbeide sig 
gjennem læsestoffet, hvorunder der gives dem den nødvendige an
visning til brug af lexikon og grammatik. Gloser og grammatiske 
kjendingsmerker memoreres omhyggelig.

V mdkl.

Formlæren repeteres i sammenhæng. Vigtigere punkter 
af syntaxen gjennemgaaes mundtlig og under henvisning til gram- 
matiken efter den anledning, som forfatterlæsningen og de trykte 
stiløvelser giver; enkelte vigtigere afsnit (f. ex. læren om overens
stemmelse mellem sætningsdelene, det vigtigste af kasuslæren, om 
indikativen og dens tider, om oratio obliqva) gjennemgaaes i sam
menhæng efter grammatiken.

1 stil ugentlig paa skolen, i anden halvdel af skoleaaret i 
regelen ogsaa 1 hjemmestil om ugen. Stilene maa gjennemgaaes 
paa forhaand.

Af forfattere læses 6 à 8 feltherrer af Cornel og 1 bog af 
Cæsars bellum Gallicum eller et tilsvarende kvantum af det alter
native pensum af forfatterlæsning for middelskolen. Behandlingen 
som i forrige klasse.
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VI mdkl.

79

Formlæren repeteres paany i sammenhæng. De vigtigere 
afsnit af syn taxe n gjennemgaaes i sammenhæng efter gramma- 
tiken, hvorhos det grammatiske stof indøves og fæstes ved henvis
ninger under forfatterlæsningen. — Stilskrivning som i forrige 
klasse, idet dog gjennemgaaelsen paa forhaand tildels falder bort, 
og eleverne overlades til sine egne kræfter og de trykte hjælpe
midler.

Mundtlig retroversion efter stiløvelserne.
Det resterende af forfatterlæsningen. Det pensum, der 

skal gjøres rede for til middelskolens afgangsexamen, repeteres.

Fransk.

V mdkl.

Efter en elementarbog gjennemgaaes de vigtigste afsnit af 
formlæren. Til støtte for hukommelsen benyttes et kortfattet 
udtog af den franske grammatik.

I den anden halvdel af skoleaaret begyndes med læsning og 
oversættelse af sammenhængende stykker i en læsebog, hvoraf 
gjennemgaaes 10 à 15 sider. Eleverne tilholdes at memorere glo
serne omhyggelig, og en saavidt muligt korrekt udtale indøves.

VI mdkl.

Det væsentligste af formlæren gjennemgaaes i sammenhæng 
efter den lille grammatik og indøves ved retroversionsøvelser. Af 
syntaxen gjennemgaaes paa lignende maade de allervæsentligste 
punkter, deriblandt det vigtigste af ordstillingen og participiets 
bøining.

25 á 30 sider af læsebogen gjennemgaaes paa lignende 
maade som i forrige klasse.
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Geografi.

I mdkl.

Undervisningen bygges paa karttegning. Læreren foretegner 
kartet i løse omrids paa vægtavlen og gjør opmerksom paa de 
vigtigste maal og forholde ; bornene tegner efter i sine kartbøger. 
De geografiske enkeltheder indtegnes ligeledes paa kartet og efter- 
tegnes af eleverne. Børnenes hjemmearbejde bestaar væsentlig i at 
læse efter paa kartet, hvad læreren har foretegnet paa vægtavlen, 
og herunder gjenkalde sig hans fortælling. Til støtte for hukom
melsen benyttes en kortfattet lærebog.

Paa denne maade gjennemgaaes i I mdkl. de europæiske lande 
i sammentrængt fremstilling.

II mdkl.

Norges geografi repeteres efter den lille lærebog.
De øvrige verdensdele gjennemgaaes under en lignende me- 

thodisk freingangsmaade som i forrige klasse, hvorefter hele den 
lille lærebog repeteres.

I den sidste halvdel af skoleaaret meddeles saameget af den 
astronomiske geografi, at jordbelternes ejendommeligheder kan for- 
staaes, og saa meget af den fysiske geografi, at betingelserne for 
et lands beboelighed og naturforholdenes indflydelse paa nærings- 
veiene bliver forstaaelige. Som ledetraad herved kan benyttes en 
større lærebog.

III mdkl.

Repetition af fædrelandets geografi efter den lille lærebog.
Under stadig øvelse i karttegning efter lærerens anvisning og 

fortegning gjennemgaaes efter den større lærebog Asien. Afrika, 
Amerika og Australien.

Hvert nyt pensum gjennemgaaes omhyggelig paa skolen, inden 
det foresættes som lekse. Det kræves af eleven, at han efter 
hukommelsen skal paa vægtavlen eller papir kunne aftegne ver
densdelene med nogenlunde korrekte konturer og, ligeledes efter 
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hukommelsen, indtegne nogenlunde korrekt de vigtigste af de 
gjennemgaaede geografiske enkeltheder: bjergkjeder, elve, byer, 
politisk inddeling. Under gjengivelsen af det lærte kræves sam
menhængende fremstilling i sprogrigtig form. I denne og navnlig 
i de høiere klasser kræves der af og til af klassen skriftlig gjen- 
givelse af timens pensum med tilhørende karttegning efter hukom
melsen.

Læreren anskueliggjør og illustrerer sin undervisning ved 
forevisning af karakterbilleder, tegninger, produkter o. s. v., for- 
saavidt saadanne haves.

IV mdkl.

Repetition af fædrelandets geografi efter den lille lærebog.
Under en lignende methodisk fremgangsmaade som i forrige 

klasse gjennemgaaes efter den større lærebog Europas lande, med 
undtagelse af Norge, Sverige og Danmark.

V mdkl.

Efter den større lærebog gjennemgaaes Danmark, Sverige og 
Norge. Methoden som i de foregaaende klasser.

Derefter meddeles et kort omrids af almindelig politisk geografi 
i sammenhæng og af de vigtigste geografiske opdagelsers historie.

Om tiden tillader det, meddeles tillige i tilslutning til lære
bogen en sammenhængende oversigt over den astronomiske, mathe- 
matiske og fysiske geografi, alt under benyttelse af de forhaanden- 
værende anskuelsesmidler, glober, tellurium, astronomiske plancher 
o. s. V. Hvis tiden ikke strækker til, udsættes dette til VI klasse.

VI mdkl.

Det hele geografiske pensum repeteres efter den større lærebog.

6
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Historie.

I mdkl.

Af eu liden fragmentarisk lærebog i verdenshistorien gjennem
gaaes fra begyndelsen omtrent indtil opdagelser og opfindelser i 
middelalderen. Enhver lekse gjennemgaaes, forinden den foresættes, 
hvorved læreren faar anledning til at udfylde lærebogens frem
stilling ved fortælling af karakteristiske enkeltheder, som kan vække 
elevernes interesse. Undervisningen støtter sig stadig til kartet.

Il mdkl.

Den lille verdenshistorie gjennemgaaes til slutningen.
I andet halvaar paabegyndes en fremstilling af verdenshisto

rien efter en udførligere lærebog og fortsættes omtrent til Roms 
historie. Ogsaa herunder gjennemgaaes hver ny lekse, inden den 
foresættes. Stadig henvisning til geografi og kart. Der kræves 
sammenhængende gjengivelse af stoffet af eleverne.

III mdkl.

Gjennemgaaelsen af den større lærebog fortsættes og føres 
frem omtrent til trediveaarskrigen. Behandlingen som i fore- 
gaaeude klasse.

IV mdkl.

Gjennemgaaelsen af den større lærebog føres frem til nutiden.
Der paabegyndes en sammenhængende fremstilling af Nordens 

historie efter en lærebog, af hvilken i denne klasse gjennemgaaes 
Norges ældre historie omtrent til Norges forening med Sverige 1319 
Behandlingen som af verdenshistorien.

Fra denne klasse af giver læreren nu og da, t. eks. 1 gang 
maanedlig, et historisk emne til skriftlig behandling paa skolen i 
en historietime eller lader klassen skriftlig gjengive timens pensum 
eller en del deraf istedenfor at examiners mundtlig. •
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V mdkl

Nordens historie fortsættes og afsluttes.
Af verdenshistorien repeteres fra begyndelsen omtrent til 

reformationen.

VI mdkl

Nordens historie repeteres, ligesaa det resterende af verdens
historien. Forsaavidt derefter nogen tid bliver tilovers, anvendes 
den til fornyet repetition af enkelte vigtigere og vanskeligere 
afsnit af begge historier.

Naturkundskab.

I mdkl.

Under anskuelsesøvelser ledes eleverne til at iagttage og be
skrive enkelte almindelig forekommende typiske dyr og et udvalg 
af lettere planter med regelmæssige former, alt med hensyn til 
udseende og ydre bygning. Under gjennemgaaelsen bringes eleven 
til at sammenligne de foreviste typer og til at finde de vigtigste 
karaktermerker. Saavidt gjørligt benyttes ved denne undervisning 
levende planter samt udstoppede dyr eller hensigtsmæssige præpa
rater. Lærebog benyttes ikke.

II mdkl

Botanik: Der fortsættes med gjennemgaaelse af lettere 
planter paa samme maade som i I mdkl.

Zoologi: Efter lærebogen gjennemgaaes de mere fremtræ
dende former af indenlandske pattedyr og fugle samt de allervig
tigste og mest bekjendte af de udenlandske, idet dog en nærmere 
behandling af de indre organer udsættes til et senere trin.

For hver ny orden, som fremføres, eftervises først paa enkelte 
repræsentanter ordenens eiendommeligheder.

Denne bemerkning gjelder ogsaa for de følgende klasser.
6*
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III mdkl.

Botanik: Fortsat gjennemgaaelse af enkelte planter paa 
lignende "maade som i de to foregaaende klasser. Efter lærebogen 
gjennemgaaes blomsterplanternes ydre bygning og udvikling i sam
menhæng.

Zoologi: Efter lærebogen gjennemgaaes en oversigt over 
krybdyr, padder og fiske. Repetition af hvirveldyrene.

IV mdkl.

Botanik: Efter lærebogen gjennemgaaes Linnés systemsamt 
en kortfattet oversigt over de vigtigste naturlige familier, herunder 
de mest bekjendte til disse grupper henhørende kulturvekster. 
Øvelser i plantebestemmelser efter en passende haandbog i floraen.

Zoologi: Efter lærebogen gjennemgaaes en oversigt over 
leddyr og orme samt nogle hovedformer af de lavere dyr.

V mdkl.

Botanik: Fortsatte øvelser i plantebestemmelser. Det vig
tigste af planternes indre bygning og liv gjennemgaaes i al korthed.

Zoologi: Det menneskelige legemes bygning og det vigtigste 
af organernes funktioner. Derefter en kort oversigt over hvirvel
dyrenes indre organisation.

Fysik: Det obligatoriske af lærebogen i fysik gjennemgaaes. 
Undervisningen indledes ved eller ledsages af experimenter.

VI mdkl.

Botanik og zoologi: Repetition af middelskolens pensum 
i naturhistorie, hvorunder ogsaa suppleres, idet man omtaler vig
tigere forholde ved den indre organisation, som tidligere ikke har 
kunnet blive behandlede.

Fysik: Middelskolens pensum repeteres.
Valgfrit. Naturhistorie: Nogle faa timer anvendes til 

at gjøre eleverne bekjendte med de mineralier, der udgjør bestand
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delene af vore mest udbredte bjergarter, samt med vore allervig
tigste ertser.

Fysik: En videregaaende behandling af enkelte afsnit af 
fysiken, herunder beregningsopgaver til bevægelseslæren.

Mathematik.

Ill mdkl.

Eleverne gjøres bekjendte med de elementære geometriske 
begreber og øves i forbindelse hermed i lette konstruktioner.

IV mdkl.

Arithmetik: Hovedsætningerne af læren om hele og brudne 
tal for de fire regningsarters vedkommende. .Øvelser i bogstav
regning.

Geometri: De vigtigste sætninger om rette linjers gjen- 
sidige stilling, trianglers kongruens, tre og firkanters inddeling og 
hovedegenskaber. Konstruktionsøvelser.

V mdkl.

Arithmetik: Ligninger af 1ste grad med 1 og flere ube- 
kjendte (kun med talkoefficienter) og deres anvendelse til løsning 
af opgaver. De vigtigste sætninger af proportionslæren samt af 
potens- og rodlæren gjennemgaaes og indøves ved regneopgaver.

Geometri: Cirkelen, rette linjer i forholdtil cirkelen, cirk
lers gjensidige stilling, central- og periferivinkler, linjers, vinklers og 
polygoners udmaaling. Konstruktionsøvelser og beregningsopgaver.

VI mdkl.

Arithmetik: Logarithmen og ligninger af 2den grad (kun 
med talkoefficienter). Øvelser i anvendelsen af begge til løsning 
af lettere opgaver.
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Geometri: Ligedannede triangler, beregning af indskrevne 
regulære polygoner (3- 4- 6- og 8 kanten) og af cirkelen. Kon
struktions- og beregningsopgaver.

Repetition af det hele matheniatiske pensum.

Praktisk regning.

I mdkl.

Repetition af de 4 regningsarter i hele tal, hvorunder navnlig 
division indøves videre.

Børnene gjøres bekjendte med decimalbrøk indtil tusenddele, 
idet decimalbrøken fremstilles som udvidelse af talsystemet nedover. 
Skrivemaaden af decimalbrøk med decimalkomma indøves. Øvelser 
i opløsning og sammendragning af de decimale enheder for sig alene 
og med hele tal. I forbindelse hermed indøves skrivemaaden af 
de benævnte decimale enheder som decimalbrøk, ligeledes opløsning 
og sammendragning af disse enheder for sig og med dekadiske 
enheder.

Børnene gjøres efterhaanden bekjendte med samtlige decimale 
og dekadiske maal- og vegtenheder og deres indbyrdes forhold. 
Flademaalet udsættes dog til en senere klasse.

Saavel i skriftlig som hovedregning gjennemgaaes de 4 
regningsarter med decimale og dekadiske enheder. Anvendte 
opgaver.

II mdkl.

Repetition af det metriske system. Flademaalet gjennemgaaes; 
som forberedelse for dette behandles udmaaling og beregning af 
parallelogrammer.

Almindelig brøk med forkortelse og udvidelse af brøken og 
omgjøring af brøker til ens benævning. De 4 regningsarter i brøk. 
Regning med benævnte brøker behandles i tilslutning til regning 
med ubenævnte, efter som man skrider frem i denne.
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De endnu brugelige indechnale enheder. Tidsregning. Hoved- 
og skriftlig regning haand i haand. Anvendte opgaver.

Ill mdkl.

Repetition og videre indøvelse af de 4 regningsarter i brøk og 
det øvrige II mdkl.s pensum. Decimalbrøken fremstilles nu parallel 
med og i sit forhold til almindelig brøk, ikke blot som udvidelse 
af talsystemet nedover, og paa ethvert punkt bør fremgangsmaaden 
ved regning med almindelig brøk og med decimalbrøk sammenholdes 
med hinanden. Herunder medtages forvandling af almindelige 
brøker til decimalbrøker.

Enkelt reguladetri og lette opgaver i sammensat reguladetri, 
idet opgaverne henføres til almindelige multiplikations- og divisions
opgaver, den saakaldte reduktion til enheden. Anvendelse af regu
ladetri i procentberegning.

Hovedregning. Anvendte opgaver. Fra dette trin af 
bør der i opgaverne være afveksling mellem og forbindelse med 
hinanden af hele tal, almindelig brøk og decimalbrøk, decimale og 
indecimale benævnelser.

IV mdkl.

Enkelt og sammensat reguladetri med deres forskjellige anven
delser, navnlig procent- rente- og rabatberegninger. Praktiske 
opgaver af forskjellige slags. Hovedregning.

IV og VI mdkl. er regneundervisningen for engelsk
linjens elever undervisning i de forskjellige mere almindelige 
grene af hande Isregningen. For latinlinjens elever er maa- 
let for regneundervisningen det samme som er fastsat i planen for 
de offentlige middelskoler. Altsaa :

V mdkl.

La tin linjen: Indøvelse af rabat- diskonto- delings- og 
blandingsregning. Hovedregning.
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Engelsklinjen: Det samme som for latinlinjen. Desuden 
gjennemsnitsregning, kjendskab til mynt, maal og vegt i de 
fremmede lande, hvormed vort land staar i mest udstrakt handels
forbindelse, og øvelse i at regne med disse enheder, fremdeles direkte 
kursregning. Saavel i denne som i folgende klasse indøves de i 
forretningsregning mest brugelige lettelser og forkortelser, og hoved
regning benyttes i størst mulig udstrækning.

VI mdkl.

Latin linjen: Beregning af simple stereometriske legemers 
kubikindhold (prismer, cylindre, pyramider, kegler) og anvendelse 
af disse beregninger i praktiske opgaver. Beregning af rentes 
rente (logarithmer anvendes).

Blandede opgaver til repetition.
Engelsklinjen: Stereometriske beregninger og beregning 

af rentes rente som for latinlinjen. Desuden fortsat øvelse i pro
centregning og dens anvendelse i rentes- og i diskonto- og veksel
regning. Kjederegelen og dens anvendelse i indirekte kursregning 
samt i beregning af en kapitals vekst ved rentes rente eller af 
dens reduktion. Beregning af fakturaer fra de almindeligste uden
landske handelssteder med tilhørende enkelte og simplere sammen
satte kalkulationer. Progressive kontokuranter. Blandede op
gaver til repetition.

Bogholderi.

VI mdkl.

Et kursus i det dobbelte bogholderi, udført gjennem nogle 
eksempler paa forretningsgange af kortere og længere varighed, 
saaledes som de pleier at forekomme i en almindelig forretning. 
Eleverne øves i at føre de i en saadan forretning almindelig brugte 
bøger, og det erhvervede kjendskab til handelsregningen anvendes 
og indøves videre under de i bogholderiet forekommende beregninger.
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Endvidere g jeres eleverne bekjendte med de i forretningslivet al
mindelig forekommende dokumenter, saasom veksler, fakturaer, 
konossementer, toldangivelser.

Skrivning.

I mdkl.

Grundtrækkene, alfabeterne og lettere sammenskriftforbindelser 
gjennemgaaes paany i methodisk orden efter opskrift paa vægtavlen, 
idet læreren nu systematisk beskriver de enkelte træk og gjør op- 
merksom paa bogstavernes indbyrdes slegtskab. Paa samme maade 
gjennemgaaes taltegnene og interpunktionstegnene. Skolens normal
form for bogstaverne fastsættes, herunder skriftens rigtige held- 
ning. Taktskrivning anvendes. Skrivebøger med dobbelte linjer 
(4 mm.).

II mdkl.

Fornyet repetition af alfabeterne i systematisk orden paa lig
nende maade som i foregaaende klasse. Sammenskrift, nu ogsaa 
med vanskeligere forbindelser, i methodisk orden af enkelte ord og 
af sætninger, hvorunder indprentes en rigtig indbyrdes afstand 
mellem bogstaverne i ordet og mellem ordene i sætningerne. Takt
skrivning anvendes. Skrivebøger med dobbelte linjer (4 mm.).

III mdkl.

Noget smalere dobbeltlinjer, altsaa mindre bogstaver end i de 
to foregaaende klasser (3 mm.) Det lille latinske alfabet re
peteres gjennem kortere bogstavforbindelser. Skrivning af rækker 
af kortere og længere bogstavforbindelser med store forbogstaver. 
Sammenskrift af sætninger. Det lille gothiske alfabet gjennem
gaaes i methodisk orden. Som forøvelse til haandskrift øvelser i 
at skrive det samme grundtræk eller bogstav i sammenhæng en 



90 Kristiania borger- og realskole. [1886

del af linjen eller den hele linje. Den sidste øvelse drives i re
gelen efter tælling.

IV mdkl.

Dobbelte linjer af samme bredde som i III kl. Repetition af 
de latinske alfabeter gjennem kortere, vanskeligere bogstavforbin
delser med store forbogstaver. Det store gothiske alfabet gjennem
gaaes og indøves som forbogstaver i lettere bogstavforbindelser, 
hvorunder det lille gothiske alfabet repeteres. Almindelig sammen
skrift af længere ord og af sætninger med alle alfabeter. For
øvelser til haandskrift som i forrige klasse. Læsning af latinsk 
og gothisk haandskrift indøves gjennem et skriftlæsningsapparat.

V mdkl.

Skrivebøger med enkelte linjer; skriftens høide omtrent som i 
foregaaende klasse. Samtlige alfabeter repeteres paany gjennem 
kortere bogstavforbindelser. Sammenskrift af latinsk og gothisk 
skrift, hvorunder overgang til hurtigere skrift eller almindelig 
haandskrift, idet læreren vaager over, at skrifttrækkene ogsaa un
der denne beholder sine hovedformer og sin renhed, at de bliver 
sammenhængende og flydende, og at penneføringen beholder sin 
bestemthed og takt. Skrivning efter diktat til indøvelse og be
fæstelse af haandskriften. Øvelser i at skrive meget stor latinsk 
skrift, den saakaldte kontoskrift.

Skriftlæsning.

VI mdkl.

Videre indøvelse i haandskrift, latinsk og gothisk. Skrivning 
efter diktat. Kontoskrift. Skriftlæsning.

Aim. bernerkn. Det ventes af enhver af skolens lærere, 
hvis fag medfører skriftlige arbeider af eleverne, at han paaser, 
at disse udføres i ordentlige bøger, der holdes rene og pyntelige, 
og saa ordentlig og smukt, som eleven er istand til at levere dem. 
Skrivelæreren gaar tilhaande med at kontrollere dette og med at 
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afgjøre, hvad slags linjer der skal benyttes til de skriftlige arbei- 
der i de forskjellige klasser, og han tager hensyn til udførelsen af 
disse arbeider ved den maanedlige karaktergivning for skrivning.

Tegning.

I mdkl.

Rette linjer i forskjellige stillinger, vinkler, kors, kvadrater, 
rektangler, trekanter, rhomber; derefter meget simple af disse af- 
ledede former. Figurerne optegnes af læreren paa vægtavlen, hvor
under gjennemgaaes deres særegne former, forholde og symmetri, 
for de afledede formers vedkommende ogsaa de grundformer, hvoraf 
de er afledede eller sammensatte. Materiellet er pen og tusch eller 
blæk; til repetition i større maalestok kan anvendes blyant og 
viskelæder, dog optrækning med pen. Der tillades intet andet 
maal end at lægge blyanten ned paa papiret.

II mdkl.

Repetitioner med noget vanskeligere kombinationer af de gjen- 
nemgaaede former, simple border etc. Sekskantet!, ottekanten og 
femkanten med afledede figurer gjennemgaaes paa lignende maade 
som I klasses pensum, ligesaa cirkelen med dens linjer og vinkler 
og simple sammensætninger af disse figurer. Læreren giver anvis
ning til en fornuftig anvendelse af de nødvendige hjælpelinjer. Til 
de enklere former benyttes pen, til de mere sammensatte blyant 
og viskelæder, optrækning med pen. De elever, som først bliver 
færdige med sin tegning, tillades at skravere enkelte dele med rødt 
eller blaat blæk.

III mdkl.

Repetition af cirkelen med simple deraf afledede ornamenter 
som lette rosetter. Fremdeles gjennemgaaes paa den før antydede 



92 Kristiania borger- og realskole. [1886

maade ellipsen og ovalen med deres anvendelse paa lette ornamen
ter som simple rosetter, palmetter og lotosformer. Repetition af 
retlinjede figurer i den udstrækning, som maatte findes nødvendig. 
Optrækning med pen. De viderekomne begynder med at overlægge 
figuren med tusch eller kaffe.

IV mdkl.

Spiralen gjennemgaaes, og denne og de tidligere gjennemgaaede 
former anvendes til dannelse af noget rigere fladeornamenter, roset
ter, lotos, ranker, palmetter, stiliserte bladformer o. s. v. Orna
mentets grundform skitseres af læreren paa vægtavlen, hvorunder 
lægges særlig vegt paa en forstandig og ikke for kompliceret anven
delse af hjælpelinjer; den mere detaljerede udførelse sker efter 
vægplancher som fortegning. Udførelsen som i forrige klasse. Som 
hjælpemidler maa blot benyttes sigten med blyanten og nedfælden 
af blyanten paa papiret.

V mdkl.

Fortsættelse af tegning af efterhaanden vanskeligere ornamen
ter efter vægplancher, hvorved det overlades til eleverne selv at 
udfinde de nødvendige hjælpelinjer. Udførelsen som i forrige klasse.

Projektionstegning: De mest elementære stereometriske 
legemer beskrives og aftegnes paa vægtavlen, enkelte eller to sam
mensatte, i vertikal eller skraa stilling, med projektion i to planer. 
Eftertegning af eleverne. Lettere opgaver indenfor omraadet af 
det gjennemgaaede.

VI mdkl.

Nogle enkelte timer anvendes til frihaandstegning af flade
ornamenter som i forrige klasse.

Projektionstegning: De resterende af de simplere stereo
metriske legemer behandles paa samme maade som i forrige klasse. 
Opgaver med 3 à 4 legemer i opstilling.
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Gymnastik.

(Naar der i nærværende plan er henvist til kapt. Bjørnstads 
tabeller for almueskolen, saa er dette blot et udtryk for det om
trentlige maal, hvortil øvelserne tænkes drevne; efter den anledning, 
som det fuldstændigere udstyr giver, medtages selvfølgelig mange 
øvelser ved siden af de i tabellerne opførte.)

I mdld.

Repetition og videreføring af 3die forb.klasses øvelser, omtrent 
svarende til de 6 første af kapt. Bjørnstads tabeller. De fleste 
øvelser i Lings tabel 27 kan her anvendes. Leg bliver fremdeles 
hyppig at anvende. Øvelsestabellernes stigning som i 3die forb.- 
klasse.

II mdld.

Repetition af forrige klasses øvelser og videreføring, idet man 
her kan anvende virksommere hævbevægelser (entring, klatring), 
noget kraftigere sprang (fri sprang med tilløb, dybdesprang, enklere 
bundne sprang) samt lidt sterkere bevægelser for kroppen, omtrent 
svarende til de første 7 à 8 af Bjørnstads tabeller. Til ombytning 
anvendes bevægelser af Lings tabel 27 (ogsaa flere af de med »ä« 
merkede) og tabel 26 (især de for yngre, merket »y«). Om hen
sigtsmæssige lege se Lings tabel 28 og 29. Fordringerne til fuld 
bestemthed i øvelsernes udførelse kan her øges. Underafdelings
førere kan anvendes ved hævbevægelser og sprang, medens de 
samlede bevægelser kommanderes af læreren. Gutterne lærer, 
hvorledes de for hver enkelt sprangøvelse bedst tager imod den 
springende. Svømmebevægelser indtages blandt de øvrige øvelser. 
Tabellernes stigning som før.

III mdld.

Fremdeles videreføring af forrige klasses øvelser (omtr. sva
rende til 9 à 10 af Bjørnstads tabeller). Til ombytning anvendes 
bevægelser af Lings tabel 26, hvorhos lettere balancebevægelser
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(Lings tabel 25) bør anvendes. Om leg, underafdelingsførere og
tabellernes stigning gjælder det samme som før.

IV mdkl.

Repetition af forrige klassers øvelser. Alle bevægelser i kapt. 
Bjørnstads tabeller bør i denne klasse være gjennemgaaede. Lære
ren affatter øvelsestabeller, afpassede efter klassens standpunkt. 
Til ombytning anvendes særlig bevægelser af Lings tabel 26, lige
som balancebevægelser (tabel 25) hyppigere bør anvendes. Veksling 
af bevægelser fra forskjellige grundstillinger (ikke blot staaende) 
bør her anvendes; se »till.« pag. 39. Lege, valgte i forhold til 
gutternes større udvikling, kommer ogsaa til anvendelse. Nogle af 
de letteste bæreøvelser (se Lings tabel 33). Underafdelingsførere 
bør her og i de senere klasser anvendes. Om tabellernes stigning 
gjælder i det hele, hvad før er anført.

V mdkl.

Kort repetition og videreføring af forrige klasses øvelser. Til 
ombytning benyttes navnlig bevægelser af Lings tabel 26 og 24 
samt balancebevægelser af tabel 25. Til legen kan knyttes for
uden lettere bæreøvelser tillige flere af de i Lings tabel 34 om
handlede kainpøvelser. Øvelsestabellerne vil her kunne indeholde 
enkelte mere anstrengende øvelser.

VI mdkl.

Repetition af forrige klasses øvelser. Samtlige de i kirke
departementets program af 14de september 1886 anførte bevægelser 
skal i denne klasse være gjennemgaaede. Styrken af øvelserne 
kan her af og til øges ved en noget langsommere udførelse, uden 
derfor at give slip paa livligheden i troppen. Da departementets 
program er opsat som et minimum, er der selvfølgelig intet til 
hinder for, at eleverne føres videre end her angivet, f. ex. ved 
bevægelser af tabel 24; dog maa læreren stedse have for øie, at 
de valgte øvelser i styrke ikke overskrider elevernes evne. Om 
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anvendelsen af de saakaldte »opkvikninger« (»uppryckningar«) hen
vises for denne klasses vedkommende til Lings »tillæg« s. 25.

Anm I den dertil skikkede aarstid drives øvelserne ude.
Her bør marschformerne særlig indøves, ligesaa fri lege.

Sang.

I mdkl.

Øvelser i at synge durskalaen op og ned, foreløbig inden 
tonerækken enstrøgen til tostrøgen C, senere successive udvidet til 
tostrøgen g. Stemmeøvelser paa de forskjellige vokaler.

Indøvelse af enstemmige sange og koraler.

II mdkl.

Repetition af forrige klasses øvelser med udvidelse nedad til 
lille a (eller g\ Nodeværdier og nodepauser. Indøvelse af en- og 
tostemmige sange og koraler.

III mdkl.
Fortsættelse af de forrige klassers skala- og træffeøvelser. Vi

dere gjennemgaaelse af nodeværdier, bindebuer og punkter samt pauser.
Indøvelse af koraler, unisont, og af trestemmige sange.

IV mdkl.

Intervallerne. Betydningen af de chromatiske fortegn samt 
chromatisk tonestige. Takt, de almindeligste taktarter, taktaccent.

Fortsat indøvelse af koraler og trestemmige sange.

V mdkl.
Repetition og videreføring af de foregaaende klassers pensum. 

Tonearter, deres bygning og fortegn. Koraler og trestemmige 
sange som i de foregaaende klasser.


