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L Skolens Forstanderskak

Efter skolens plan §12 skal dens forstanderskab bestaa af det 
af magistratens medlemmer, under livem sager angaaende skolevæse
net henhører, 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 bør være en handelsmand, 
og med hensyn til hvis funktionstid, udtrædelse og gjenvalg de for 
formænd i kjøbstæderne gjældende regler kommer til anvendelse, 
samt skolens bestyrer.

I skoleaaret 1887—88 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.

II. Skolens lærerpersonale.
Cand. mag. Dahl fratraadte sin post ved skolen i juli 1887. I 

hans sted blev fra skoleaarets begyndelse ansat cand. mag. 
Victor Holst.

Cand. theol. Sigvald Refsum blev fra skoleaarets begyndelse 
ansat i en timelærerpost med 5 timer ugentlig.

Cand real. Otto Berg blev fast ansat ved skolen fra februar 1888, 
efter at han havde staaet som konstitueret siden november 
1885.
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Forøvrig har skolens lærerpersonale været det samme som i 
skoleaaret 1886—87. 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.

Inspektør:

Corneliussen, Andreas Martin. Født 1852, student 1869, cand. 
theol. 1878, ansat som timelærer 1871, anciennitet som fast 
lærer fra august 1876, ansat som inspektør fra august 1887.

Fast ansatte lærere af første lønningsgrad:

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

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

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

Corneliussen, Andreas Martin. Inspektør, se ovenfor.
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), anciennitet fra august 1882.

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

Holst, Victor. Født 1862, - student 1880, sproglig—historisk 
lærerexamen 1886, ansat september 1887.

Berg, Otto. Født 1860, student 1879, mathematisk—naturviden
skabelig lærerexamen 1887, konst, i 1885, fast ansat februar 
1888.
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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. Født 1851, seminarist 1871, stûdent 1881, ansat 
november 1877, anciennitet fra august 1877.

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

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

A a s, Einar Adolf. Født 1857, seminarist 1882, student 1884, 
studerer til mathematisk—naturvidenskabelig lærerexamen, ansat 
i august 1886.

Tim elærere:

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

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

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

Treid er, Otto Halfdan. Født 1856, bogholder, ansat august 
1885.

Refsum, Sigvald Bernhard. Født 1861, student 1881, cand. 
theol. 1886, ansat august 1887.

Lærerinder:

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

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

« Kulsberg, Gunborg Agnes. Født 1858, 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 
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blive inddraget; men hun har alderstillæg som en fast ansat 
lærerinde med anciennitet fra august 1882.

Da den ene VI mdkl. blev inddraget fra skoleaarets begyndelse, 
blev derved en lærerpost ledig. Denne omstændighed benyttede 
Berg og Aas til at søge om permission for skoleaaret i tilsam
men saa mange ugentlige timer, som blev inddragne ved, at klassen 
blev inddraget, for at anvende tiden til examenslæsning. Pra inde
værende skoleaars begyndelse er klassen igjen oprettet, og de to 
lærere arbejder igjen i fulde poster.

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

Pedel ved skolen er fhv. brandkonstabel Olaf Chr. Sanne, 
ansat vaaren 1881.

III. Disciplenes antal m. m.

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 undtagen VI mdkl. var der parallelklasser, saa der ialt var 
17 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. . . 42 41 41 43
2 53 52 54 50
3 ... 67 67 62 60

Tilsammen 162 160 157 153

Middelskolen I ... 69 68 67 67
II . . . 67 67 65 65

Ill E. . . 62 62 58 57
Ill L. . . 8 8 8 8
IV E. . . 45 45 45 43
IV L. . . 10 10 10 10
VE... 29 28 27 26
V L. . . 12 12 9 9

VI E. . . 20 20 20 19
VI L. . . 9 9 10 10

Tilsammen 331 329 319 314

. Samlet antal 493 489 476 467

Aldersforholdet mellem de forskjellige klasser i det forløbne 
skoleaar er fremstillet i nedenstaaende oversigt:

m
 al

al
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O

Forberedelsesskolen 1 kl. .
2
3 . .

Middelskolen I . .
II . .

6 aar 6|| aar
7 « 7|j »
8 « 8& «
9 » 9^ »

10 » 11& »

H aar 
n *
A 4 
H * 
iA *
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Middelskolen III kl. . 11 aar 12 A aar aar
IV . . 12 » 13 A » »
V . . 13 « 1< « «

VI . . 14 « 15 » i »

En sammenligning med skoleaaret 18|Ç- viser en fremgang i 
aldersforholdene af omtrent 1 maaned. Medens gjennemsni tsal de
ren i 18j| var gjennemsnitlig for samtlige klasser 13| maaned 
over den af kirkedepartementet som normalalder betegnede, var 
forskjellen mellem denne og gjennemsnitsalderen i det sidste skole- 
aar sunket til 12| maaned.

Af skolens elever i forrige skoleaar var der 11 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 
1887—88 fordelte paa følgende maade mellem lærerne:

Bestyreren:
Religion i VI mdkl. og V b......................4 t.
Modersmaal i VI og V b.....................6 t.

----------- 10 timer.
Inspektør Cornelius s en, klasseforstander IV mdkl. a.

Religion i V a, IV a og b og III a og b 10 t.
Modersmaal- i V a og IV a og b . . .Ilt.

- 21 timer.
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Mess ell, klasseforstander i III a.
Engelsk i IV a og b og III a og b . . 18 t.
Fransk i VI og V a og b................................ 8 t.

----------- 26 timer.
Sundt, klasseforstander i IV b.

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

----------- 30 timer.
Iversen, klasseforstander i II b.

Tysk i V a, 3 timer i IV a, i. Ill a og b 
og i II a og b.............................. 27 timer.

Grüner, klasseforstander i VI mdkl.
Tysk i VI, i V b, 2 timer i IV a samt i II b 15 t.
Engelsk i VI og i V a og b......................... 12 t.

----------- 27 timer.
S cli ni tler, klasseforstander i I b.

Historie i III b, II a og b og I a og b . 15 t.
Geografi i de samme klasser og i 3 b . .14 t. 

---------------29 timer.
Løken, klasseforstander i IV a.

Mathematik i VI, V a, IV a og III a. . 16 t.
Praktisk regning i IV a og III a . . . 6 t.
Naturfag i VI, V a og IV a...........................7 t.

----------- 29 timer.
Berg, klasseforstander i V b.

Mathematik i V b, IV b og III b . . .Ilt.
Praktisk regning i IV b og III b . . . 6 t.
Naturfag i V b og IV b................................ 5 t.

----------- 22 timer.
Holst, klasseforstander i III b.

Latin i III b—VI.........................................23 t.
Modersmaal i 3 b................................................ 5 t.

----------- - 28 timer.
Olsen, klasseforstander i 3 a.

Beligion i I a og b og 3 a og b . . . 10 t.
Historie i 3 a og b........................................... 6 t.
Geografi i 3 a... ........................... 2 t.
Skrivning i I a og b og 3 a og b . . . 12 t.

 3 0 timer.
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Lund, klasseforstander i 3 b.
Modersmaal i I b og 3 b.............................. 16 t.
Regning i I b og 3 b......................................9 t.
Naturfag i II a og I b.......................... , . 4 t.

----------- 29 timer.
Kjørstad, klasseforstander i I a.

Religion i II a......................................................3 t.
Modersmaal i III a, II a, I a og 3 a. . 26 t. 

----------- 29 timer.
Gran, klasseforstander i II a.

Regning i II a og b, I a og 3 a . . . 17 t.
Skrivning VI—II............................................13 t.

----------- 30 timer.
A a s, Religion i II b.................................................3 t.

Naturfag i III a .og b, II b og I a . . 8 t.
----------- 11 timer.

Refsum, Modersmaal i II b............................................ 5 timer.
Conradi, Sang gjennem den hele skole...................... 7 timer.
Has lund, Tegning gjennem hele skolen....................... 19 timer.
Bjørnseth, Gymnastik gjennem hele skolen ... 18 timer.
Treider, bogholderi i VI . ,...........................2 t.

Handelsregning i VI og i V a og b . . 6 t.
-----------  8 timer.

Frk. Liitken, klasselærerinde i 2 forbkl. a . . . 24 timer.
Frk. F o ss, klasselærerinde i 1 forbkl. a . . . . 24 timer.
Frk. Kulsberg, klasselærerinde i 2 forbkl. b. . . 24 timer.
Frk. Ri is, klasselærerinde i 1 forbkl. b.............................24 timer.
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V. Timefordelingen m. m.

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.

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 engelskmændene 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 33 disciple.
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2 elever var i henhold til skoleplanens § 3 paa grund af tungt 
nemme fritagne for undervisningen i fremmede sprog. 3 var som 
sønner af familier af ikke-luthersk bekjendelse fritagne for under
visningen i religion. 14 elever var, samtlige efter lægeattest, 
fritagne for undervisningen i gymnastik det hele skoleaai’ eller en 
større del deraf. For undervisningen i sang var 8 fritagne efter 
lægeattest og desuden endel, som sanglæreren fritog paa grund af 
mangel paa gehør eller stemme.

VI. Undervisningen.

Følgende pensa er gjennemgaaede i skoleaaret.

A. I forberedelsesskolen.
1ste klasse.

Religion: Fortalt og gjenfortalt de vigtigste begivenheder af det 
gamle testamente indtil »Moses« samt de vigtigste be
givenheder i Jesu liv i forbindelse med forevisning af 
tilsvarende bibelske billeder. Nogle lette salmevers er 
lærte udenad efter lærerindens mundtlige foresigen.

Mo der sm a a let: Lyd- og skrivelæsemethoden. Gjennemgaaet 
Jespersens abc og Eriksens og Paulsens læsebog 1ste 
del fra »læsestykker« bøgen ud. Nogle smaasange 
er lærte og sungne. Afskrift og diktat, tildels i bog, 
med betegnet stavelsedeling. Anskuelsesøvelser, fortæl
linger, eventyr.

Regning: Indøvelse af talkredsen til 100 med øvelse i at opløse, 
læse og skrive disse tal. Øvelser i at addere og sub
trahere med enere inden denne talkreds, ligesaa i 
multiplikationstabellen til og med 5. Blot hovedregning. 
Anskuelsesmidler : regnekuber, kugleramme.

Skrivning: Grundtrækkene til det lille latinske alfabet og al
fabetet selv er indøvet efter en systematisk gruppering. 
Lettere sammenskriftforbindelser. Materiellet i den 
første tid skifertavle og griffel, senere pen og skrivebog.
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2den klasse.
Religion: Efter Vogts lille bibelhistorie er fortalt og gjenfortalt 

fra skabelsen til »Josva« og de vigtigste begivenheder af 
Jesu liv, nogle flere og noget udførligere fortalt end i 
1ste klasse. Bibelske billeder foreviste. Nogle salme
vers og smaa bønner lærte.

Modersmaalet: Af Eriksens og Paulsens læsebog læst 2den 
dels 1ste afdeling. Læsestykkerne tildels gjenfortalte 
af børnene. Nogle smaadigte lært udenad. Afskrift,, 
diktat.

Regning: Udvidelse af kjendskabet 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. I skrift
lig regning indøvet addition, subtraktion og multiplikation 
med ensifret multiplikator. (Nicolaisens tavleregnings
opgaver 1ste hefte fra 4 de til 6 te trin er gjennemregnet.) 

Skrivning: Det lille latinske alfabet videre indøvet, ogsaa ved 
sammenskrift. Grundtrækkene til det store latinske 
alfabet og alfabetet selv.

Geografi: Under anskuelsesøvelser er de vigtigste geografiske 
grundbegreber gjennemgaaede. Øvelser i tegning af 
situationsrids af skolebygningen med nærmeste omgivel
ser 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.
Religion: Det gamle testamente gjennemgaaet efter Vogts lille 

bibelhistorie. De tidligere gjennemgaaede fortællinger 
af det nye testamente repeterede. Tekstordene til ka
tekismens 3 første parter lærte. 4 smaa salmevers lærte 
og de tidligere lærte salmevers repeterede.

Modersmaalet: Læsning: 2den afdeling af Eriksens og Paulsens 
læsebog 2den del er gjennemgaaet efter forberedelse 
hjemme, Korlæsning anvendt. Elere digte lærte udenad.
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Gjennem en række af eksempler og ved analyse i 
eksempelsamlingen og læsebogen er indøvet sætningen 
med subjekt, prædikat og komplement samt de vigtigste 
ordklasser.

Diktat, afskrift og udenadskrift afvekslende 3 gange 
ugentlig.

Regning: Kjendskab til talsystemet udvidet til millionen. Fort
sættelse af forrige klasses hovedregningsøvelser. Bør
nene er gjort bekjendte med kronemynt, meteren og 
literen og deres to første underafdelinger.

I skriftlig regning indøvet de 4 regningsarter i ube
nævnte tal. (Nicolaysens 4de—6 te trin repeteret og 
de første afsnit af 8de og 9de trin gjennemgaaet.) 

Skrivning: Repetition og fortsat indøvelse af det store og lille 
latinske alfabet, bogstaverne enkeltvis og i sammenskrift. 
Taktskrivning.

Geografi: Efter globus og planiglobier er gjennemgaaet landets 
og vandets fordeling paa jorden med verdensdele og 
verdenshave osv. Efter Europa-kartet er meddelt en 
kort oversigt over det vigtigste af Europas geografi. 
Paa lignende maade meddelelt et kort omrids af Palæ
stinas geografi. Alt efter mundtlig fremstilling.

Historie: Et udvalg af de interessanteste og merkeligste begi
venheder af fædrelandets historie fortalt og gjenfortalt 
af eleverne under forevisning af billeder for de fortæl
linger, for hvilke man har billeder.

B. I middelskolen.

Religion.
I kl. Gjennemgaaet det nye testamente efter Vogts lille bibel

historie. Tekstordene til katekismens 5 første parter og 
derefter de to første parter med Luthers forklaring er 
gjennemgaaedé, ligesaa et lidet udvalg af bibelsprog af 
hustavlen og sentenserne. 4 nye salmer er lærte, de tid
ligere lærte repeterede.

II kl. Vogts bibelhistorie for borgerskoler er gjennemgaaet fra 
begyndelsen til »Eli og Samuel«. Jødelands geografi er
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gjennemgaaet i kort omrids. Katekismens 5 parter samt 
et udvalg af linstavlen og sentenserne. Endel salmer.

III kl. Bibelhistorie: Fra Samuels bøger ud det gamle testa
mente med forbigaaelse af udsigterne over de poetiske og 
profetiske skrifter, af apokryferne kun læst Makkabæemes 
bøger, stadig under henvisning til den bibelske geografi og 
kart. Katekismus: repeteret de 3 sidste parter, læst 
endel sprog af hustavlen og sentenserne. Forklaring: 
1ste part (de indcirklede stykker er oversprungne). Endel 
salmer lært udenad.

IV kl. Bibelhistorie: Fra det nye testamentes begyndelse 
til apostlernes gjerninger. Forklaring: 2den part (de 
indcirklede stykker er oversprungne). Kortfattet oversigt 
over kirkeaaret mundtlig meddelt.

V kl. Bibelhistorie: Fra apostlernes gjerninger bogen ud, re
peteret det gamle testamente, gjennemgaaet oversigten over 
de poetiske og profetiske skrifter. Forklaring: de 3 
sidste parter; 1ste part repeteret.

VI kl. Repeteret det nye testamente og vigtigere og vanskeligere 
afsnit af det gamle testamente. Den bibelske geografi re
peteret i sammenhæng. Forklaringens 4 sidste parter 
repeteret (de indcirklede stykker fordres ikke lært udenad). 
En kortfattet oversigt over vor gudstjenestes ordning med
delt mundtlig.

Modersmaalet.

I kl. Læsning med samtaler om og gjengivelser af det læste 
efter Eriksen og Paulsens læsebog 2den del, 3die afdeling. 
Nogle digte lærte udenad efter læsebogen. Sætningsdelene 
og ordklasserne er gjennemgaaede og indøvede efter Hof- 
gaards lille norske grammatik og Jensens eksempelsamling. 
Diktat afvekslende med afskrift og udenadskrift 2 timer 
ugentlig; udenadstavning.

II kl. Læsning efter Eriksen og Paulsens læsebog 3die del — i’ 
det væsentlige det i forord til 4de udgave antydede pen
sum. Foredrag af udenadlærte digte. Grammatik: 
Formlæren og enkelte dele af sætningslæren gjennemgaaet 

2 
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efter Hofgaards lille grammatik med analyse efter Jensens 
eksempelsamling. (I I og II mdlkl. er gjennemgaaet det 
væsentlige af Hofgaards lille norske grammatik). Diktat, 
afvekslende med afskrift og udenadskrift ; smaa gjenfor- 
tællinger. Brugen af de vigtigste skilletegn indøvet.

III kl. Læsning efter Eriksen og Paulsens læsebog 3die del (det 
i forordet for denne klasse opførte læsestof) med forkla
ring og gjengivelse af det læste. Udenadlærte digte efter 
samme læsebog. Grammatik: repetition af Hofgaards 
lille grammatik i sammenhæng; analyse væsentlig efter 
læsebogen. Retskrivningsøvelse som i forrige klasse, gjen- 
fortællinger samt et par lette selvstændige stile af beskri
vende art : »en badetime« og »et frikvarter«.

IV kl. Læsning: Eriksen og Paulsens læsebog 3die del, det i 
forordet opgivne pensum for klassen. Foredrag af uden
adlærte digte. Efter Hofgaards større grammatik repeteret 
det vigtigste af formlæren og læst sætningslæren i sam
menhæng. Stadig analyse. Skriftlige øvelser: diktat, 
skriftlig analyse, hveranden uge en stil af fortællende, 
skildrende eller beskrivende indhold. I skoleaaret er føl
gende udarbeidelser skrevne: 1) Da jeg faldt i vandet. 
2) En kjøretur. 3) Snemanden. 4) Post og røver (udarb. 
paa skolen). 5) I skolegaarden om sommeren. 6) Blank 
is paa fjorden. 7) Gjengivelse af fortællingen i digtet 
»Hundemordet«. 8) do. do. af digtet »Fanitullen«. 9) 
do. do. af digtet »Raad for uraad«. 10) Brunens (Pasops) 
liv og død. 11) Hvorledes min due blev frelst fra høgens 
klør. 12) Studenterlunden i Kristiania (udarb. paa skolen). 
13) Nytorvet. 14) Vor gymnastiksal og livet i den. 15) 
Beskrivelse af den gaard, jeg bor i.

V kl. Læsning: Eriksen og Paulsens læsebog 3die del, det 
meste af det i forordet opgivne pensum for klassen, des
uden af 4de del »Den politiske kandestøber«. Foredrag 
af udenadlærte digte. Repetition af det væsentligste af 
sætningslæren, ledsaget af stadig analyse. Skriftlige ar- 
beider: diktat, skriftlig analyse samt hveranden uge en 
stil af beskrivende, skildrende eller fortællende indhold.



1888] Undervisningen. 19

I skoleaaret er følgende udarbeidelser skrevne: 1) Fiske
torvet i Kristiania. 2) Den time, da læreren var borte. 
3) En frakke fortæller sin historie. 4) En femkronesed
dels historie. 5) Beskrivelsen af et (selvvalgt) verksted. 
6) Et besøg paa Kristiania gasverk. 7) Hunden, dens 
egenskaber og nytte. 8) Norges vigtigste rovdyr. 9) Brev 
til mine forældre fra mit ferie-opholdssted (udstyret fuld
stændig i brevform). 10) Brev til læreren i norsk, indhold 
efter eget valg (ligeledes i fuldstændig brevform). 11) 
Akerselven. 12) Boldspillet. 13) Skiløbing. 14) St. 
Hans-hangen. 15) Hele familien paa landtur. — Anvis
ning til at forfatte dispositioner; nogle dispositioner ud- 
arbeidede paa skolen.

Vikl. Læsning: Stykker af Eriksens og Paulsens læsebog 3 die 
del og af »Udvalg af norske og danske forfattere« ved Erik
sen (læsebogens 4de del), væsentlig af de nedenfor nævnte 
forfattere. Med Broeh og Seips »Kortfattet norsk og 
dansk literaturhistorie, nærmest til brug for middelskolen«, 
som ledetraad er gjennemgaaet de væsentligste af fælles- 
literaturens forfattere fra Holberg af, af den nyere danske 
literatur Oehlenschläger, Grundtvig, Ingemann og H. O. 
Andersen samt af den nyere norske literatur Wergeland, 
AVelhaven, Asbjørnsen, Moe, Bjørnson, Ibsen, Lie og mindre 
udførlig enkelte andre forfattere. Verslæren og digtarterne 
gjennemgaaet. — Leilighedsvis mundtlig og skriftlig ana
lyse. — I regelen hveranden uge en udarbeidelse af be
skrivende, skildrende, fortællende eller lettere ræsonnerende 
indhold. I skoleaaret er følgende udarbeidelser skrevne: 
1) Turistliv (et blad af min dagbog). 2) En dags ophold 
i Kristiania (af en reisendes dagbog). 3) Vinterliv i 
Norge. 4) Kurvekonerne i Kristiania (karakterskildring). 
5) Borgerskolegutterne (do.). 6 og 7) Naturen og menne
skelivet i den nordlige kolde sone (dispositionen udarbeidet 
paa skolen og udarbeidelsen fordelt paa to gange). 8) 
Danmarks naturlige beskaffenhed og næringsveje. 9) Frem
stilling af tankegangen i og forklaring af Ibsens digt »Paa 
Akershus«. 10) Havets betydning for Norge. 11) Hand- 
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lingen i Wessels skuespil »Kjærlighed uden strømper«. 
12) Do. i Holbergs »Den politiske kandestøber«. 13) Jer
net og dets nytte for menneskene. 14) Holbergs liv og 
forfattervirksomlied og lians betydning for den dansk
norske literatur. 15) Dampkraften og dens anvendelse.— 
Øvelser i at udarbeide dispositioner.

Tysk.

I kl. Artikelen i nom. sing, og piur. Eksempler paa substan
tivernes kjøn og talbøining. Verbets hovedtider i aktiv. 
(Knudsens elementar- og læsebog til s. 29).

II kl. Det væsentlige af de regelmæssige bøiningsformer i de 
forskjellige ordklasser er indøvet efter elementarbogen. 
(Knudsens elementarbog 7de udgave fra s. 29 til s. 93, 
de norske stykker dog kun til s. 61). Læsestykkerne i 
Knudsen fra nr. 2 til 10, fremdeles nr. 20, 24, 26, 27, 
29 og 31. Udenadlæsning stykkevis efter nogle af disse 
læsestykker. Skriftlige arbeider : stile efter de norske 
stykker i Knudsen (udarbeidede paa skolen), diktater, ho
vedsagelig efter forberedelse hjemme, udenadskrift.

III kl. Formlæren er gjennemgaaet i sammenhæng efter Løkkes 
lille grammatik ved Johanssen, enkelte vanskeligere punk
ter er dog udsatte til en følgende klasse. Mundtlig og 
skriftlig oversættelse af stykker efter elementarbogen, de 
norske stykker fra s. 61 er tagne med i denne klasse. — 
Knudsens læsebog fra s. 106 til s. 150 og s. 158 til 163. 
•— Udenadlæsning, diktater, udenadskrift.

IV kl. Formlæren repeteret efter Løkkes lille grammatik. De 
vigtigste syntaktiske regler (prædikatsordet, verbets sty
relse, vigtigere tids- og stedsbestemmelser med og uden 
præposition, bisætninger og ordstillingen i samme) er ind
øvet dels efter Løkkes grammatik, dels gjennem stile efter 
Knudsens tyske stiløvelser, af hvilke er gjennemgaaet dels 
skriftlig, dels mundtlig de fleste enkelte eksempler samt 
nogle af de sammenhængende stykker i 1 ste afdeling. 
Omtrent 40 sider af Pauss og Lassens læsebog, 2det op
lag er gjennemgaaet. — Udenadlæren, udenadskrift, diktat.
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V kl. Syntaksen gjennemgaaet i sammenhæng efter Løkkes lille 
grammatik, formlæren repeteret i sammenhæng efter Løk
kes større grammatik. I hjemmestil og 1 extemporalstil 
om ugen efter Mohr & Outzens stiløvelser, mundtlig over
sættelse fra norsk til tysk dels efter denne bog, dels efter 
Knudsens stiløvelser. Læst omtrent 50 sider prosa af 
Pauss og Lassens tyske læsebog, af poesi nogle faa digte. 
— Udenadlæren med skriftlig og mundtlig gjengivelse.

VI kl. Formlæren repeteret efter Løkkes større grammatik, syn
taksen efter den lille. Stilskrivning og mundtlig oversæt
telse fra norsk til tysk som i foregaaende klasse efter 
Mohr & Outzens og efter Hofgaards stiløvelser. Af og 
til øvelse i at skrive extemporalstile uden hjælp af lexikon 
(dertil sammensatte stykker med blot kjendte ord), ligesom 
af og til øvelse i fri mundtlig eller skriftlig gjengivelse 
af en (paa tysk) oplæst liden anekdot eller fortælling. 
Læst Schillers »Wilhelm Teil«. . Til øvelse i extemporal- 
oversættelse er benyttet G-erstäckers »Herrn Mahlhuber’s 
Reiseabentheuer». — Udenadlæren af mindre prosaiske og 
poetiske stykker.

Engelsk.

III kl. Engelsk læsebog for begyndere af Løkke (3die udgave 
ved Sommerfeldt), udtalelære med et udvalg af de til denne 
føiede eksempler er læst og repeteret, § 1—34. »Short 
sentences«, (s. 21—32) og »easy dialogues« (s. 36—49) 
er gjennemgaaede, for det meste lærte udenad. De sam
menhængende læsestykker s. GO—71 og 74—85 er læste 
og repeterede. Af Løkkes grammatik ved Western læst 
og repeteret: artiklerne, substantivets tal og genitiven, ad
jektivernes komparation, talordene, pronomenerne (ikke de 
ubestemte), hjælpeverberne, verbernes svage bøining samt 
de i læsestykkerne forekommende uregelrette verber.

IV kl. Den hele formlære gjennemgaaet i sammenhæng efter Løk
kes lille grammatik. Af syntaksen gjennemgaaet med en
kelte udeladelser fra § 92 til § 126, det gjennemgaaede 
indøvet ved stile i udvalg efter Knudsen og Løkkes stil
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øvelser. Af Løkkes læsebog læst s. 107—131. Enkelte 
stykker lært udenad med mundtlig og skriftlig gjengivelse. 
Jevnlig diktatskrivning efter forberedelse.

V kl. Det vigtigste af syntaksen gjennemgaaet efter Løkkes 
(større) grammatik ; de mindre vigtige afsnit er naturligvis 
oversprungne. Formlæren repeteret efter den større gram
matik. 1 hjemmestil og 1 extemporalstil ugentlig. Brek- 
kes læsebog for middelsk. V og VI kl. fra begyndelsen 
til s. 57 læst og repeteret. Stykket »Maleachi Bone« er 
benyttet til extemporaloversættelse, og de poetiske smaa- 
stykker er lært udenad. Udenadlæsning, retroversjon, 
diktat.

VI kl. Repetition af det hele grammatiske pensum efter Løkkes 
større grammatik. 1 hjemmestil og 1 extemporalstil ugent
lig. Øvelser i mundtlig retroversjon af lette norske styk
ker ex tempore. Af Brekkes læsebog er læst omtrent 60 
side)’, hvoraf enkelte stykker er repeteret. Til extemporal
oversættelse er benyttet uddraget i læsebogen af Marryat 
»The settlers in Canada«. Udenadlæren med gjengivelse.

Latin.

III kl. Efter Schreiners grammatik gjennemgaaet det væsentlige 
af substantivets, adjektivets, pronomenets, verbets og ad
verbiets bøining. Johanssens læsebog de første 23 sider; 
retroversjonsøvelser drevne saavel skritflig som mundtlig.

IV kl. Grammatik: Den hele formlære gjennemgaaet efter gram- 
matiken, dog med forbigaaelse af enkelte mindre vigtige 
punkter. De vigtigste afsnit af syntaksen mundtlig gjen- 
nemgaaede og indøvede gjennem læsebogens eksempelsamling 
(de vigtigste afsnit af kasuslæren og det vigtigste om ho
ved- og bisætninger). En gang om ugen stile efter An
dersens og Gjørs stiløvelser eller efter dikterede eksempler. 
Ca. 20 sider af læsebogen og 3 feltherrer af Cornelius 
Nepos (Aristides, Cimon, Lysander) efter Andersens 
udvalg.

V kl. Grammatik: Formlæren repeteret i sammenhæng og de 
vigtigere punkter af syntaksen gjennemgaaede efter Schrei- 



1888] Undervisningen. 23

ners grammatik. 1 time ugentlig skolestil, i sidste halv- 
aar ogsaa 1 hjemmestil ugentlig efter Andersens og Gjørs 
stiløvelser eller dikterede eksempler. 5 feltherrer af Cornel 
(Pausanias, Lysander, Epaminondas, Cimon, Themistokles) 
og de 27 første kapitler af 1ste bog af Cæsar de bello 
Gallico.

VI kl. Grammatik : Gjentagen repetition af formlæren efter Schrei
ner, det væsentligste af syntaksen gjennemgaaet dels fort
løbende efter grammatiken, dels gjennem henvisninger un
der forfatterlæsningen. 1 hjemmestil og 1 à 2 skolestile 
ugentlig. Cæsar de bello Gallico 1ste bog fra kap. 28 ud 
og 2den bog. Derefter Ciceros første tale mod Catilina 
og 200 vers af Phædri fabler.

Fransk.

V kl. Knudsens »kortfattet fransk grammatik« gjennemgaaet fra 
begyndelsen til § 68; de uregelmæssige verber (§ 68) ikke 
gjennemgaaet i sammenhæng, men enkelte taget leiligheds- 
vis, eftersom de har forekommet i det læste. Af Knudsen 
og Wallems læsebog, I del, læst de første 22 sider med 
retroversjonsøvelserne s. 107—110.

VI kl. Repetition af formlæren, de uregelmæssige verber gjennem
gaaet i sammenhæng. Af syntaksen gjennemgaaet de aller- 
væsentligste punkter, deriblandt det vigtigste af ordstil
lingen og participiets bøining, efter Knudsens lille gram
matik. Af Knudsen og Wallems læsebog, I del, læst og 
repeteret fra s. 23 til s. 60, de forekommende 3 smaa 
digte oversprungne.

Praktisk regning.

I kl. Repeteret de fire regningsarter i ubenævnte og ensbe
nævnte hele tal med udvidelse af talsystemet over millionen. 
De fire regningsarter i benævnte tal med decimal mynt, 
maal og vegt. (Nicolaisens regneskole : 7de trin, de sidste 
afsnit af 8de og 9de trin, 10de og Ilte trin).

II kl. Fuldstændigere gjennemgaaelse af de fire regningsarter i 
decimalbrøk i forbindelse med repetition af det metriske 
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system. Udmaaling af parallelogrammer. Indøvelse af de 
fire regningsarter i almindelig brøk samt regning med 
tids- og tælleenhederne. (Regneskolen: Repetition af 10de 
—12te trin, 14de—15de trin).

III kl. Repetition af almindelig brøk og decimalbrøk. Enkelt re
guladetri og lette opgaver i sammensat reguladetri med 
reduktion til enheden.

IV kl. Repeteret reguladetri, idet regningsarten navnlig er anvendt 
til rente- og procentberegninger.

V kl. Indøvelse af rabat-, diskonto-, delings- og blandingsregning. 
For engelsklinjen desuden tillige gjennemsnitsregning og 
kjendskab til mynt, maal og vegt i de fremmede lande, 
hvormed vort land staar i mest udstrakt forretningsforbin
delse. Kursregning.

VI kl. Beregning af simple stereometriske legemers kubikindhold. 
Rentes rente under anvendelse af logarithmer. For en- 
gelsklinjen desuden rentes-, diskonto- og vekselregning samt 
kjederegelen og dens anvendelse ved beregning af rentes 
rente og indirekte kurs; beregning af fakturaer og simplere 
sammensatte kalkulationer.

Bogholderi.

VI kl. Det dobbelte bogholderi, udført gjennem nogle eksempler 
paa forretningsgange af kortere og længere varighed. De 
i forretningslivet almindelige bøger er blevet førte, og ele
verne er gjort bekjendt med de almindelig forekommende 
forretningsdokumenter.

Mathematik.

Ill kl. Konstruktionsøvelser 1 time ugentlig efter Getz’ konstruk
tionsbog, 1ste hefte, hvorunder børnene er gjort bekjendt 
med de elementære geometriske begreber.

IV kl. Arithmetik : Hovedsætningerne af læren om hele og brudne 
tal for de 4 regningsarters vedkommende, (1ste og 2den 
bog af Bonnevies lærebog med tilhørende opgaver).

Geometri: De vigtigste sætninger om rette linjers gjen- 
sidige stilling , trianglers kongruens, tre- og firkanters 
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inddeling og hovedegenskaber, (1ste bog af Bonnevies lærebog 
med tilhørende konstruktioner).

V kl. Arithmetik: Ligninger af første grad med en og flere 
ubekjendte, de vigtigste sætninger af proportionslæren 
samt af potens- og rodlæren, (3die og 4de bog af Bonne' 
vies lærebog til logarithmer, med forbigaaelse af enkelte 
dele af rodlæren).

Geometri: Cirkler, rette linjeri forhold til cirklen, cirk
lers gjensidige stilling, central- og periferi-vinkler, linjers, 
vinklers og polygoners udmaaling. (2den, 3die og 4de bog 
af Bonnevies lærebog med tilhørendo konstruktioner).

VI kl. Arithmetik: Logarithmer og andengradsligninger (efter 
Bonnevies lærebog).

Geometri: Ligedannede triangler polygon- og cirkelbe
regninger. (5te og 6te bog af Bonnevies lærebog med til
hørende konstruktioner og beregningsopgaver).

Blandede opgaver. Repetition af det hele mathema- 
tiske pensum.

Geografi.

I kl. Under tegning af karter i løse omrids er de europæiske 
lande gjennemgaaet i sammentrængt fremstilling. (Horns 
lærebog i geografi for middelskolen, første trin, fra begyn
delsen til s. 37).

II kl. Norges geografi repeteret. De øvrige verdensdele gjen
nemgaaet paa lignende maade som Europa i I kl. (Horns 
lille geografi s. 37 til slutningen). Mundtlig meddelt det 
allervæsentligste af den astronomiske og fysiske geografi.

III kl. Repeteret Norge efter den lille geografi. Under stadig 
øvelse i karttegning er Asia, Afrika, Amerika og Austra
lien gjennemgaaede efter Horns lærebog i geografi for mid
delskolen, 2det trin, (2den udgave s. 1—65).

IV kl. Geelmuydens geografi fra Storbritanien-Irland til Asia 
læst og repeteret.

V kl. Geelmuydens geografi fra Australien bogen ud læst og re
peteret. Derefter gjennemgaaet indledningen.

VI kl. Hele Geelmuydens geografi repeteret.
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Historie.

I kl. Eriksens »En liden verdenshistorie« læst og- repeteret for
fra til s. 79 (4de udgave), »to vigtige opfindelser« (krud
tet og bogtrykkerkunsten).

II kl. Eriksens verdenshistorie s. 79 til slutningen. Derefter 
Nissens »Verdenshistoriens vigtigste begivenheder« forfra 
til Romulus (10de udgave s. 55).

III kl. Nissens verdenshistorie fra Romulus til trediveaarskrigen 
(s. 55—242) læst og repeteret.

IV kl. Nissens verdenshistorie fra trediveaarskrigen til slutningen 
læst og repeteret. Derefter paabegyndt gjennemgaaelse 
af »Norges, Sveriges og Danmarks historie« for middel- 
skolen af Siegwart Petersen (3 die udgave ved professor 
Storm) og fortsat til Norges og Sveriges forening 1319 
(s. 57).

V kl. Petersens Nordens historie fra s. 57 til slutningen læst 
og repeteret. Nissens verdenshistorie repeteret fra begyn
delsen til Karl den store (s. 117).

VI kl. Repeteret Nissens verdenshistorie fra Luther (s. 201) til 
slutningen. Repeteret hele Petersens Nordens historie.

Naturkundskab.

I kl. Gjennemgaaet og beskrevet : hund, kat, hest, okse, ekorn, 
bjørn, spurv, spurvehøg, ugle, due, firfisle, hugorm, frosk, 
and, sild, torsk, krabbe, bie, flue og myre.

Gjort eleverne .bekjendte med plantelegemets dele — 1 
størst mulige korthed. — Lært at kjende ca. 10 plan
ter. (Ingen lærebog).

II kl. Zoologi: Pattedyr og fugle læst og repeteret efter Søren' 
sens lærebog. (3die udgave s. 22—69, med forbigaaelse 
af, hvad der omhandler indre organer).

Botanik: Beskrevet og lært at kjende 12 nye planter.
III kl. Zoologi: Læst og repeteret krybdyr, padder og fiske. 

(Sørensen s. 70—93). Desuden repeteret pattedyr og 
fugle.



1888J Undervisningen. 27

Botanik : Læst og repeteret planternes ydre bygning. 
(Sørensen s. 133—150). Beskrevet og lært at kjende 
15 nye planter.

IV kl. Zoologi: Læst og repeteret Sørensens lærebog fra leddy1’ 
og ud bogen. (Sørensen s. 94—129).

Botanik: Gjennemgaaet planternes inddeling. (Sørensen 
s. 161—204).

V kl. Fysik: Læst og repeteret det obligatoriske pensum i fysik 
efter Henriclisens lærebog.

Botanik : Øvelser i plantebesteinmelse efter Sørensens flora.
Zoologi : Det menneskelige legemes bygning og de vig

tigste af organernes funktioner. En kort oversigt over 
hvirveldyrenes indre bygning.

VI kl. Repeteret det hele pensum i naturfag.
I sommertiden er der jevnlig foretaget exkursjoner i byens 

omegn for at botanisere, snart af en, snart af en anden 
klasse under vedkommende lærers ledelse. Dels har man 
til disse exkursjoner anvendt et par timer i sammen
hæng af skoletiden, dels har man gaaet ud om efter
middagen.

Skrivning.

I kl. Grundtrækkene, alfabeterne og lettere sammenskriftforbin- 
delser gjennemgaaede i systematisk orden efter opskrift 
paa vægtavlen. Taktskrivning anvendt.

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

III kl. Repetition af de latinske alfabeter, skrivning af vanskeli
gere bogstavforbindelser og stileringsøvelser. Sammen
skrift af sætninger. Gjennemgaaet det lille gothiske alfa
bet og skrevet endel lette forbindelser af samme.

IV kl. Repeteret det store latinske alfabet som forbogstaver til 
vanskelige bogstavforbindelser af mindre og større længde; 
stileringsøvelser og sætninger. Repetition af det lille 
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gotliiske alfabet, første gangs gjennemgaaelse af det store 
samt 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. Øvelser i hurtigere skrift 
eller haandskrift. Mere fremskredne øvelser i gothisk 
skrift.

VI kl. Fortsat med øvelser i latinsk og gothisk skrift samt konto- 
og titelskrift som i V kl.

Tegning.

I kl. Gjennemgaaet og tegnet den rette linje i forskjellige stil
linger, vinkler, kvadrater, rhomben, triangelet, repeteret 
med udvidelse til indskrevne figurer og baandslyng. Teg
ningerne udførte med blæk og pen og skraveret.

II kl. Fortsættelse af retlinjede figurer, tegnet sekskanten og 
ottekanten med indskrevne stjerneformer, endvidere den 
krumme linje og cirkelen samt deraf udledede figurer som 
lette rosetter, sammensatte til border og baand. Udførel
sen ogsaa i denne klasse med blæk, skraveret med farvet 
blæk, tildels blyant og viskelæder med optrækning med pen. 

III kl. Gjennemgaaet ellipsen og palmetten, repetition af cirkelen 
med indskrevne bladformer, lidt mere ornamentale fyldin
ger af kvadratet. Overlægning med tusch og tinte.

IV kl. Gjennemgaaet og indøvet spiralen i sammensætning som 
grundlag for ornamenter. Lette ornamenter med blade og 
stiliserede blomster. Vaseformer.

V kl. Ornamenter; tegnet de foregaaende aars opgaver ved af- 
gangsexamenerne, udført og overlagt med tusch og tinter. 
Indledende øvelser til projektionstegning.

VI kl. Hovedsagelig projektionstegning, gjennemgaaet prismet, 
pyramiden, cylinderen, keglen og halvkuglen i sammenstil
linger af indtil 4 legemer, projektion i 2 planer. Noget 
frihaandstegning, ornamenter overlagt med tusch.
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VII . Examener.

Kommissjonen for afholdelsen af middelskolens afgangsexamen 
1888 ved de kommunale og private skoler i Kristiania bestod af 
repræsentanter for de forskjellige examensberettigede skoler; hr, 
skolebestyrer Pauss fra Nissens pigeskole var komrnissjonens 
formand.

Efter koramissjonens forslag beskikkede kirkedepartementet 
følgende herrer til censorer ved denne skole :

I religion: cand. theol. S. Refsum.
I modersmaal: skolebestyrer Pauss, cand. mag. Nor by e og 

cand. theol. Vig - Ander se n.
I latin: inspektør’ Low um.
I engelsk: mr. Thurgood, adjunkt Christensen.
I tysk: cand. mag. Bratt.
I mathematik: skolebestyrer Sig. Thor.
I historie: cand. mag. V. Aubert.
I geografi: cand. real. Schroeter.
I fransk: cand. philos. Tor g ersen.
I naturkundskab: cand. real. Schøyen.
I skrivning: kasserer Thorsen.
I tegning : tegnelærer S p j e 1 d n æ s s.
Opgaver til de skriftlige prøver blev tilstillet skolerne fra 

kirkedepartementet. De var følgende:

Norsk udarbejdelse:

Fortæl om den nytte, vi har af vore skove.

Tysk stil:

I aaret 1814blev der bygget et høit taarn paa en af de 
største kirker i Kjøbenhavn. Under arbeidet hændte det en dag, 
at en tømmersvend kom i trætte med sin mester og i vrede paa
stod, at han var en lige saa dygtig tømmermand som han. Da

x) Skrives med bogstaver. 
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tog mesteren uden at sige et ord en lang bjelke og lagde den ud 
fra toppen af stilladset, greb en øks, gik med den ud paa bjelken 
og huggede den med et sikkert hug fast i bjelkens ende. Derpaa 
vendte han sig om og gik tilbage ind i taarnet og befalede sven
den at gaa ud og hente øksen. Denne gik ogsaa raskt derud. 
Men da han var kommen paa den yderste ende af bjelken og vilde 
gribe efter øksen, forekom det ham, som om der var to økser. 
Han raabte derfor til mesteren og spurgte, hvilken af dem han 
skulde tage. Da skjønte mesteren, at han var bleven svimmel, og 
sagde: »Gud være din arme sjæl naadig«. I samme øieblik styr
tede svenden ned og slog sig ihjel.

Latinsk stil:

Paa den tid, da kong Antiochus rustede sig til krig mod ro
merne, skrev Hannibals uvenner til Kom, at der var sendt brev 
fra Hannibal til Antiochus, og at gesandter hemmelig var komne 
fra kongen til ham. Romerne var ikke uvidende om, at Hannibal 
var meget begjærlig efter at fornye krigen, og de havde ikke glemt, 
hvor store nederlag den puniske1) anfører havde tilføiet dem. 
De besluttede derfor at sende gesandter til kar th ag er nes 2) senat 
for at forlange, at Hannibal skulde udleveres.3) Da gesandterne 
kom til Karthago4), flygtede Hannibal til Antiochus, af hvem 
han blev venlig modtaget3); han kunde dog ikke overtale kon
gen til at føre hæren over til Italien og angribe romerne der. 
Romerne fordrev Antiochus fra Grækenland, og da han var vendt 
tilbage til Asien, blev han tvunget til at slutte fred. Blandt an
det lovede han at overgive Hannibal til romerne. Ogsaa dengang 
undkom6) Hannibal; men faa aar efter tog han gift for ikke at 
falde i romernes hænder.

Engelsk stil:

Under den franske revolution var en adelsmand ved navn 
Le-fort bleven grebet og kastet i fængsel som tiende af friheden 
og sit fædreneland. Hans hustru, der frygtede det værste, for-

’) Punicus. 2) Carthaginienses. 3) Udlevere dedere. 4) Carthago, inis.
Modtage excipere. 6) Undkomme elabi.
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søgte ethvert middel, som mod og kjærlighed kunde finde paa, for 
at redde ham, dog uden held. Da kjøbte hun for en betydelig 
pengesum tilladelse til at aflægge ham et besøg i fængselet. Til 
fastsat tid viste hun sig for sin mand, iført to dragter, den ene 
udenpaa den anden. Uden at give eller at modtage noget kjær- 
tegn, tog hun hurtig af sig den yderste dragt, og hvor meget end 
manden vægrede sig, lykkedes det hende dog at overtale ham til 
at tage denne paa og lade hende blive tilbage i hans sted. For
klædningen viste sig fortrinlig. Le-fort slap ud og flygtede. Først 
den følgende dag opdagedes listen. —■ »Dit skarns menneske«1)! 
udbrød da fangevogteren, »hvad har du gjort?« — »Min pligt«, 
svarede hun; »gjør du din!«

Regning og konstruktionstegning:

Formiddag.

1. A lod bygge et hus, som var beregnet til at ville koste ham 
19 000 kr. i fuld færdig stand. Kjelderen blev gravet 12,5 
m. lang, 8,4 m. bred og 1,5 m. dyb. Udgravningen og bort- 
kjøringen af gruset blev betalt med kr. 0,75 pr. læs. I hvert 
læs toges 0.5 ni3. Opmuringen af kjelderen kostede kr. 1263,75. 
Da disse arbeider var udførte, fandt han, at deres kostende 
svarede til beregningen. Den øvrige del af bygningen fik 
han derimod opført 16 pct. billigere end beregnet. Hvad kom 
altsaa huset til at koste?

2. En kapital paa 40 000 kroner er udsat paa rente. Ved det 
1ste aars udløb blev der af aarets rente borttaget 600 kr., 
medens resten af samme blev udlaant til */2 pct. høiere rente 
end kapitalen selv. Ved enden af 2det aar var den oprin
delige kapital herved vokset op til 42645 kroner. Til hvilken 
procent var kapitalen udlaant?

Eftermiddag.
3. Beregn fladeindholdet af en rhombe med 20 cm. omkreds, naar 

den ene diagonal er 2 cm. større end den anden.

') Skarns menneske: wretch.
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4. Konstruer et retvinklet triangel, hvori den ene kathet er 10 
cm. og den indskrevne cirkels radius 4 cm. Forklar frem- 
gangsmaaden.

Projektionstegning.

Følgende figurer, opstillede af læreren efter det ham tilstillede 
rids, forlanges aftegnede i horisontal og vertikal projektion.

En kvadratisk klods ligger paa horisontalplanet saaledes, at 
dens ene sideflade danner en vinkel paa 30° med det vertikale 
projektionsplan. Midt paa denne staar en ret kegle. Til keglen 
støtter sig en regulær, 6-kantet pyramide, der staar med spidsen 
paa horisontalplanet og saaledes, at pyramidens og keglens akser 
ligger i et plan parallelt med det vertikale projektionsplan.

Den kvadratiske klods: grundfladeside 6 cm,, høide 2,5 cm.
Afstanden fra dens midtpunkt til det vertikale projektions

plan 6 cm.
Keglens grundflades radius 3 cm., høide 10 cm.
Pyramidens grundflades større radius 3 cm., høide 10 cm.
Afstanden fra pyramidens spids til midtpunktet af grundfladen 

i den kvadratiske klods 8 cm.

Samtlige 29 elever af VI mdkl., 10 paa latinlinjen og 19 
paa engelsklinjen, fremstillede sig til og bestod afgangsexamen. 
Hovedkaraktererne var :

For latinlinjens elever: 
Hvormange aar
elev af skolen. Hovedkarakter.

1. Cammermeyer, Sebastian 5 meg. godt (2,25).
2. Frigaard, Harald 4 meg. godt (2,46).
3. Haslund, Johannes ' 8 meg. godt (1,64).
4. Iversen, G-ustav 10 meg. godt (2.12).
5. Knoff, Jakob 9 meg. godt (1,93).
6. Lereim, Rasmus 6 meg. godt (1,96)-
7. Meinich, Hans 7 meg. godt (1,64).
8. Trondsen, Ivar ’A meg. godt (1,54).
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Hvormange aar 
elev af skolen. Hovedkarakter.

9. Willnmsen, Edvard 6 meg. godt (1,52).
10. Wisløff, Johan 372 meg. godt (1,92).

For eng el sklin jens elever.
11. Christenson, Wilhelm 9 meg. godt (1,80).
12. Johannesen, Albert 10 meg. godt (2,25).
13. Johnsen, Oskar 5 meg. godt (2,32).
14. Mangskaug, Frithjof 9 meg. godt (2,32).
15. Messeli, Carl 9 meg. godt (2,17).
16. Mikkelsen, Harald 10 meg. godt (1,64).
17. Moe, Einar 2 meg. godt (1,68).
18. Nilsson, Knut 10 meg. godt (2,18).
19. Olsen, Kristian 7 meg. godt (2.13).
20. Ohlsen, Laurits 6 meg. godt (2,18).
21 Olsen, Olaf Andreas 9 udm. godt (1,47).
22. Petersen, Carl 4 meg. godt (1,80).
23. Schanche, Laurits 8 meg. godt (1,75).
24. Sommerschield, Ole 10 meg. godt (1.73),
25. Strøm, Oskar 1 udm. godt (1,36).
26. Svendsen, Johan 272 meg. godt (1,71).
27. Sørsdal, Kristoffer 6 godt (2,54).
28. Wettre, Trygve 9 meg. godt (1,90).
29. Wille, Severin 172 meg. godt (1,68).

9 privatister fremstillede sig- til middelskoleexamen, samtlige 
paa engelsklinjen. 1 blev rejiceret ved den skriftlige prøve, 8 be
stod examen. 6 erholdt hovedkarakteren meget godt, 2 godt. 
Desuden fremstillede sig 10 elever til tillægsprøve i latin og 1 til 
tillægsprøve i fransk, hvilke samtlige bestod prøven.

laar blev for første gang ved denne skole aarsexamen for 
klasserne nedenfor afgangsklassen afholdt i indskrænket omfang, 
idet hver klasse blot blev examineret mundtlig i et udvalg af fag, 
ikke i samtlige.
V mdkl. a og b blev examineret i modersmaal, engelsk, latin, hi

storie, naturfag.
3



34 Kristiania borger- og realskole. [1887

IV mdkl. a og b i religion, tysk, geografi, mathematik.
III mdkl. a og b i modersmaal, engelsk og latin, historie, naturfag.
II mdkl. a og b i religion, modersmaal, geografi, regning.
I mdkl. a og b i modersmaal med tysk, historie, naturhistorie.
3 a og b i religion, modersmaal, regning.

Den skriftlige examen blev afholdt i samme udstrækning som 
sedvanlig. For de mundtlige fags vedkommende, hvori der ikke 
blev afholdt examen, blev elevens karakter bestemt efter hans 
fremgang i skoleaaret, hvorhos lærerne havde tilladelse til at an
stille en privat prøve i undervisningstimerne før examen i tilfælde, 
hvor de fandt dette nødvendigt for at kunne bestemme karakteren.

Man opnaaede ved denne indskrænkning af aars examen at ind
skrænke den tid, der medgaar til examen, til vinding for undervis
ningstiden. Forsøget faldt heldig ud, og man vil antagelig i de 
følgende aar komme til at indrette sig paa lignende maade med 
aarsexamen.

VIII. Skolens Bibliothek og samlinger.

Omstændighederne har endnu ikke tilladt at foretage den 
revisjon af bibliothek og samlinger med dermed i forbindelse 
staaende nyanskaffelser, som forrige beretning omtalte stod paa 
dagsorden. Nærmere oplysninger om bibliothek og samlinger maa 
derfor fremdeles være forbeholdt en følgende beretning.

IX. Skolepenge. Skolebenificier.

Indskrivningspenge erlægges ikke. Skolepengene erlægges 
forskudsvis for hver maaned og beregnes altid for hele maaneder, 
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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 begyndelse, 
beregnes dog skolepengene først fra september maaneds begyndelse. 
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 anden 
tre fjerdedele, for den tredie halvdelen af de fastsatte skolepenge ; 
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 friplads i forberedelsesklasserne.
Ansøgninger om fripladse indleveres hvert aar i mai maaned 

og maa være ledsagede af attester af ny dato.
I skoleaaret 1 8 8 7—8 8 har været bevilget 27 hele og 44 

halve fripladse til et samlet beløb af 6565 kroner. Moderation 
for brødre i skoleaaret har beløbet sig til kr. 4310. Fripladse og 
moderation tilsammen udgjorde altsaa kr. 10 875.

For renterne af pedel Andresens legat er desuden skole
pengene bleven betalte for en elev af VI middelskoleklasse.
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X, Forskj elligt.

Da det kvartal, inden hvilket skolen er beliggende, i sin tid 
blev indkjøbt af kommunen, var det tanken, at der skulde bygges 
lokale for den tekniske skole inden samme kvartal. Det ved bor
gerskolen opførte gymnastiklokale var ment at skulle være fælles 
for begge skoler og blev derfor lagt saaledes, at det laa med sin 
halve del paa hver af de to skolers tomter, hvorhos delet mellem 
tomterne gik fra midt paa gymnastiklokalets gavlvæg lodret fra 
denne til Maribogaden. Da det ifjor høst blev bestemt, at der 
skulde bygges lokale for den tekniske skole ved Cort Adlers gade, 
var dermed det nævnte fællesskab ophævet. Samtidig blev det 
bestemt, at grænsen for borgerskolens grund for fremtiden skulde 
løbe i flugt med gymnastikbygningens nordre langside, hvorved 
der blev indvundet et stykke paa 545 kvadratalen til en meget 
kjærkommen udvidelse af skolens legeplads. Gjærdet blev flyttet 
og det nye stykke gruslagt i sommeren 1888.

Forskjellige omstændigheder tydede hen paa, at grunden un
der skolens bygninger led af fugtighed. Der blev da foretaget en 
nøiagtigere undersøgelse, og resultatet at denne viste, at man havde 
havt ret i sin formodning; grunden var ikke saa omhyggelig dræ- 
neret, som den burde være, og var fugtig i bunden. For at af
hjælpe denne mangel er der i den nu forløbne sommer foretaget 
store og omhyggelige gravninger og dræneringsarbeider. De udvendige 
grundmure er bievne blottede lige tilbunds ; der er lagt drænsrør rundt 
dem og nye afløbskummer anbragte, og endelig er grundmurene 
paany blevet spækkede og indsatte med et isolerende, vandtæt stof, 
»goudron«. Indvendig i bygningerne er der lagt kloaker i bety
delig dybde gjennem bygningernes hele længde med afstikkere af 
drænsrør til de forskjellige kjelderrum. Hermed har man forhaa- 
bentlig faaet bugt med fugtigheden i grunden.
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Efter indstilling fra komiteen for Norges deltagelse i den nor
diske Udstilling i Kjøbenhavn 1888 blev bestyrer Jespersen be
skikket af den norske regjerings indre-departement til sammen med 
direktør for den kongelige kunst- og haand verksskole i Kristiania 
W. Holter at være norsk jurymand for udstillingens 5te sektion, 
undervisningsvæsen. I den anledning opholdt bestyreren sig den 
første halvdel af juni maaned i Kjøbenliavn..

Skoleaaret afsluttedes med examensfest tirsdagen den I Ode 
juli, da karaktersedlerne blev udleverede. Pastor Ecktell holdt 
festtalen. Før højtideligheden blev af et trestemmigt kor af sko
lens gutter afsunget »Modtag, o G-ud, den lovsang nu«, som i sin 
tid blev skrevet af stiftsprovst P. A. Jensen for borgerskolen, 
efter talen en i dagens anledning forfattet sang. Ferierne varede 
til onsdag den 22de august.

Under 2den februar 1888 blev af skolens forstanderskab ved
taget følgende

Vedtægte r
for elever af Kristiania borger- og realskole og for 

hjem, som indmelder sine sønner i skolen.

1.
Enhver elev skal stadig holdes forsynet med de bøger og øv

rige skolesager, som efter skolens bestemmelse benyttes af eleverne 
i den klasse, til hvilken han hører.

2.

Det ventes af forældre og værger, at de henvender sig til 
skolen, i tilfælde de formener at have noget at klage over, saasom 
en elevs fremgang eller opførsel, eller lignende. Ligeledes ventes 
det, at forældre og værger velvilligen indfinder sig ved skolen, 
naar de anmodes derom, for at konferere om en elevs flid, frem
gang og forhold.
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3-

Pader eller værge lader sig forevise elevens karakterbog ved 
slutningen af hver uge og hver maaned og attesterer ved sin under
skrift, at karakterbogen har været forevist.

Meddelelser fra hjemmet til skolen bør ikke ske gjennem ele
vernes karakterbøger, men enten gjennem særskilte breve eller 
personlig.

4.

Naar en elev ved sygdom eller anden tvingende grund er 
hindret i at møde paa skolen, maa der snarest muligt sendes skrift
lig anmeldelse derom fra hans foreeatte. Uden sygdom eller 
anden virkelig tvingende grund maa en elev ikke udeblive nogen 
dag eller time fra undervisningen, medmindre skolens samtykke 
dertil er indhentet.*)  Om tilladelse til at være borte fra skolen 
ansøges skriftlig eller personlig af elevens foresatte.

5.

Ingen fritages for at deltage i undervisningen i gymnastik 
uden efter lægeattest for, at hans helbred ikke gjør det raadeligt, 
at han er med i øvelserne. Til fritagelse for undervisningen i 
sang kræves enten lægeattest eller sanglærerens vidnesbyrd for, at 
eleven som følge af mangel paa stemme eller gehør ikke med no
gen nytte kan deltage i undervisningen.

6.
Dersom en elev i kaadhed og vildskab eller ved grov ufor

sigtighed ødelægger eller beskadiger nogen del af skolens bygninger 
(t. ex. knuser vinduesruder) eller inventarium eller andet skolen 
tilhørende, pligter hans foresatte at erstatte skaden.

7.
Skolens elever maa ikke røge tobak paa byens gader og pladse 

eller andre offentlige steder. Heller ikke maa de besøge kaféer 

*) Saadant samtykke vil ikke blive negtet, hvis der er nogen rimelig 
grund for at være borte, og hvis fraværelserne ikke bliver for hyp
pige eller af anden grund vil blive altfor hinderlige for undervis
ningen.
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eller restaurationer, medmindre de er ifølge med forældre eller fore
satte eller nogen paa disses vegne.

Dersom elever af skolen ønsker at danne foreninger sig imel
lem eller være medlemmer af andre selskabelige foreninger, maa de 
dertil liave skolens samtykke. De maa ikke uden skolens tilladelse 
paa nogen maade optræde offentlig (t. ex. ved dramatiske forestil
linger, koncerter, turnfester ell. lign.).

8.

Udmeldelse af skolen kan kun finde sted fra slutningen af en 
maaned og maa være skriftlig anmeldt mindst en maaned, for 
eleven forlader skolen. En udmeldelse, som t. ex. indsendes i 
januar maaned, kan altsaa først gjælde fra februar maaneds slut
ning, en udmeldelse, som indsendes i februar maaned, fra marts 
maaneds slutning, o. s. v. (Undtagelse fra denne regel kan dog i 
særegne tilfælde paa ansøgning tilstaaes af forstanderskabet).



XL Skolens regnskab.
Extrakt af skolens regnskab for 1887.

Indtægt: 
Beholdning fra 1886 ...........................kr. 12 849,79

(heraf restancer kr. 9 763,74).
Skolekontingent.......................................« 42 123,50
Husleie....................................................... « 2 103,10
Refusion for gas og brænde ... « 188,00
Diverse indtægter................................. ■» 242,91
Tilskud af kommunen............................ « 9 788,37

Udgift:
Lønninger og pensioner..................kr. 45 928,91
Skrivehjælp for bestyreren. ... « 245,15

' Reparationer af bygninger m. m. . » 1 934,01
Bygningskyndigt tilsyn..................... « 16,66
Inventarium og undervisningsmateriel » 908,09
Brænde.................................................« 1 342,82
Belysning....................................... « 453,24
Renhold. . . ,....................... « 991,67

: Brandassurance og vandafgift. . . « 439,04
Afdrag.................................................« 1 259,24

■ Renter............................................. » 1 995,61
Diverse udgifter................................ « 1686,80
Restancer udgaaede af beholdningen « 705,50
Beholdning (restancer).....................« 9 388,83

Kr. 67 295,67 Kr. 67 295.67

K
ristiania borger- og realskole. 

Skolens regnskab. 
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