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Meddelelser om Kristiania borger- og realskole

1812—1889.

Ved

skolens bestyrer.



Lige siden jeg for otte aar siden blev bestyrer af Kristiania 
borger- og realskole, har jeg tænkt paa ved leilighed at skrive 
sammen en liden skolens historie; men jeg har stadig kviet mig 
ved at tage fat paa gjennemgaaelsen af de mange protokoller 
og arkivpakker. Saa blev jeg i vaaren 1889 anmodet om at 
levere en udsigt over skolens historie til den Kristiania bys 
historie for de sidste 50 aar, som nu udarbeides i anledning 
af femtiaars-jubilæet for formandskabs-institutionen. Dette bragte 
mig til at tage fat paa arbeidet. Men jeg kunde først begynde 
paa det sent i høst, og det tog længere tid for mig end paaregnet; 
derfor fik jeg først i juleferierne det lille arbeide færdigt. Dette 
er grunden til, at skoleberetningen for 1888—89 først frem
kommer nu; jeg vilde nemlig gjerne have historien ind i denne.

Jn.



I. 
(1812—1818).

I begyndelsen af aarhundredet skal der af undervisnings
anstalter i Kristiania foruden et par «elendige puge skoler» kun 
have været de to skoler for høiere undervisvisning, landkadet- 
korpset (krigsskolen) og kathedralskolen. Man følte sterkt sav
net af et nyt led i den høiere undervisning, en borgerskole, 
hvori de børn, hvis bestemmelse var det almindelige borgerlige 
livs sysler, kunde faa en fornøden og hensigtsmæssig uddannelse, 
paa samme tid som de, der bestemte sig til at søge en akade
misk eller militær uddannelse, kunde forberedes for de nævnte 
høiere læreanstalter. Det sidste formaal synes at have været 
fremherskende i den undervisningsanstalt, som tre af kathedral- 
skolens lærere (Platou. Arnesen og Flor) i december 1806, det 
samme aar, da de første offentlige almueskoler blev organiserede 
i vor by, anlagde under navn af Forberedelses-institutet. Denne 
skole aabnedes med 13 elever ; men antallet tiltog snart, saaledes 
at institutet kom til at bestaa af 3 klasser ; blandt undervis
ningsfagene nævnes specielt musik, svømning og engelsk. Insti
tutet bestod i 6 aar uden understøttelse fra nogen side og 
havde i regelen henimod 60 disciple, af hvilke nogle var 
gratister. Den ufuldkomne organisation blev dog mere og mere 
følelig, paa samme tid som pengevæsenets stadig stigende for
virring gjorde et privat instituts økonomiske stilling mere og 
mere usikker.

I oktober 1812 afløstes forberedelsesinstitutet af en offent
lig borgerskole under stiftsdirektionens overbestyrelse. Denne 
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skole synes at være grundlagt ved frivillige bidrag, der uden 
tvil ydedes efter en opfordring, som lader til at være udgaaet 
fra biskop Bech samt overlærerne Platou og Flor. Administra
tionen for «Selskabet for Kristiania Bys Vel» sammentraadte 
efter opfordring af biskop Bech til et møde med ham og de to 
andre ovenfor nævnte mænd i september 1812, og i dette møde 
fik skolen sin første organisation. Det.blev besluttet, at skolen 
skulde sættes i gang fra begyndelsen af oktober samme aar. 
Skolen overtog forberedelsesinstitutets lokale og kjøbte dettes 
inventarium*).  Dens bestyrelse skulde dannes af to inspektioner, 
en «literær» paa 4 medlemmer og en «økonomisk» paa 2 med
lemmer. Stiftsdirektionen skulde være skolens overbestyrelse, 
og biskop Bech deltog i den første tid jevnlig i inspektionens 
møder. Forberedelsesinstitutets lærere gik for største delen over 
til den nye skole. Til «privat inspektør» for som saadan at 
have det daglige tilsyn med skolen, blev i møde den 2den novem
ber s. a. udnævnt «tegnemester» Galschjøtt, en af skolens lærere, 
«mod en Recognition af 300 Rd. aarligen». Undervisningsplaner 
og instruxer blev udarbeidede i de sidste maaneder af aaret.

Undervisningsfagene var religion, renlæsning og forstands
øvelser, dansk, tysk, engelsk, latin, verdenshistorie, geografi, 
naturhistorie, regning, geometri, arithmetik, kalligrafi, tegning, 
sang. Det var saaledes et ganske høit maal, der blev sat for 
skolen, og det var ikke tænkeligt, at den skulde kunne naa det 

*) Fra mødet i borgerskolens inspektion den 2den november 1812 
findes følgende morsomme protokoltilførsel :
5) «Efter Andragende fra Overlærer Platou refererede Overlærer 

Flor til Inspectionen, at man hidindtil havde brugt i For
beredelsesskolen et Instrument til corporlig Refselse under 
Navn af Svarten, og forespurgte sig, om dette for Fremtiden 
skulde have samme Bestemmelse, eller tilintetgjøres. Inspec
tionen vedtog, at denne for Fremtiden i høist nødvendige 
Tilfælde skulde bruges, men ellers have sit bestemte Sted 
under Laas og Lukke, for at Disciplene ikke skulde have 
Anledning til at gjøre Spøg med den.

6) N. N.’s Søn blev tilkjendt corporlig Straf af førnævnte Instru
ment, fordi han var befunden i Tyveri og Løgn».
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paa forsvarlig maade; udfaldet blev da ogsaa, at fagkredsen 
snart maatte indskrænkes. Skolen var ordnet i 3 opadstigende 
klasser. Undervisningstiden var fordelt paa 3 formiddags- og 
3 eftermiddagstimer. Elevantallet sees i de første aar at have 
været 50 à 60. Skolens officielle navn var »Christiania 
Borgerskole. »

Den nye skole*)  havde store vanskeligheder at kjæmpe 
med, dels af økonomisk, dels af anden art. Skolepengene maatte 
gjentagne gange forhøies; i slutningen af 1812 udgjorde de 
1 rbd. n. v. (navneværdi, i modsætning til sølvværdi) maanedlig, 
fra begyndelsen af 1813 forhøiedes de til 1 rbd. 64 sk. og fra 
1ste august s. a. til 2 rbd. 60 sk. Skolen maatte desuden 
sikres ved offentlige tilskud. Den fik straks efter sin oprettelse 
et tilskud af 666 2/s rbd. n. v. af kommunen. Som aarligt til
skud erholdt den af kommunen først 4 000 rd. d. c., senere 
1 000 rbd., tilsidst 187 spd. 60 skill. Dette tilskud udrededes, 

*) Hr. sogneprest Thrap har havt den godhed at uddrage af sko
lens ældste elevfortegnelse følgende fortegnelse over gutter af 
skolens ældste kuld, der senere er blevet mere bekjendte i 
samfundet:

Carl Maschmann, apotheker, i en aarrække eier af Elefantapo- 
theket, indkom i skolen 1812. Westye Egeberg, grosserer, konsul, 
indkom i skolen 1812, endnu i live. Brødrene Clausog Henrik 
Heftye, grosserere i Kr.a, indkom 1812. Fr. L. Vibe, rektor, 
1812. R. R. Borchsenius, død som zahlkasserer, 1812. Thomas 
Fearnley, den berømte maler, 1812. Bernt Maschmann, død som 
provst og sogneprest til Haabøl, 1812. Johan Ludvig Heyer
dahl, pensjoneret sogneprest til Aremark, 1813, endnu i live. 
Wilhelm Mageisen, provst og sogneprest til vestre Toten, 1813. 
H. G. Mageisen, sogneprest til østre Aker, 1814. L. C. M. 
Aubert, professor, 1813. Fr. Ingier, provst og sogneprest til 
Skedsmo 1813. Andreas Bull, sogneprest til Ørkedalen, 1813. 
Otto Aubert, død som prinsernes lærer, 1815. C. W. Boeck, pro
fessor, 1816. O. B. H. Wangensteen, sorenskriver i Mandal, 1816.

Den første gratist, som blev optaget i skolen, var Niels Høegh, 
der indkom i 1815. Han var søn af den i 1806 afdøde professor 
og sogneprest til Skedsmo Niels Høegh, broder til Ove Høegh- 
Guldberg.

Ist
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merkeligt nok, af byens fattigkasse. «Skolens Forfatning som 
Opdragelsesinstitut er om muligt endnu siettere end dens øcono- 
miske», lieder det i en forestilling fra inspektionen af 1815. 
«Uden Eenhed og Forbindelse møde i adspredte Timer 13 Lærere 
af saare forskjelligt Talent og Dannelse, blandt hvilke mere 
end een, som det synes, arbeider uden Lyst, for en Timebetaling, 
ingen privat Mand tør byde sine Børns Lærere her i Byen». 
Lærerne forsømte idelig sine timer, og inspektionen vidste intet 
andet middel til at faa dem til at opfylde sin pligt end at 
ilægge dem for hver times forsømmelse en mulkt, hvis størrelse 
omtrent svarede til, hvad der tilkom dem for hver time, bereg
net efter deres aarlige løn. Men dette middel var ikke heldigt ; 
«idelige Mulcter og strenge Instruxer», heder det i den nævnte 
forestilling, «qvæle Lærernes svage Lyst til at opfylde, hvad 
deres møisommelige og utaknemmelige Kald fordrer, saa meget 
mere som man er nødt til at bruge det forhadte og mod Grund
begrebet af en god Skole stridende Middel : at Disciplene skulle 
angive Lærernes Forsømmelser». Klager over disciplenes for
hold og deres mangel paa fremgang er ogsaa almindelige. 
Posten som «privat inspektør» var blevet inddraget allerede i 
1813, «da den, saaledes som den blev røgtet, ikke var til 
nogen Nytte for Skolen». Paa disse forhold blev der dog, som 
det synes, for nogen del raadet bod, da der fra begyndelsen af 
1816 blev ansat ved skolen en «daglig inspektør», som tillige 
var første lærer med fuld arbeidstid, og hvis aarlige løn blev 
bestemt til 1 500 rbd. n. v. Den første faste inspektør var 
advokat Saxild (død som forhenværende raadmand i Kristiania 
i 1846). Han var sygelig og ikke fuldt arbeidsdygtig og fra- 
traadte allerede i begyndelsen af 1818. I hans sted blev kate
ket P. Vinsnes udvævnt, hvis arbeide ved skolen imidlertid 
heller ikke blev af lang varighed, da han i 1819 blev udvævnt 
til res. kap. til Vang paa Hedemarken. (Vinsnes døde som for
henværende sogneprest til Vang i 1889). Efter ham blev stud, 
theol. Nils Vogt ansat med en aarlig løn af 350 spd. samt 
bolig og brænde.

I 1818 blev en ny plan for skolen vedtaget og sat i verk 
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i den hensigt at «reformere» skolen. Efter denne plan skulde 
skolen fremdeles være ordnet med 3 klasser. Undervisnings
fagene blev indskrænket til dansk (ved siden heraf nævnes ogsaa 
indenadlæsning, orthografi og forstandsøvelser), tysk, almindelig 
historie, fædrelandshistorie, geografi, mathematik, regning og 
skrivning, hvorhos øverste klasse skulde meddeles undervisning 
i engelsk, «ifald nogen af Lærerne forstaar dette Sprog». 
Undervisningstiden blev bestemt til 5 timer daglig, 3 formid
dags- og 2 eftermiddagstimer. Elevernes antal maatte ikke 
overstige 60 foruden 4 gratister. Minimumalder ved optagelse 
i skolen skulde være 7 aar; der krævedes noget forkundskab 
for optagelse. Skolepengene blev bestemt til 7 2/s spd. kvar
talet for hver elev. Istedenfor de tidligere timelærere blev ansat 
3 faste lærere med aarlig løn af respekt. 350 spd., 300 spd. 
og 250 spd., hvorhos første lærer, der tillige skulde være 
inspektør, skulde have fri bolig og brænde. Ved siden af disse 
faste lærere finder man dog ogsaa, at der har været anvendt 
timelærere; en af disse var kateket Wexels. Inspektionen som 
bestyrelse blev afløst af et skoleraad, bestaaende af 2 af byens 
prester, førstelæreren og en af byens repræsentanter, hvilken 
sidste tillige skulde være kasserer og regnskabsfører. Stifts
direktionen skulde fremdeles være skolens overbestyrelse.

II. 
(1818—1826).

Den nye plan blev bestaaende til 1827, og tidsrummet 
1818—1826 kan saaledes betegnes som skolens 2den periode. 
Denne begyndte ikke lovende. I et møde af bestyrelsen og 
stiftsdirektionen den 8de juli 1818 blev der forhandlet, om sko
len for fremtiden skulde og kunde bestaa, da der ved skoleaarets 
udgang kun vilde være 28 à 30 elever tilbage. Allerede i 1819 
havde dog skolen 63 elever, hvoraf 5 gratister, og elevantallet 
steg successive til 70 i 1825 og 80 i slutningen af 1826; af 
disse havde 4 hel og 6 halv friplads.
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Skolens økonomiske forfatning havde nu bedret sig. Skolen 
havde regelmæssig et aarligt overskud af 2 à 300 spd., som 
gjordes frugtbringende ved udlaan mod pant- og vekselobligationer. 
Den opsparede kapital gik dog med ved opførelsen af skolens 
nye bygning i 1823 og følgende aar, hvortil skolen bidrog 
1 300 spd.

Af detaljer fra denne tid, som fortjener at erindres, kan 
merkes følgende: Skjønt latin ikke er opført som undervis
ningsfag i planen af 1818, sees det dog af skolens protokoller, 
at der under hele perioden har været meddelt undervisning i 
dette sprog. Friminuter mellem timerne blev indført i 1818 
ved en beslutning af skoleraadet om, at der «skulde tilstaaes 
Disciplene nogen Legetid ude i Gaarden i Læsetiden». Sommer
ferierne varede 272 à 3 uger.

Vogt fratraadte posten som inspektør i 1825, da han var 
bleven udnævnt til prest. (Han døde i 1869 som sogneprest til 
Eidsvold). I hans sted blev ansat stud, theol. Henrik Schæffer.

Det for skolen mest betydningsfulde foretagende, som faldt 
ind mellem aarene 1818 og 1827, var opførelsen af egen byg
ning. Skolen havde hidtil boet til leie. De første maaneder 
efter dens oprettelse holdt den til i det lokale, som forberedel- 
sesinstitutet havde havt, i madame Liebes gaard*); men i 1813 
blev den opsagt og fik da lokale i vaisenhuset i Kongens gade, 
hvor den var i 3 aar, til 1816. Ved nytaar 1816 flyttede den 
ind i bogtrykker Bergs gaard paa hjørnet af Raadhusgaden og 
Nedre slotsgade, den gamle, for nogle aar siden nedrevne 
«Røverborgen». Endelig flyttede den i 1820 ind i «Madame 
Moestue’s Gaard ved Torvet», som laa paa hjørnet af Kirke
gaden og Carl Johans gade, paa den tomt, hvor nu post- og 
telegrafkontorerne ligger. Paa det sidste sted betaltes 300 spd. 
aarlig i leie for 3 skoleværelser og et værelse for inspektøren.

Skolens vekst gjorde det nu nødvendigt at søge et større lokale, 
og derved blev tanken om at skaffe skolen eget lokale kaldt tillive. 
I et møde af borgerskabet og byens repræsentanter den 26de novem- 

♦) Denne skal have ligget etsteds i Nedre slotsgade, i strøget mellem 
Toldbodgaden og Raadhusgaden.
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her 1821 blev det bestemt, «at Borgerskolen skal anskaffes en 
egen Gaard, og at Repræsentationen skal foranstalte en Kund- 
gjørelse til dem, der maatte have en saadan at sælge, for der
efter med Skoleraadets Betænkning at forelægge Borgerskabet 
samme til mulig Afgjørelse». Der blev tilbudt flere gaarde. 
I møde den 8de mai 1822 blev det «efter langvarig og heftig 
Debat — hvorved Garmann, C. Heyerdahl, Thyrholm, Semb og 
Riis talede for Kjøbet, og Provst Munch, Ottesen, M. Anker, 
Fabritius og A. Petersen imod Kjøbet og tilraadede Udsættelse 
— med 38 Stemmer mod 7 besluttet at indkjøbe Prokurator 
Arendtsens Gaard for 6 000 Spd. for Byens Regning og at 
sætte den i fuldstændig Stand til frit Lokale for Skolen». 
Denne beslutning blev dog ikke approberet af departementet 
(antagelig kirkedeptm.), der forlangte sagen undergivet fornyet 
behandling. I møde den 8de juli 1822 frafaldt repræsentationen 
sin tidligere beslutning og besluttede at indkjøbe advokat Hjelms 
tomt, matr. no. 27 og 28 i Kongens gade, for en sum af 
2 500 spd. I samme møde blev det besluttet, at magistraten 
med skoleraadet og repræsentantskabet skulde vælge en byg
ningskommission og forelægge borgerskabet en tegning og plan 
til bygningens opførelse. Tegninger og overslag, der lød paa 
11 500 spd., blev udarbeidet af arkitekt Løser, der tillige havde 
det tekniske tilsyn med byggearbeidet. Kommissionen indkjøbte 
selv byggematerialier efter anbud; graasten til grundmuren fik 
man tilladelse til at tage i et armedepartementet tilhørende sten
brud paa Blegøen. Ligeledes bortsatte kommissionen efter 
anbud enkeltvis for sig de forskjellige dele af haandverksarbeidet, 
murer- tømmermands- snedker- smede- osv. -arbeider. Bygnin
gen blev meget dyrere end beregnet; istedenfor 11 500 spd. 
kom den paa 20 141 spd. 39 skill, foruden tomtens kostende. 
Udgifterne ved saavel indkjøb af tomt som byggearbeide blev 
omtrent udelukkende udredede af kommunen. I en formand
skabskomites indstilling af 20de juli 1838 siges der, at byen 
raed en bekostning af henved 20 000 spd. havde forskaffet bor
gerskolen en gaard med de fornødne læresale m. v. Skolen 
tilskjød af egne midler, som ovenfor nævnt, 1 300 spd.; men i 
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byskatten for 1823 blev udlignet 3 000 spd., for 1824 4 000 
spd. og for 1825 2 000 spd. for at anvendes til skolebygningen 
i de respektive aar; muligens der flere aar er udlignet i samme 
øiemed ; og der paahvilede desuden allerede i 1824 byggearbeidet 
en gjæld af 7 000 spd., hvilken maa være vokset ganske betyde
lig, inden bygningen var færdig. Denne gjæld paatog kommu
nen sig mod pant i den nye skolebygning. I 1842 stillede 
magistraten en forespørgsel til skolens bestyrelse, om ikke skolen, 
hvis status den gang var god, kunde overtage at udrede renterne 
af en del af skolens pantegjæld, f. eks. af 2 pantobligationer 
til et beløb af 3 500 spd.; bestyrelsen fraraadede naturligvis 
sterkt at paalægge skolen en saadan byrde, og det blev med 
det gamle. Endnu i 1851 har der paahvilet bykassen en «i 
Anledning af Skolen stiftet og endnu uafgjort Gjæld af 6 570 
Spd.», heri dog ogsaa indbefattet restbeløbet af en gjæld paa 
1 850 spd., som blev stiftet i 1843 i anledning af en udvidelse 
af skolens tomt. Kommune-revisionen stillede da forslag om, 
at skolen skulde betale en leie til bykassen af skolebygningen, 
«der vel ikke kunde ansættes til saa meget som Renterne af 
den Sum, Skolebygningen med Tomten kostede Kommunen, men 
som dog idetmindste kunde dække eller bidrage til at dække 
Renterne af» den nævnte gjæld af 6 570 spd. Men kommune
bestyrelsen fandt dette forslag ubetimeligt.

Den i den første halvdel af 20-aarene opførte bygning 
afgav lokale for borgerskolen indtil 1874 og er vel kjendt 
ogsaa for den yngre siegt af voi’ bys indvaanere. Den var 
beliggende paa samme tomt, hvor nu Vollmanns forretningsgaard 
er. Det var en for sin tid anselig, tre etages, grundmuret 
bygning, der med sin svære façade og sine fritstaaende søiler 
foran indgangsdøren saa helt staselig ud. Den havde 14 læse- 
Værelser med gymnastiklokale (dette blev dog først indrettet en 
god del aar senere), kontor og bekvemmeligheder for inspektør 
og pedel. Bygningen var færdig i høsten 1825; den 10de 
november holdtes et møde i det nye lokale af stiftsdirektionen, 
stiftsprovsten, magistraten, borgerrepræsentanterne og skoleraadet, 
hvorunder bygningen af bygningskommissionen blev overleveret 
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til skolebrug, og skolen flyttede straks ind. Den høitidelige 
indvielse af bygningen blev dog af forskjellige grunde udsat 
til det nye skoleaars begyndelse i august 1826. Der har ikke 
kunnet findes nogen beskrivelse af festligheden i byens aviser 
fra den tid.

I november 1826 flyttede Kristiania søndagsskole, der tid
ligere havde havt lokale i kathedralskolen, ind i den nye bygning 
og har siden fulgt borgerskolen.

Efter at et tilbud fra en privat lærer om at sætte igang 
en forberedelsesklasse ved skolen var afslaaet af skoleraadet, 
indgik dette under 31te oktober 1826 til stiftsdirektionen med 
forslag om « Oprettelse af en Vexelunderviisning skiasse,. der som 
Eorberedelses-Institut skulde sættes i Forbindelse med Borger
skolen». Til lærer ved denne skole blev indstillet en dansk 
seminarist; hans løn blev foreslaaet til 250 spd. aarlig; skole
penge for eleverne blev foreslaaet til 3 spd. kvartalet. Ved 
denne leilighed omtales for første gang i skolens annaler mode
ration i skolepenge, idet der blev foreslaaet, at der for den 
anden af flere brødre skulde betales 3A og for den tredie Vz 
af de fastsatte skolepenge; for den fjerde og følgende skulde 
ingen skolepenge erlægges. Det er den samme maade at be
regne moderation paa, som endnu befølges ved denne skole.

En saadan klasse blev da oprettet fra begyndelsen af 1827 
og fik en meget sterk tilstrømning. Der meldte sig straks til den 
ikke mindre end 81 elever, af hvilke de 52 blev optagne; de 
29 fandtes at være komne videre, end at de med nogen nytte 
kunde optages i vekselklassen; for dem blev oprettet en 2den 
klasse b, og en ny lærer ansat. Skolen havde i 1827 et elev
antal af 160 à 170, hvoraf 60 à 70 i vekselundervisnings
klassen. I den nye plan af 1827 er denne klasse opført som 
normal forberedelsesklasse.

Det tilskud af kommunens fattigkasse, som skolen havde 
havt fra sin oprettelse, blev den berøvet i 1827, da fattigkom
missionen i skrivelse af 14de marts underrettede skolens inspektør 
om, «at det Bidrag af 187 Spd. 60 Sk. aarlig, som Skolen 
hidtil har modtaget af Eattigcassen, efter den passerede Corre- 
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spondence med Magistraten og Borgerrepræsentanterne vil ophore 
fra Udgangen af Aaret 1826 som en Udgift, der maa ansees 
Fattigvæsenet uvedkommende, da Borgerskolen ikke horer under 
sammes Forsørgelse, ligesom Bidraget heller ikke i Fremtiden 
kan ventes af Byens Casse, der har anvendt saa betydelige 
Summer til den nye Bygnings Opførelse og derved sat Skolen 
istand til at bestride sine egne Udgifter». Skolen stod sig 
ogsaa godt i denne tid; den havde saaledes for 1827 et overskud 
af mellem 1200 og 1300 spd., som dels blev udlaant mod pant
obligation, dels sat paa folio i Norges bank.

Den stigende frekvens af skolen og erfaringen om, at den 
undervisning, som skolen meddelte, i flere henseender lod meget 
tilbage at ønske, fremkaldte tanken om en forandring i planen 
af 1818. I vaaren 1826 blev af borgerrepræsentationen opnævnt 
en komite af 4 gode mænd, dei’ i forening med skoleraadet 
skulde udarbeide forslag til en ny plan. Arbeidet blev udført 
i dette og det følgende aar, og den nye plan blev approberet 
ved høieste resolution af 18de december 1827 for at træde i 
kraft ved det nye skoleaars begyndelse i august 1828. Dens 
vigtigste bestemmelser var følgende:

Undervisningsgjenstandene er: Læsning, skrivning, religion, 
modersmaalets grammatik og stil, geografi, historie (i forbindelse 
med fædrelandets historie nævnes i planen «grundlovens principer» 
som undervisningsfag), arithmetik og begyndelsesgrundene af geo
metri, naturhistorie, latin, tysk, fransk og desuden i en særskilt 
klasse de kundskaber, som nærmest vedkommer* handelsstanden.

Skolen er ordnet med 4 opadstigende klasser. Af disse er 
den Iste klasse forberedelsesklasse, og i denne anvendes veksel- 
undervisnings-methoden. Desuden oprettes en egen afdeling under 
navn af handelsklasse, «hvori Underviisning gives i de for de 
Handlende vigtigste Kundskaber, saasom enkelt og dobbelt Bog- 
holderie, Vexel- og anden for Kjøbmanden nødvendig Regning, 
Vexellære, Havarie, Assurance og Bodmerie, Varekundskab, Øvelse 
i Correspondence, Udfærdigelse af alle Slags mercantile Docu
menter og endelig Underviisning i Handelsgeographie, Handels
historie samt i det Tydske, Franske og Engelske Sprog».



1889] Skolens historie fra 1818—1826. 11

Skolens øverste foresatte er stiftsdirektionen, som efter for
slag af skolebestyrelsen udnævner og afskediger lærere m. ni. 
Under den føres «det særdeles Opsyn» med skolen af en skole
bestyrelse^ hvis ordentlige medlemmer er den residerende kapellan 
(ved Vor frelsers kirke), en af stadens formænd og 3 af byens 
øvrige borgere eller huseiere, hvilke i en samling af byens bor
gere og huseiere dertil vælges.

Lærerne er dels faste lærere med aarlig løn, dels hjælpe
lærere med timebetaling.

Læsetiden er: for 1ste klasse 2 formiddags- og 2 efter
middagstimer; for 2den og 3die klasse 3 formiddags- og 2 efter
middagstimer; for 4de klasse 3 formiddags- og 3 eftermiddags
timer; for handelsklassen 2 til 3 timer efter omstændighederne 
øm aftenen, efter kl. 5.

Imellem 2den og 3 die formiddags- og eftermiddagstime kan 
gives 10 til 15 minutters fritid. Sommerferierne er 3 uger; 
de øvrige ferietider omtrent som nu for tiden.

Som skolestraffe nævnes blot nedflytning inden klassen og 
nedflytning i en lavere klasse, det sidste efter beslutning af 
skolebestyrelsen. Frugter ikke disse straffe, skal eleven fjernes 
fra skolen. Korporlige straffe nævnes ikke. Dersom meningen 
har været, at man kunde undgaa at anvende saadanne, maa 
dog erfaringen have gjort dette haab tilskamme; spanskrøret 
blev ikke lagt paa hylden.

Skolepengene er 12 spd, aarlig i 1ste klasse og 24 spd. 
i de 3 øverste klasser, i handelsklassen 32 spd. Moderation 
som før : for den anden søn betales 3A skolepenge, for den tredje 
Vs ; de yngre gaar frit.

Gratistpladse tilstaaes for indtil 3 aar; i 1ste klasse til- 
staaes ingen friplads.

§ 46 bestemmer: «Den af Christiania Byes Borgere og 
Huuseiere opførte og til Skolens Brug overdragne Bygning, Nr. 
27 og 28 i Kongens Gade, maa i intet Tilfælde eller ved 
nogensomhelst Foranledning enten for en Deel eller i det Hele, 
for længere eller kortere Tid, fratages Skolen eller anvendes 
til noget Brug, der kunde være Skolens Øiemed til Hinder».
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§ 48 : «Til Forhøielse i Lønninger og til Udredelse af 
andre Udgifter, som ikke ere en nødvendig Følge af Lovene, 
udfordres Communens, d. e. Borgerskabets og Byens Huuseieres 
Samtykke, erhvervet paa den i Rescriptet af 20de April 1791 
bestemte Maade».)*

Planen af 1827 blev først i 1880 afløst af en ny. Den 
havde dog i den forløbne lange tid successivt undergaaet mange 
forandringer og modifikationer.

III.
(1827—1839).

Som skolens 3dje periode kan regnes tiden fra den nye 
plan traadte i kraft til 1839, da Schæffer fratraadte som inspek
tør og Haslund blev ansat i hans sted. I den første del af 
denne periode var skolen i en blomstrende forfatning; men i 
den sidste del gik den sterkt tilbage og befandt sig en tid paa 
undergangens rand. Elevantallet var ved examen i 1828 156 
og holdt sig i de nærmest følgende aar omkring eller lidt under 
150, indtil det fra 1832 begynder at gaa sterkt tilbage, saa at 
skolen ved examen 1839 blot har 72 elever i samtlige klasser.

Den nye ordning af skolen med 4 opadstigende klasser 

*) Som noget kuriøs vil rimeligvis i vor tid den forsigtige bestem
melse i § 51 blive anseet : «Til at bevare de Skolens Penge, for 
hvilke intet nødvendigt Brug haves imellem Skolebestyrelsens 
Møder, skal enten indsættes paa Folium i Banken eller til deres 
Bevaring i dens Forsamlingsværelse være et laasfærdigt Gjemme 
med 3 dirkefrie Laase, til hvilke ligesaa mange Medlemmer skifte- 
viis skal have hver sin Nøgle. I samme Gjemme bevares de 
Obligationer og andre Documenter af Vigtighed, som vedkomme 
Skolen og dens Pengevæsen, ligesom ogsaa en af Stiftsdirectionen 
gjennemdraget og forseglet Protocol, i hvilken Skolebestyrelsen 
under deres Hænder indtegner de Pengesummer, som hver Gang 
nedlægges og udtages. Er nogen hindret ved Sygdom eller 
andet lovligt Forfald fra at møde, naar Kassen skal aabnes, kan 
han afgive sin Nøgle til en af de andre Medlemmer, som ikke 
paa den Tid har nogen.»
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blev indført fra august 1828. Men den handelsklasse, som pla
nen opstiller, lykkedes det ikke at faa dannet, uagtet store 
anstrengelser derfor blev gjorte. Bestyrelsen overdrog i slut
ningen af 1828 til en sprog- og handelslærer Arndt at udarbeide 
forslag til plan til en saadan klasse; dette lød paa 15 timers 
ugentlig undervisning, hvilke Arndt skulde overtage mod en 
løn af 400 spd. aarlig, hvoraf han dog skulde lønne en assistent 
som lærer i engelsk. Forslaget blev vedtaget, og bekjendtgjø- 
relser om klassens oprettelse udgik; men der meldte sig blot 3 
elever til optagelse. Bestyrelsen besluttede alligevel at sætte 
klassen igang, men efter en indskrænket plan; Arndts løn blev 
sat til 200 spd. Men da det kom til stykket, trak af de 3 
indmeldte elever de 2 sig tilbage, hvorpaa bestyrelsen resolverede 
for det første at stille sagen i bero. Imod slutningen af 1830 
blev planen om en handelsklasse atter optaget, men med lig
nende uheldigt udfald: der meldte sig heller ikke denne gang 
nok elever. Dermed blev planen henlagt for lange tider.

I 1829 var antallet af elever i skolens 4de og 2den klasser 
saa stort, at det fandtes nødvendigt at dele hver af disse klasser 
i 2 afdelinger. 3 nye lærere blev som følge heraf ansatte. I 
forbindelse hermed blev maximum af elever i hver klasse bestemt 
til 24, en bestemmelse, som dog ikke længe blev overholdt. 
Allerede i 1830 blev de 2 andenklasser slaaet sammen til 1, 
hvorved klassen fik over 30 elever. I 1831 blev ogsaa paral
lelklassen til 4de klasse inddraget.

I 1833 blev adskillige temmelig væsentlige forandringer i 
skolens plan vedtagne, nemlig: 1) «Deling af Skolens øverste 
Classe i 2 Afdelinger, saaledes at de til Studeringer bestemte 
Disciple adskilles fra dem, der agtede at vælge en eller anden 
borgerlig Syssel til deres Næringsvei, og dernæst at indrette 
Underviisningen i begge Afdelinger efter Elevernes forskjellige 
Tarv», 2) at indskrænke antallet af undervisningstimer i 4de 
(øverste) klasse fra 6 til 5 daglig, 3) at udsætte med at paa
begynde undervisningen i latin fra 3dje klasses nederste til 
samme klasses øverste afdeling. (Klassen var nemlig toaarig).

I 1835 bestemte bestyrelsen, «at de Disciple i 3die Classe b 
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(øverste afdeling), som ei læste Latin, skulde i de samme Timer 
erholde Underviisning i Engelsk, og at alle de Disciple, som af 
denne Classe opflyttes, først skulde gjennemgaa 4de Classe a 
(nederste afdeling), hvori ligeledes de, som ei læste Latin, skulde 
til samme Tid erholde Underviisning i Tydsk og Engelsk. Ved 
denne Forandring vil 4de Classe b hæves, og de Disciple i 
Særdeleshed, som ei ere bestemte til Studeringer, gives Anled
ning til at skaffe sig noget fuldstændigere Kundskaber end hidtil».

I 1829 var den beslutning fattet, at begynderklassen, hvis 
daglige læsetid var 4 timer, i de kortere vinterdage skulde have 
samlet læsetid, «hvorved vilde bespares, hvad der ellers med- 
gaar til Oplysning». For de høiere klasser med 5 til 6 timers 
daglig læsetid fandtes denne foranstaltning ikke hensigtsmæssig; 
de beholdt formiddags- og eftermiddagsundervisning.

Tidens krav medførte meget snart indførelsen af undervis
ningsfag, som ikke er nævnt i planen for 1827. Allerede i 
1829 blev gymnastik indført med 2 timer ugentlig for hver 
klasse; samtidig blev der i sommermaanederne givet anledning 
til badning og svømning under tilsyn fra skolen. Læreren i 
gymnastik var til en begyndelse lønnet med 10 spd. maanedlig 
for 6 timer ugentlig; men denne løn blev siden nedsat til det 
halve, hvad der havde tilfølge skifte af lærer. Gymnastikappa
rater blev opsatte paa skolens loft; men i vintermaanederne 
kunde man ikke holde til paa loftet, og gymnastikundervisningen 
kunde derfor blot drives i den varmere aarstid. Der blev søgt 
om adgang til at benytte garnisonens gymnastiklokale; men dette 
blev foreløbig afslaaet. Bogholderi med 1 time ugentlig for de 
elever, der ikke skulde gaa til studeringer, blev optaget i 1830 
eller 1831. I sang blev de af disciplene, som havde gehør, 
tildels undervist gratis et par timer ugentlig af en eller anden 
af lærerne, som dertil var dygtig og villig, hvorved blev opnaaet, 
at den bøn, hvormed undervisningen hver uge begyndte og slut
tede, kunde ledsages med afsyngelsen af et salmevers. Engelsk 
blev, som ovenfor oplyst, indført i 1835 for de elever, der ikke 
læste latin.

Blandt undervisningsgjenstande for skolens øverste klasse 
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findes i planen af 1827 ogsaa opført «grundlovens principer». 
Da der endnu i 1835 ikke var gjort noget skridt for at indføre 
denne undervisning, henvendte en anonym sig i Morgenbladet 
nr. 1 for 1836 til bestyrelsen med en interpellation desangaaende. 
Spørgsmaalet om «politik i skolen» er altsaa af temmelig gam
mel dato. Bestyrelsen, hvis betydeligste medlem var kaptein 
Hermann Foss, stortingsmand for Kristiania og formand i kon
stitutionskomiteen, gav i Morgenbladet nr. 23 for samme aar 
et temmeligt hvast tilsvar. Bestyrelsen «anseer «Grundlovens 
Principer» at være et altfor vanskeligt Emne til med Nytte at 
kunne foredrages for Drenge i en Alder af 11 til 13 Aar, og 
længer end til det 13de Aar gaae faae Disciple i Borgerskolen. 
Muligens kunde en saadan Underviisning endog blive særdeles 
skadelig, da derved lettelig kunde lægges Spiren til vrange og 
forvirrede Begreber, som i den modnere Alder vanskeligen lade 
sig udrydde. — — — Til Tilfældet maatte det overlades, om 
det blev Grundlovens virkelige Principer — om hvilke de meest 
oplyste Mænd tildeels ere uenige — eller hvad Læreren, efter 
sine maaskee meget vildfarende Begreber, ansaa for samme, 
der søgtes indprentet Børnene». Og saa videre. Det blev ved 
det gamle.

En fremstilling af skolens indretning og virksomhed, som i 
høsten 1835 blev indrykket i Intelligentssedlerne og Morgen
bladet, giver et billede af skolen paa denne tid:

«Skolens Bestemmelse er at give Drengebørn af Embeds- og 
Borgerclassen en forberedende og almindelig Dannelse; den be- 
staaer af:

1. Første Classe, hvori Vexelunderviisningsmethoden an
vendes til at bibringe de første Kundskaber i Læsning, Skrivning 
og Regning.

2. Anden Classe, hvori Underviisningen fortsættes i Læs
ning, forbundet med Forstandsøvelse, Skrivning, Regning, hvortil 
kommer Tegning, mundtlig Underviisning i Modersmaalets Gram
matik og Analyse tilligemed Øvelser i Orthographie, Religion, 
Geographie og Begyndelsesgrundene af Naturhistorie.

3. Tredie Classe, nederste Afdeling, hvis Gjenstande er 
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fortsat og udvidet Underviisning af det, som er lært i 2den 
Classe, og desforuden Underviisning i det tydske Sprog og 
almindelig Historie.

4. Tredie Classe, øverste Afdeling, hvori Underviisningen 
i de for forrige Afdeling anordnede Lærefag fortsættes, og be
gyndes desuden paa den etymologiske Deel af den latinske 
Grammatik. De Disciple, som ikke ville deeltage i sidstnævnte 
Lærefag, gives til samme Tid Underviisning i det engelske Sprog. 
Efter at have gjennemgaaet denne Classe har Eleven i Alminde
lighed de behørige Forkundskaber for at kunne optages i den 
lærde Skole eller i andre lignende Underviisningsanstalter ; men 
skulde han endnu ikke have den dertil fornødne Alder, eller en 
større Udvikling og mere Fasthed i hans Forkundskaber ansees 
nødvendig for siden efter at kunne gaae fremad med mere Held, 
kan han med Fordeel tilbringe endnu et A ar i

5. Fjerde Classe, nederste Afdeling, hvori Underviisningen 
fra 3die Classe videre fuldføres og skrides til den syntaktiske 
Deel af den latinske Grammatik samt Oversættelse og Analyse 
af en simpel latinsk Auctor. Hertil kommer Underviisning i 
Begyndelsesgrundene af Geometrie og Arithmetik. De Elever, 
som ikke ere bestemte til Studeringer, fortsætte i de til Latin 
bestemte Timer den i foregaaende Classe paabegyndte Under
viisning i Tydsk og Engelsk.

6. Fjerde Classe, øverste Afdeling, alene bestemt for de 
Elever, der vil vælge en borgerlig Levevei, og som derfor er
holde Veiledning i Skrivning, Tegning, practisk Regning, 
Religion, den nyere og Fædrelandets Historie, Geographie, Arith
metik, Geometrie, Naturhistorie og Technologie, Modermaalets 
Grammatik og Orthographie samt Øvelser i skriftlige Udarbei- 
delser i Modersmaalet, det tydske og engelske Sprog, alt med 
stadigt Hensyn til deres fremtidige Bestemmelse. — — —

I den første af ovennævnte Classer tilbringer Eleven — 
------- 1 til l’/a, høist 2 Aar, men i enhver af de følgende 
Classer og Afdelinger almindelig kun eet Aar, og kan følgelig, 
naar han ved Optagelsen i 1ste Classe er 6 Aar, — — — 
have gjennemgaaet Skolen, naar han er 13, høist 14 Aar gammel».
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3dje klasses nederste og 3dje klasses øverste afdeling var 
egentlig 2 særskilte klasser, ligesaa 4de klasses nederste og 
øverste afdeling. Der var altsaa egentlig 6 opadstigende klasser : 
1ste, 2den og 3dje nederste afdeling, der var fællesklasser, 3dje 
øverste afdeling med to linjer, latinlinje og engelsklinje, 4de 
klasses nederste afdeling, ligeledes med 2 linjer, og endelig 4de 
klasses øverste afdeling, alene for realister. De elever, der var 
bestemte til studeringer, gik gjerne fra borgerskolen over i kathe- 
dralskolen eller i overlærer Møllers institut; de, der var bestemte 
til at uddannes til officerer, gik enten til løitnant Nørregaards 
eller til løitnant Strøms forberedelsesinstitut for krigsskolen.

I 1836 var elevantallet i 4de kl. b (øverste afdeling) 
gaaet ned til 4. Som følge heraf blev afdelingen igjen inddra
get, saa der blot blev én 4de klasse med fælles undervisning, 
uden forsaavidt nogle af eleverne læste latin, til samme tid som 
andre læste engelsk og tysk. Der blev altsaa for nogle aar 
igjen blot 5 opadstigende klasser.

I 1828 begyndte skolens elever skiftevis at gaa i kirke 
om søndagen under skolens tilsyn, foreløbig 40 elever hver gang. 
Der blev anvist egen plads til dem i kirken.

I de første aar efter den nye plans indførelse stod skolen 
sig godt i økonomisk henseende; skjønt de aarlige udgifter løb 
op til 3 000 à 3 500 spd., kunde skolen hvert aar lægge noget 
tilside, saa den havde en opsparet kapital, der i 1835 gik op 
til 1 700 spd. Den væsentligste indtægtspost efter skolepengene 
var leie af skolens overflødige værelser. I 30-aarene var marine- 
departementet, sparebanken og athenæet indkvarteret i skolen*), 
som kunde tage ind lige til 5 à 600 spd. i aarlig leie. Men 
fra midt i 30-aarene bliver klagerne over skolens økonomiske 
forfatning høilydte. Elevantallet gik ned, og skolepengene slog 
feil. Udgifterne blev ved forskjellige midler reduceret til det 
mindst mulige; i 1839 gik de ned til 2 500 spd.; men indtæg-

■*) I høsten 1835 blev der lagt beslag paa skolebygningen til afhol
delse af en fest for kongen og dronningen; skolen maatte i næsten 
14 dage holde til paa børsen.

Kristiania borger- og realskole. 2 
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terne gik ned i endnu sterkere grad. Skolen maatte jevnlig 
tage forskud paa lejeindtægterne, naar lønningsterminen stod for 
døren, og maatte til at tære paa sin opsparede kapital; i 1838 
strøg de sidste 400 spd. med. Under disse omstændigheder 
henvendte skolens bestyrelse sig i 1838 til kommunebestyrelsen 
med andragende om et tilskud af bykassen paa 400 spd., men 
fik afslag. Formandskabet gav anvisning paa at foretage saa- 
danne indskrænkninger, som uden væsentlig at skade skolens 
øiemed kunde anvendes, og derved søge at nedsætte skolens 
udgifter saa meget, at skolepengene i forbindelse med skolens 
andre indtægter kunde dække dem. Saa langt fra at faa noget 
af bykassen maatte skolen erlægge skatter til bykassen, endog 
fattigskat; skolen havde i 1831 søgt om at blive fritaget for 
denne udgift, men uden resultat.

I henhold til formandskabets henstillen blev følgende ind
skrænkninger foretagne: Pedellens løn blev nedsat fra 12 til 
10 spd. maanedlig. Inspektør Schæffer mistede et personligt 
tillæg af 100 spd. aarlig, som han havde havt siden 1829. 
Undervisningen i naturhistorie blev inddraget indtil videre, 
hvorved opnaaedes en besparelse af 92 spd. aarlig. De sam
lede besparelser androg til 216 spd. aarlig.

Muligens som følge af den ¡skete nedsættelse i Schæffers 
løn søgte han det ledige embede som toldkasserer i Tvedestrand. 
(Schæffer døde i 1865, efter at han nogle aar tidligere havde 
taget afsked fra sit embede som toldkasserer. Ved testament 
af 22de januar 1865 stiftede han det Schæfferske legat, hvis 
kapitalfond nu er omtrent 56 700 kroner, til uddannelse af unge 
kunstnere). Da han blev udnævnt til dette embede, blev der 
anledning til yderligere besparelser ved nedsættelse i inspek
tørens løn. Schæffer havde oppebaaret en for de tider og i 
forhold til skolens størrelse ganske høi løn. Han havde havt 
som lærer, 18 timei’ ugentlig, 350 spd. aarlig, 
som inspektør.........................100 - —
som kasserer, regnskabs

fører og sekretær . . 150 - —
Tilsammen 600 spd. aarlig og frit hus og brænde.
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Lønnen for hans eftermand bestemtes til 300 spd. for 18 
timers ugentlig undervisning samt yderligere 100 spd. for hver 
6 ugentlige læsetimer flere, 50 spd. som inspektør samt frit 
hus og brænde. Der skulde ansættes egen kasserer og regn
skabsfører, som for sit arbeide skulde nyde et honorar af 2 
pct. af skolens indtægter med undtagelse af eventuelle tilskud 
af bykassen. Allerede i 1841 blev kassererens honorar forhøiet 
til 3 pct., og saaledes beregnes det endnu.

Til inspektørposten meldte sig 27 ansøgere. Bestyrelsen 
indstillede som nr. 1 cand. phil. L. Kr. Daae, nr. 2 cand. theol. 
F. A. Haslmd, nr. 3 stud, theol. G. Knudsen, nr. 4 cand. 
mag. F. AI. Olsen. Statsraad Vogt, som var medlem af besty
relsen, dissenterede, idet han vilde sætte Olsen som nr. 1, Daae 
2, Haslund 3. Stiftsdirektionen ansatte Haslund under 31te 
marts 1839.

Til kasserer og regnskabsfører blev i et senere møde samme 
aar antaget cand. jur. L. Petersen.

Her kan være stedet til at bemerke, at lærerposterne ved 
borgerskolen var meget sterkt søgte fra 20-aarene og tiden ud 
igjennem, lige til ud 40-aarene; der meldte sig en mængde 
ansøgere, hver gang en lærerpost var ledig. Grunden var vel, 
at borgerskolen var noget nær den eneste større skole med 
nogen anseelse her i byen, som en student eller kandidat kunde 
faa timer ved, og lønningerne har vel efter de tiders maalestok 
været anseet for ganske gode. Ikke faa mænd, som senere har 
vundet et bekjendt navn i vort land, har i sine yngre aar 
arbeidet som lærere ved borgerskolen. Der kan nævnes profes
sor Hansteen, Wexels, professor Thue, professorerne Kasch og 
Esmark, stiftsprovst Essendrop, biskoperne Aloe og Tandberg, 
overlærer Vogt o. fl. Da lærerposten i naturhistorie var ledig 
i 1839, var der 3 konkurrenter om den; det var de senere 
professorer Rasch og Esmark samt P. Chr. Asbjørnsen. Rasch 
fik posten; Esmark succederede ham nogle aar senere*).

*) Ogsaa Henrik Wergeland søgte engang, i 1835, en post som 
lærer i modersmaalet og latin (skade, at hans ansøgning er for
svundet fra arkivet) sammen med 36 andre, men opnaaede ikke 

2* 
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IV.
(1839—1869 og 1870).

Skolens 4de periode omfatter tiden fra Haslunds ansættelse 
som inspektør i 1839 til 1869 og 1870, da der blev vakt mo
tion om ny skolebygning og om skolens omdannelse som følge 
af loven af 17de juni 1869 om skoler for den høiere almendan
nelse. I denne periode gaar skolen raskt fremad i elevantal; 

mere end at blive indstillet som nr. 3, og det mider dissens; 
hans indstilling motiveres ved, at «han var den ældste af de 
Candidater, som have ansøgt denne Post, og forøvrigt er almin
delig bekjendt for sine fortrinlige Aandsgaver og gode Kundska
ber». Blandt de bestyrelsesmedlemmer, der ikke vilde være 
med paa at indstille Wergeland, var Bermann Foss, og da 
Wergeland fik høre rygte om dette, sendte han ham et mindre 
høfligt brev. Dette bragte Foss i harnisk, og nytaarsaften 1835 
(indstillingsmødet havde været den 14de decbr.) fik han samlet 
et bestyrelsesmøde, for hvilket følgende referat findes i forhand
lingsprotokollen :

«Hr. Capitain Foss forelæste en til ham stillet Billet, dat. 
22de d. M. fra Candidatos Theologiæ H. Wergeland, og udbad 
sig i denne Anledning tilført Protocollen :

»»Ved Pluralitet i Bestyrelsen blev Hr. Cand. theol. Henr. 
Wergeland Een af de Tre, der indstilledes til Stiftsdirectionen 
■som de formeentlig meest værdige til at erholde den vacant 
værende Post ved Borgerskolen. Jeg hørte i denne Sag til Mino
riteten, og har i den Anledning modtaget den oplæste Billet. 
Da dens Indhold forekom mig at være af den Beskaffenhed, at 
jeg maatte antage som rimeligt, at de af mine ærede Collegaer, 
der havde stemt for at indstille Hr. Cand. Wergeland til den 
omhandlede Lærerpost, vilde forandre deres forhen havte Mening, 
efterat have erholdt dette Bidrag til hans Characteristik, hen
vendte jeg mig strax, den 23de d. M., til Bestyrelsens ærede 
Formand, med Anmodning om at standse Skrivelsen til Stifts
directionen, indtil Sagen var foredraget i et Møde med mine 
Herrer Medbestyrere, men erfarede da, at Skrivelsen ei alene 
var afsendt, men at Stiftsdirectionen allerede havde approberet 
den først Indstilledes, Hr. Student Heyerdahls, Ansættelse. 
Uagtet det forlangte Mødes Hovedhensigt altsaa ikke kunde op- 
naaes, ønskede jeg dog et saadant afholdt snarest muligt, da det 
maatte være mig om at gjøre at erholde mine ærede Herrer
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dens økonomiske stilling er i regelen god. Dens organisation 
udvikles successive ved oprettelsen af nye klasser og tildels ved 
optagelse af nye undervisningsfag. Skolen har i alle stykker 
et meget forskjelligt udseende ved slutningen af perioden mod, 
hvad den havde ved dens begyndelse.

Haslund var en meget dygtig bestyrer. Uden just at have 
gjort dybt gaaende pædagogiske studier eller at være i besid

Medbestyreres Erklæring, om de fremdeles, uagtet det Passerede, 
ansaae Hr. Cand. theol. Henr. Wergeland, som et Individ, der 
fortrinligen fortjente at anbefales til Lærer i Christiania Borger
skole; skulde dette blive Tilfældet, maatte jeg finde det passende 
at træde ud af en Bestyrelse, i hvilken jeg ei længere kunde 
supponeres at være i Besiddelse af den Agtelse, som er nødven
dig for at kunne medvirke til Skolens Gavn»».

«De tilstedeværende Medlemmer af Bestyrelsen fandt, at den 
her omhandlede Sag, uagtet den ved første Øiekast kunde synes 
blot at være en privat Affaire mellem Capitain Foss og Cand. 
theol. Wergeland, dog ved at betragtes som ufortjent Fornær- 

• melse mod en af Skolens Bestyrere paa Grund af dennes For
hold i et af Skolens Anliggender, afgav skjellig Grund til den 
af Hr. Capitainen forlangte Erklæring. Paa Grund heraf, og 
fordi det ikke kan være Bestyrelsen ligegyldigt at see et af dens 
hæderværdige Medlemmer udtræde af dens Midte, ligesom og 
endelig fordi Hr. Capitain Foss udtrykkelig har gjort en Erklæ
ring over Candidat Wergelands Fremfærd ved denne Anledning 
til udtrykkelig Betingelse for sin Vedbliven i Skolens Bestyrelse, 
tage de tilstedeværende Medlemmer ikke i Betænkning at er
klære sin Misbilligelse over den af Cand. Wergeland mod Hr. 
Captn. Foss ved denne Anledning udviste Fremgangsmaade, 
hvilken de maae betragte som høist upassende og urigtig».

Om Henr. Wergeland er bleven bekjendt med den over ham 
afsagte dom, vides ikke. I ethvert fald har den ikke skaffet 
ham nogen langvarig ærgrelse; thi allerede i januar 1837 skrev 
han sit vakre digt til Hermann Foss : «Nu hvil dig, borger! det 
er fortjent». Og Foss maa ogsaa snart være bleven blid igjen. 
Wergeland fortæller i «Hasselnødder», hvorledes Foss, da W. i 
spidsen for studenterne den 17de mai 1837 trak ned igjennem 
byen for at hilse paa storthinget, kom ud paa gaden, og de to 
«omfavnede og gave hinanden Brodernavn». Han lægger til, at 
det, at han har- «bevaret sig Æresmanden Hermann Foss’s Ven
skab», opveier alt, hvad han har lidt for den 17de mai.
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delse af særlig videnskabelig pædagogisk uddannelse, havde han 
et udmerket praktisk skjøn paa skolens anliggender og forstod 
med rigtigt blik at træffe det rette. Hertil kom hans store 
samvittighedsfuldhed og nidkjærhed og hans arbeidskraft. Ikke 
mindst del i det held, som fulgte ham i hans bestræbelser for 
at hæve skolen, havde hans aabne og greie personlighed, dei’ 
vakte tillid baade hos hans kolleger og blandt publikum. Hoved
staden var i 1839 endnn en liden by, hvor den enkelte mand 
kunde være personlig kjendt med en stor del af byens indvaa- 
nere, og Haslund benyttede efter samtidiges vidnesbyrd sit ud
strakte personlige bekjendtskab paa den maade, at han gik om 
til byens gode borgere og fik dem til at betro skolen sine 
sønner.

Skolen var, da Haslund tiltraadte inspektørposten, i en 
subus af 330 spd. Bestyrelsen indberettede dette til formand
skabet og androg tillige om et tilskud til skolen for 1839 af 
350 spd. Denne gang fandt den et gunstigt øre; andragendet 
blev indvilget. Samtidig androg bestyrelsen om, at skolen i 
lighed med byens øvrige eiendomme maatte blive fritaget for at 
betale grundskat; ogsaa dette blev indvilget. Om fattigskat 
var der nu ikke længer tale, og skolen maa derfor i mellem
tiden mellem 1831 og 1839 være blevet befriet for denne 
afgift.

Haslund tiltraadte sin post den 1ste juni 1839. Allerede 
den 10de juli afgav han til bestyrelsen en beretning om, i 
hvilken tilstand han havde fundet skolen, med forslag til refor
mer. Hvis den ovenfor citerede beretning af 1835 om skolens 
arbeide har svaret nogenlunde til virkeligheden, maa skolen have 
gaaet sørgelig tilbage i de 4 mellemliggende aar, og Hashinds 
beretning viser i ethvert fald klart nok grundene til, at skolen 
havde tabt tillid og mistede sine elever. Skolens disciple staar, 
efter at have gaaet 6 à 7 aar i skole, i en alder af 14 à 15 
aar sørgelig tilbage i kundskaber; de har ikke erholdt den bor
gerlige almendannelse, som man kunde vente, og de kan ikke 
komme høiere i en af de daværende latinskoler (med 6-aarigt 
kursus) end i 1ste klasse. Valget af lærebøger er tildels uhel
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digt ; undervisningsmethoderne er mekaniske og forældede ; under
visningsmateriel mangler ; «der findes vedSkolen 13 Stkr. Land
kort, som er udkomne i Aarene 1797 til 1811 og saa fulde af 
Støv og Smuds, at de alene af den Grund ere ubrugelige, og en 
Globus, der er halv fortæret af Musene». Børnene var sløve, 
og deres orden og opmerksomhed daarlig. «I de første 8 Dage 
havde jeg Møie nok med at faa dem til at holde Hænder, Ansigt 
og Klæder rene, og det er naturligt, at i denne Henseende 
endnu Meget staar tilbage». Beretningen konkluderer med 
følgende forslag:

1. Optagelse af nye undervisningsfag, mathematik, naturfag, 
fransk, det sidste som valgfrit fag eller alternativt med engelsk, 
handelsvidenskaber i øverste klasse, hvormed planen om en egen 
handelsklasse er henlagt for bestandig. I forbindelse hermed 
en revision af undervisningsstoffets fordeling paa de forskjellige 
klasser.

2. Afskedigelse af et par ældre, uduelige lærere og an
sættelse af nye.

3. Nedsættelse af flere af lærernes lønninger ; det var tvin
gende økonomiske hensyn, som krævede dette.

4. Samlet undervisningstid, 5 à 6 timer hver formiddag, for 
3djeog 4de klasse. Denne ordning af undervisningstiden begyndte 
i disse aar at blive den almindelige ved byens høiere skoler.

Samtlige disse forslag blev vedtagne. Handelsvidenskaberne 
blev dog ikke tvungent fag, men valgfrit, saa fjerde klasse fik 
2 afdelinger, de, som læste, og de, som ikke læste handelsfag. 
Bor dem, som læste disse fag, bestemtes et maanedligt tillæg i 
skolepenge af 80 skilling.

I henhold til en senere forestilling fra Haslund blev veksel
undervisning i skolens begynderklasse afskaffet.

Endelig blev det besluttet, at undervisning i latin i 4de 
kl. skulde ophøre, og at denne undervisning skulde inskrænkes 
til de to 3dje klasser, hvilken beslutning dog først 2 aar senere 
kunde blive gjennemført.

Skolen havde 72 elever, da Haslund overtog den i juni 
1839. I december s. a. havde den 94, i juni 1840 104 og i 
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december 1840 117 elever. For dette aar gav skolen igjen 
overskud. 380 spd. Udgifterne var rigtignok indskrænkede til 
et minimum, ca. 2600 spd. for gjennemsnitlig 110 elever eller 
ikke fuldt 24 spd. pr. elev. Skolepengene var 12 spd. aarlig for 
hver elev i 1ste klasse og 24 spd. for hver elev i de høiere 
klasser; udgifterne har saaledes ikke kunnet blive dækket af 
skolepengene; det er leieindtægten, som har støttet til og givet 
overskuddet. I 1841 steg elevantallet til 159, og nu begyndte 
man at forhøie lærerlønningerne til de tidligere beløb. Samme 
aar begyndte man ogsaa at oprette parallelklasser, en til 1ste 
klasse og en, 4 b, til 4de klasse. 4de kl. b var forresten ikke 
ganske parallel med 4de kl. a; den var ligesom den i beretnin
gen af 1835 omtalte 4de klasses øverste afdeling beregnet paa 
dem, som sad paa andet aar i 4de klasse, og skulde meddele 
en noget videre gaaende undervisning i levende sprog, mathematik 
og naturkundskab, var altsaa egentlig en høiere klasse, hvorved 
antallet af opadstigende klasser igjen blev udvidet til 6 ; 3 a 
og 3 b var nemlig, som ovenfor omtalt, ikke parallele; men 
gutterne gik fra 3 a over til 3 b. I 1842 blev paa lignende 
maade 1 a og 1 b gjort til forskjellige klasser, og dermed havde 
skolen 7 opadstigende klasser, hvilken ordning den beholdt til 
1852, da den blev udvidet med en 8de klasse. Parallelklasser 
til de forskjellige klasser oprettedes efterhaanden i 40- og 50- 
aarene, eftersom elevantallet vokste; i 1852, da 8de klasse blev 
oprettet, var der nær 300 elever ved skolen.

Planen af 1827 bestemmer i § 31, at skolebestyrelsen 
skal fastsætte det høieste antal elever, som skolen skal optage, 
ligesom ogssa maximum af elevantal for de enkelte klasser. 
Det eneste tilløb til at begrænse elevantallet, som hidtil havde 
været gjort, var det ovenfor omtalte af 1829; der havde heller 
ikke været trang til saadan begrænsning. Men det store antal 
indmeldelser i høsten 1841 foranledigede bestyrelsen til at bringe 
planens bestemmelser i dette stykke i udøvelse. Maximum for: 
skolens samlede elevantal blev sat til 170, saaledes fordelte 
for 4de kl. b og 4de kl. a tilsammen 25, for 3 b, 3 a og 2 kl. 
25 for hver, for 1 b 30, for 1 a 40. Denne bestemmelse blev 
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dog heller ikke længe staaende; allerede i januar 1843 fandt 
bestyrelsen det nødvendigt at lade elevantallet gaa ud over det 
bestemte maximum, og i de følgende aar steg elevantallet hurtig 
videre, uden at man tager hensyn til bestemmelsen ; den er gaaet 
fuldstændig i glemmebogen.

Først i 1841 blev de forandringer i skolens plan foretagne, 
som formandskabsloven af 1837 medførte. Disse var dog hoved
sagelig blot af formel art; «formandskabet» blev sat ind isteden- 
for «borgerskabet og byens huseiere». Revisionen af skolens 
regnskaber blev henlagt til formandskabet fra «vedkommende 
departement».

Blandt de privatskoler, som i 30- og indtil ud i 40- 
aarene fandtes i byen, var den saakaldte «Middelstandsskole-» r 
oprettet i 1834 af cand. theol. K. O. Knutzen, en af de største 
og den, hvis plan og organisation mest lignede borgerskolens. 
Hr. sogneprest Thrap forklarer endog i sine «Erindringer fra 
Borgerskolen 1841—-43» (meddelte i Kristiana borger- og real
skoles beretning for skoleaaret .1886—-87), at middelstands
skolen var en farlig konkurrent for borgerskolen, og at denne 
konkurrence for en væsentlig del var grunden til borgerskolens 
tilbagegang i slutningen af 30-aarene. Angaaende denne skole- 
førtes forskjellige forhandlinger inden borgerskolens bestyrelse. 
I 1830 tilbød Knutzen at lade sin skole gaa op i borgerskolen, 
mod at han blev ansat som lærer ved denne med 480 spd. aarlig 
løn; men da bestyrelsen ei kunde tilstaa ham mere end 400 spd., 
tog han sit tilbud tilbage. I 1840 blev middelstandsskolen sam- 
mensmeltet med cand. theol. H. F. Fearnleys realskole. I 1843 
søgte Fearnley af sparebanken et tilskud af 200 spd. til sin 
skole. Der blev i den anledning afæsket borgerskolens besty
relse en erklæring om, hvilken kontrol F.’s skole burde under
gives for at erholde det ansøgte tilskud. Bestyrelsen vilde dog 
ikke indlade sig paa at afgive nogen saadan erklæring, men 
fremsatte forslag om oprettelse af en egen middelstandsskole i 
forbindelse med borgerskolen, hvilken skole da skulde meddele 
den fornødne uddannelse for de gutter, «som vare bestemte for 
Haandverkslivet eller de lavere borgerlige Sysler». Skolens 
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første 3 klasser skulde da være fællesklasser; men fra 4de 
klasse af skulde skolen deles i to linjer, en lavere realskole, 
middelstandsskole, med 2 opadstigende klasser og en høiere 
realskole, borgerskolen, med 4 opadstigende klasser. Da besty
relsen imidlertid maatte have et aarligt tilskud af bykassen af 
500 spd. for at iverksætte denne plan, og kommunebestyrelsen 
intet vilde tilskyde, faldt planen bort.

I 1843 blev Hartvig Nissens og O. J. Brochs skole op
rettet. Fra nytaar 1844 blev ved denne skole sat i gang 3 for
beredelsesklasser, parallele med borgerskolens 3 laveste klasser, 
men med noget billigere skolepenge, idet der nemlig tilbødes 
større moderation for brødre. Borgerskolens bestyrelse tog der
for under overveielse, om den ogsaa burde sætte større mode
ration for at møde konkurrencen ; men udfaldet blev, at intet blev 
gjort. Det lader heller ikke til, at oprettelsen af Nissens skole 
har skadet borgerskolen. Den blev rigtignok en konkurrent; 
men saa trak den paa den anden side elever fra de mange smaa- 
skoler, som fandtes paa den tid, saa disse maatte gaa ind, og 
borgerskolen og Nissens skole blev saa temmelig alene om feltet. 
I en forestilling fra borgerskolens bestyrelse af Ilte mars 1858 
nævnes som de eneste skoler, der var konkurrenter til borger
skolen, Nissens og Schmidts skoler. Dette er vel neppe ganske 
rigtigt; thi Dahlgrens skole bestod da endnu, og Berges skole, 
der senere gik op i Qvams, var oprettet; men konkurrencen 
skolerne imellem var dog ikke paa langt nær saa skarp i 40- 
og 50-aarene, som den blev det i de følgende aartier, da de 
store privatskoler blev oprettede, og kathedralskolen fik sin 
fuldstændige organisation med forberedelsesafdeling og fuldstæn
dig middelskole.

Efter som skolens elevantal tiltog, viste legepladsen sig 
altfor indskrænket, hvortil kom, at skolen savnede et ordentligt 
gymnastiklokale; gymnastikapparaterne paa loftet var erkjendt 
for uhensigtsmæssige, og man havde siden midt i 30-aarene leiet 
garnisonens gymnastiklokale til skolens gymnastikundervisning. 
Saavel for at faa udvidet legepladsen som for at skaffe tomt til 
gymnastiklokale blev derfor i 1843 indkjøbt den til skolens tomt 
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stødende taggaard til nr. 25 i Kirkegaden, hvilken i sin tid 
var bleven frasolgt borgerskolens tomt, inden denne blev skolens 
eiendom. 25 Kirkegaden havde tilhørt generalinde Haxthausen ; 
den blev ved auktion solgt til professor Messeli og borgerskolen, 
saaledes at Messeli fik bygningen med tilstrækkeligt gaardsrum 
og borgerskolen baggaarden. Kjøbesummen for den sidste var 
1730 spd. med forholdsvis andel i omkostningerne. Udgifterne 
blev udredede af bykassen, idet formandskabet, da sagen havde 
hast, afgjorde den uden først at erhverve beslutning af repræ
sentantskabet. Til dækkelse af udgifterne ved kjøbet optog 
kommunen et laan af 1850 spd. mod pant i skolebygningerne 
med grund næstefter tidligere hefteiser 5450 spd. og med op
trinsret.

Udgifterne ved opførelse af gymnastiklokale var kalkule
rede til 1200 spd. Skolens bestyrelse foreslog, at skolens be
holdning skulde tilskyde det halve af udgifterne og bykassen den 
anden halvdel. Men kommunebestyrelsen fandt, at det i betragt
ning af bykassens status for tiden vilde være betænkeligt at 
meddele den ansøgte bevilgning, og gav skolen anvisning paa 
at optage et laan paa 600 spd., som skolen selv skulde forrente 
og afbetale. Saa blev gjort; der blev udstedt en pantobliga
tion paa 600 spd. at afbetale i 10 aar. I forbindelse med, at 
der blev bygget gymnastiklokale, blev nogle udhusbygninger, som 
havde havt sin plads midt paa gaardspladsens østre side, flyt
tede til den ny indkjøbte tomt og igjen opførte i flugt med 
gymnastiklokalet. Disse byggearbeider blev færdige i høsten 
1844.

I 1844 blev samlet undervisningstid indført ogsaa for de 
3 laveste klasser, 1 a, 1 b og 2den klasse, foreløbig for et aar til 
prøve; men dette prøveaar blev udstrakt til hele 7 aar. I 1851 
blev forandringen slaaet fast, og hermed var altsaa al skole om 
eftermiddagen faldt bort.

Samme aar blev ogsaa en regelmæssig sangundervisning 
indført i skolen. Den sangundervisning, der tidligere havde 
været meddelt, havde været tilfældig, meddelt af enkelte af 
skolens lærere af interesse for sagen og uden nogen godtgjørelse,
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og- ofte afbrudt i lange tider. L. M. Lindemann blev ansat 
som den første sanglærer ved skolen.

Den deling af 4de eller øverste klasse i 2 afdelinger, dem, 
som læste, og dem, som ikke læste handelsfag (baade 4 a og 4 
b læste handelsfag), som blev foretaget i 1839, havde ikke svaret 
til hensigten. Da handelsexamen for dem, der vilde løse borger
skab som handelsmænd, blev ophævet, blev tilgangen af elever 
til skolens handelsafdeling mindre, saa den tilslut kun bestod af 
2 til 4 elever. I 1845 blev derfor handelsfagene indført som 
obligatoriske for øverste klasse; de omfattede «enkelt og dobbelt 
Bogholderi, Handelsregning, Varekundskab, Handelsgeografi 
og Handelshistorie». Særskilte skolepenge for undervisning i 
handelsfagene blev ophævet. Endelig blev den passus i planens 
§ 3, der omhandler en egen handelsklasse, strøget, og dermed 
var ogsaa enhver opfordring til i fremtiden at arbeide til opret
telse af en saadan klasse borte. Ved samme leilighed blev 
ogsaa engelsk gjort til almindeligt fag, medens fransk vedblev 
at være valgfrit.

I 1849 blev 4 de kl. a og b fuldstændig adskilte, saa de 
kom til at danne to særskilte klasser. Efter delingen i 1841 
skulde de have fælles undervisning i norsk, tysk stil, historie, 
geografi, religion, men særskilt i tysk mundtlig, engelsk, fransk, 
geometri, regning, naturhistorie, handelsfag. Der har altsaa 
været en meget kunstig ordning af øverste klasse: en 1-aarig 
4 a og en 2-aarig 4 b, hvilke klasser havde undervisningen 
i nogle fag fælles, i andre særskilt, og dertil indtil 1845 inden 
de samme klasser nogle elever, som fik, og andre, som ikke fik 
undervisning i handelsfagene. At fremgangen i fællesfagene 
maatte blive liden, naar 3 aarskuld skulde nyde undervisning i 
dem til samme tid, siger sig selv; derfor blev nu i 1849 de to 
4de klasser fuldstændig skilte, saa de dannede to opadstigende 
klasser.

I løbet af 40-aarene er de faste, fuldstændige lærerposter 
med faste lærerlønninger, som planen af 1827 opstiller, efter- 
haanden faldne bort og erstattede af timelærerposter med et 
temmelig indviklet regulativ af særskilt timebetaling maanedlig 
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for hver læst ugetime, saaledes at lønningen blev forandret, 
naar en lærer fik en time mere eller mindre paa timetabellen. 
Denne ordning bestod lige til 1882. Naar hertil nævnes, at 
marinedepartementet flyttede ud af skolebygningen i 1845, at 
navigationsskolen og det Deichmannske bibliothek blev leieboere 
ved skolen i 1845, at det af selskabet «Handelens venner» 
oprettede handelsinstitut fik lokale i skolen i 1848, og at Haslund 
i 1845 første gang valgtes til forligelseskommissær, saa er omtalt 
alt, hvad der er værd at omtales for skolens vedkommende i 
40-aarene. Elevantallet var ved 1850 omtrent 250. Hr. sogne- 
prest D. Thrap har i skoleberetningen for 1886—87 i en livlig 
skildring meddelt sine erindringer fra borgerskolen fra 1841—-43, 
i hvilket tidsrum han var elev af skolen.

I 1851 blev der foretaget adskillige forandringer i skolens 
plan. Denne fastsætter 4 klasser; men i tidens løb var skolen 
efterhaanden udvidet til at omfatte 7 opadstigende klasser. 
For ikke at komme i aabenbar strid med planen skjulte man 
det existerende forhold ved at benævne klasserne med blot 4 
numere, men delte saa de 3 af disse, 1ste, 3dje og 4de, i a og b, 
hvilke ikke var sideordnede, men b afløste a. Parallelklasser 
benævnte man med 1ste, 2den o. s. v. afdeling, som 3 a 1ste 
afdeling og 3 a 2den afdeling. Dette blev nu forandret derhen, 
at de opadstigende klasser fik sine benævnelser efter tallene 
1—7, medens parallelklasserne blev kaldte a og b. 5te kl. b var 
dog ikke ganske parallel med 5te a; den bestod af dem, som for
beredtes til optagelse i latinskolen, og havde derfor latin som 
undervisningsfag foruden adskillige andre afvigelser i undervis
ningsplanen. Den laa egentlig udenfor skolens almindelige klasse
system. Der blev intet bestemt antal klasser fastsat i planen; 
men skolebestyrelsen skulde med stiftsdirektionens approbation 
bestemme skolens ordning efter forholdenes krav og medfør. 
Samlet undervisningstid for de lavere klasser som for de høiere 
blev slaaet fast. Efter planen kunde ingen elev beholde friplads 
længer end 3 aar; nu blev ordningen med fripladse saavel i 
dette stykke som med hensyn til deres antal overladt til skolens 
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bestyrelse. Noget forhold mellem antallet af fripladse og skolens 
samlede elevantal blev ikke bestemt.

I 1851 blev Ætasse/orstowÆer-institntionen indført og instrux 
for klasseforstanderne vedtaget. Der oplyses, at det kun var 
8 lærere, inspektøren iberegnet, som havde saa mange timer ved 
skolen, at man kunde anvende dem som klasseforstandere. Da 
der samtidig var 12 klasser ved skolen, maatte flere af lærerne 
være klasseforstandere for to klasser hver.

Fra 1852 blev sommerferierne forlængede til en maaned; 
tidligere havde de været 3 uger.

Samme aar blev den i 1839 indførte halv aar s examen ved 
aarets slutning ophævet, da erfaring havde vist, at den kun var 
et unyttigt tidsspilde.

I møde i bestyrelsen den 14 juni 1852 blev adskillige 
ganske vigtige beslutninger fattede. Der blev besluttet oprettet 
en ny klasse, 8de, med 2-aarigt kursus, hvorimod 7de klasses 
kursus, som hidtil havde været 2-aarigt, blev nedsat til l-aa.rigt. 
I forbindelse hermed blev paabegyndelse af undervisningen i 
engelsk henskudt fra 5te kl. til 6te, i fransk og geometri fra 
6te til 7de, i bogholderi fra 7de til 8de, i naturfag fra 3die til 
4de klasse. Samtidig blev en forandret timefordeling for flere 
fags vedkommende vedtaget. Da skolen ved disse udvidelser og for
andringer var blevet, hvad bestyrelsen kalder «en fuldstændig Real
skole», blev ogsaa dens tidligere navn «Kristiania borgerskole» for
andret til det endnu gjældende «Kristiania borger- og realskole».

I samme møde blev inspektøren bemyndiget til for skole
kassens regning at lade trykke en «Beretning om Borgerskolens 
nærværende Organisation og Indretning». En saadan beretning 
udkom som skoleprogram til aarsexamen 1853, og dette er, saa- 
vidt man har kunnet se af skolens arkiv, det første skoleprogram 
for denne skole, som er blevet trykt. Det indeholder paa et 
par oktavsider en kortfattet historisk meddelelse om skolens til
blivelse og udvikling til 1853, for de første aartiers vedkom
mende væsentlig et aftryk af den af kirkedeptmt. i 1831 udgivne 
«Underretning om offentlige Stiftelser og Legater», og fortsætter 
derpaa som følger:
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«Efter Planens § 1 er Skolens Maal «at give Drenge 
Underviisning i de almindelige Kundskaber, som ere nødvendige 
for ethvert oplyst Medlem af Borgersamfundet». Den sørger 
altsaa for, at Disciple, der bestemme sig for Handel, Skibsfart, 
Haandværk, Landbrug eller en lignende Levevei, erholde en 
saaledes afsluttet Dannelse, at de vel forberedte kunne indtræde 
paa den valgte Bane. Men da den optager Børn allerede i 5 
til 6 Aars Alderen, — og helst da, for at bevirke større Eenhed 
i Udviklingen og Dannelsen, — følger det af sig selv, at den maa 
virke som forberedende ogsaa for de Skoler, der have Embeds
banen og ikke en borgerlig Livsstilling for Die. Som saadan 
forbereder den nærmest for den lærde Skole, til hvilken den 
kan tage tilbørligt Hensyn uden at forrykke den egentlige Plan,, 
ved at afsondre de for denne Skole bestemte Disciple i en egen 
Klasse, Aaret før de skulle fremstille sig til Optagelsesprøven 
i samme, hvortil Overgangen efter de bestaaende Forhold i Al
mindelighed skeer i 11 Aars Alderen».

«For sit egentlige Formaal — Bealunderviisningen — virker 
Skolen gjennem 8 Klasser, hvoraf den øverste med toaarigt 
Kursus, indtil Discipelen er 15—16 Aar, uden at kunne eller 
burde tage specielt Hensyn til den Stilling i Livet, Discipelen 
i den følgende Tid vil vælge».

«Sit Maal søger Skolen at naa ved Meddelelsen af neden- 
anførte Underviisningsgjenstande, for hvilke den Discipel, der 
fuldstændig har gjennemgaaet Skolen, ved Udgangen af samme 
har at gjøre Bede i følgende Omfang:» — — — Her følger en 
opregning af maalet for de forskjellige fag.

Endvidere indeholder beretningen en fuldstændig undervis
ningsplan for hver enkelt af skolens klasser og endel oplysninger 
om skolens administration og daglige stel, om undervisningstid, 
skolepenge, fripladse (skolen havde 30 fripladse paa henved 300 
elever), lærerpersonale m. m.

Efter som skolen som følge af udvidelsen trængte til flere 
lokaler, maatte man til at opsige flere af leietagerne, og herved 
bortfaldt en sikker indtægt for skolen. I løbet af 50-aarene 
forsvandt alle leiere med undtagelse af søndagsskolen og handels- 



32 Kristiania borger- og realskole. [1888

institutet, hvilke benyttede skolens læseværelser til tider, da 
skolen ikke selv havde brug for dem.

I 1854 omtales første gang skolens syge- eller vikarkasse, 
og det oplyses ved denne leilighed, at den er stiftet af skolens 
lærere i 1842. Kassen var kommet i underbalance, hvorfor den 
fik et tilskud af 50 spd. af skolekassen.

Latin havde været fag ved skolen lige siden dens oprettelse, 
først som almindeligt fag, siden for dem, der aspirerede til op
tagelse i latinskolen, hvortil udkrævedes noget forkundskaber i 
latin. Da denne fordring ved latinskolen faldt bort fra skole- 
aaret 1854—55, blev som følge deraf latinundervisningen sam
tidig sløifet ved borgerskolen. Undervisningen i 5 kl. a og 5 
kl. b blev nu ordnet paa samme maade; de blev fuldstændig 
parallele.

Kemi blev optaget som undervisningsfag for øverste klasse 
i 1855, For timerne i dette fag blev sat den efter de tiders 
maalestok gode lærerbetaling af '/s spd. timen. Til indkjøb af 
de fornødne apparater for denne undervisning blev bevilget 50 
spd. engang for alle.

I 1854 fik skolen sit første legat. Skolens forhenværende 
pedel E. Andresen afgik dette aar ved døden efter at have 
testamenteret sine efterladenskaber til et legat, hvis renter skulde 
anvendes til betaling af skolepenge for trængende elever af skolen. 
Dennes kasserer var udnævnt til executor testamenti og skulde 
i honorar som saadan i 10 aar rentefrit nyde besiddelsen af 
legatets midler, der udgjorde 554 spd. 8 skill., saaledes at han 
aarlig indbetalte til skolen Vio af legatets oprindelige beløb. 
I 1865 var dette ved tillæg af renter af de aarlig indbetalte 
summer steget til omtrent 700 spd., og da blev det i møde den 
26 juni bestemt, at af renterne af denne sum skulde anvendes 
30 spd. til betaling af skolepenge for en elev i en af skolens 
høieste klasser. Hvad renterne af legatet maatte udgjøre over 
30 spd. aarlig, skulde opspares indtil videre og lægges til kapi
talen, medmindre anden bestemmelse for enkelt aar maatte tages 
af bestyrelsen. Siden den tid er der af legatets renter regel
mæssig hvert aar blevet betalt skolepenge for en værdig og 
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trængende elev. Legatets kapital udgjør nu (i 1889) ca. 
3100 kroner.

Skolens elevantal voksede jevnt ogsaa i 50-aarene, skjønt 
ikke saa sterkt som i 40-aarene. Medens der fra juni 1840 
til juni 1850 var en forøgelse fra 104 til 256 elever, altsaa 
en tilvekst af 152 elever, var stigningen fra juni 1850 til juni 
1860 netop det halve eller 76 elever, fra 256 til 332. Antallet 
af fripladse tiltog omtrent i samme forhold som elevantallet, 
saa der i regelen var omtrent 10 pct. fripladse. I 1858 finder 
der dog pludselig er sterk forøgelse i fripladsenes antal sted, 
idet der er 40 fripladse, 32 hele og 16 halve, paa et elevantal 
af 328, et meget sterkere forhold end efter de nu gjældende 
Tegler, og dette antal stiger i 1861 endog til 42Vs paa et elev
antal af blot ca. 350. I 1862 gaar det ned til 38, Indtil 1856 
fortolkede man bestemmelsen om fripladse i planen af 1827 saa- 
ledes, at man blot havde adgang til at tildele hele fripladse ; 
men fra 1856 blev de fordelte paa hele og halve. I 1857 blev 
der vedtaget mere bestemte betingelser for tilstaaelsen af fri
pladse, omtrent svarende til de nu gjældende: Fripladse tilstaaes 
kun for 1 aar ad gangen og maa hvert aar søges paany ; elever 
af 1ste og 2den klasse tilstaaes ikke friplads, elever af 3die og 
4de klasse i regelen ikke mere end halv friplads; betingelser 
for at erholde friplads er mindst 1 aars forudgaaende skole
søgning, og at man har betalt sine skolepenge ordentlig.

De faste lærerposter med faste aarlige lønninger gik, som 
forhen oplyst, meget snart over til timelærerposter, hvis lærere 
blev lønnede efter et regulativ, der bestemte en vis betaling pr. 
time for hvert fag i hver klasse. Eftersom nye klasser blev 
oprettede, enten ved udviklingen af skolens organisation med nye 
klasser eller som parallelklasser som følge af det stigende elev
antal, blev der ansat nye lærere med akkurat det timetal, som 
svarede til behovet. Lærerne blev, overensstemmende med pla
nens bestemmelse, ansatte af stiftsdirektionen efter bestyrelsens 
indstilling. Lønningerne var ikke rigelige, fra 18 skilling timen 
til 20, 24, 25, 27, 30 skilling, alt efter fag og klasse. En 
lærer med 30 timers ugentlig læsetid kunde have fra 216 spd.

Kristiania borger- og realskole. 3 
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aarlig til 240, 288, 300, 324, 360 spd.; det var dog kun saare 
enkelte, som naaede op til den sidste, høie løn. Der blev jevn- 
lig indgivet andragender om lønsforhøielse, allerede i 30-aarene 
og hyppig i 40- og 50-aarene; men disse blev regelmæssig af- 
slaaede; saasom skolen blot havde sine egne indtægter at satinere 
ved, vægrede man sig ved at forøge dens faste udgifter. Der
imod var man ikke saa sparsom med at forøge lærernes indtægter 
ved gratialer og personlige tillæg; de ældre lærere havde i 
regelen alle personlige tillæg, eg omtrent hvert andet aar kunde 
der blive tilstaaet forholdsvis ikke smaa gratialer, enten til be
stemte, nævnte lærere eller til det hele lærerpersonale at fordele 
efter bestyrelsens skjøn. Saaledes blev der i 1855 ved repræsen
tantbeslutning stillet 400 spd. til bestyrelsens disposition at 
fordele som gratialer mellem lærerne; skolen havde da en op
sparet beholdning af 3000 spd. I 1854, da skolen havde omtr. 
300 elever, var der 17 lærere med en aarlig løn af tilsammen 
3483 spd. 102 skill. Foruden inspektøren, hvis løn nu var 
steget til 500 spd. med frit hus og brænde (det maa dog erindres, 
at Haslund havde en betydelig aarlig indtægt som forligelses- 
kommissær), var der 2 lærere hver med 336 spd. aarlig, 1 med 
300 spd., 1 med 297 spd. 72 skill, og 1 med 200 spd; de 
øvrige lærere havde ikke fuldstændige poster ved borgerskolen. 
Personlige tillæg er heri medregnet. I 1855, da der ogsaa var 
omtr. 300 elever, var den samlede løn for de 17 lærere steget 
til 3932 spd. 72 skill.; der findes nu en lærer med 420 spd. 
aarlig løn; men heraf var 55 spd. personligt tillæg, og vedkom
mende lærer havde 32 timer ugentlig undervisning i norsk og 
tysk og et voldsomt hjemmearbeide med stilrettelser. I 1856 
blev den regulære løn for denne post forhøiet til 400 spd., 
hvad der da blev anseet for at være en første klasses aflønning. 
En lærerpost i engelsk og fransk med 21 timer ugentlig og stil
rettelse hjemme blev ved samme leilighed sat til en aarlig løn 
af 288 spd. og en lærerpost i norsk i de mellemste klasser med 
31 timer ugentlig og stilrettelse til 350 spd.

En forhøielse i de regulære lærerlønninger blev foretaget i 
1858. Ved den leilighed blev timebetalingen for de forskjellige
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fag i de forskjellige klasser forliøiet, hvoraf der for de i 
fuldstændige poster ansatte lærere resulterede tillæg, der for de 
enkelte varierede mellem 20 spd. og 54 spd. aarlig. De tid
ligere bevilgede personlige tillæg blev staaende. Lærere med 
mindre timetal erholdt forholdsvise tillæg. Det vai’ kun 7 og 
blandt dem de 3 bedst lønnede lærere i specialfag, som ikke fik 
sine lønninger forbedrede ved denne ledighed; men de sidstes 
timebetaling var saa høi (60 skill., 50 skill, og 48 skill.), at de 
fremdeles blev staaende som de lærere, der havde bedst betaling 
for sit arbeide. Udgiftsforøgelsen i anledning af lønsforhøielsen 
beløb sig til omtr. 320 spd. aarlig. Samtidig blev der tilstaaet 
gratialer til 4 af de lærere, der ingen lønsforhøielse fik, til et 
samlet beløb af omtrent 160 spd. Haslund fik desuden et gra
tiale af 150 spd.; han havde ved et par tidligere ledigheder 
faaet gratialer af 100 spd. Resultaterne af de foretagne for- 
høielser i forbindelse med oprettelsen af parallelklasser viste sig 
i de følgende aars lønningslister. l'or 1859 med omtrent 320 
elever var der 24 lærere med en samlet aarlig aflønning af 
4708 spd.; for 1862 med vel 350 elever var der 22 lærere med 
en samlet løn af 4946 spd.; for 1863 med noget over 350 
elever 23 lærere med en samlet løn af 5057 spd.; for 
1865 med knapt 350 elever 23 lærere med 5532 spd. 
aarlig løn.

Hermed er berettet, hvad der er særlig værd at merke af 
skolens historie i 5o-aarene.

Den 20de november 1860 anmeldte Haslund i bestyrelses
møde, at han som udnævnt til skoledirektør i Kristiania stift 
opsagde sin post som skolens inspektør. Han havde da været 
skolens bestyrer i nær 22 aar. Bestyrelsen besluttede ikke at 
bekjendtgjøre posten ledig, før man havde gjort et forsøg paa 
at faa lønnen forhøiet, og henvendte sig til kommunebestyrelsen 
med et forslag om en forhøielse af 100 spd., fra 500 til 600 
spd. foruden hus og brænde. Bestyrelsen henviste i sin fore
stilling til, at yngste rektor ved statens middel- og realskoler var 
aflønnet med 700 spd. og dertil dyrtidstillæg, bestyrerne af 
Tanks skole i Bergen og af Trondhjems borgerlige realskole 
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havde hver 600 spd. som begynderløn, men havde da over 
700 spd., selv det lille Sarpsborg lønnede bestyreren af sin 
realskole med 500 spd. ; samtlige havde desuden frit hus og 
brænde. Bestyrelsen havde ønsket at turde foreslaa en for- 
høielse til 700 spd., men lod det foreløbig blive med 600 spd. 
Forslaget blev bifaldt af repræsentantskabet i møde den 21de 
december 1860.

Der meldte sig 15 ansøgere til posten. Af disse blev 
cand. theol. E. Corneliussen ansat ; han havde været lærer ved 
skolen fra 1849 til juni 1857, da han blev ansat som kirke
værge i Kristiania, og havde senere læst enkelte fag som time
lærer. Han tiltraadte posten i mars 1861.

Forresten forefalder kun faa ting af nogen merkelighed 
ved skolen i løbet af 60-aarene. Skolen beholdt i alt væsentligt 
den organisation, som havde udviklet sig i en tidligere del af 
perioden. Elevantallet tiltager jevnt; i juli 1860 var det 332 
elever, juli 1870 367; efter som det gjøres fornødent, oprettes 
paa de forskjellige trin af skolen parallelklasser, der efter om
stændighederne dels modtager undervisning fuldkommen uafhængige 
af hinanden, dels er slaaede sammen i enkelte fag, medens de i 
andre modtager separat undervisning. Den 2-aarige 8de eller 
«verste klasse er gjerne delt i 2 parallelklasser ved skoleaarets 
begyndelse; men naar elevantallet er tyndet ind ved afgang i 
•den første del af skoleaaret, bliver de to parallelklasser slaaet 
sammen til én i skoleaarets sidste halvdel.

Fra begyndelsen af skoleaaret 1863—64 blev fransk op
taget som undervisningsfag fra 6te klasse af; tidligere havde 
man udsat paabegyndelsen af dette sprog til 7de klasse. Ved 
denne forandring opnaaede man at kunne beholde de gutter, 
der fra borgerskolen vilde gaa over til Nissens skole, 1 aar 
længer.

Ved beslutning i bestyrelsesmøde den 4de februar 1867 
blev maanedslov gjort til en fast og regelmæssig institution ved 
skolen i lighed med, hvad der allerede fandt sted ved de øvrige 
større skoler i byen.
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Lønningsregulativet af 1858 med den timebetaling, som 
dette bestemmer, blev i det væsentlige bestaaende uforandret i 
det følgende tiaar. I en oversigt over lærerlønningerne for 
1869 findes opført en timebetaling for sang af 50 skill, timen, 
for kemi af 40 skill, timen, for engelsk og fransk af 32—40 
skill., for norsk skriftlig i de øverste klasser af 32—40 skill., 
for handelsregning og bogholderi af 42 skill.; forøvrigt er time
betalingen 32, 30, 25 og 24 skill, timen, og de fleste timer 
er betalte med de laveste lønninger. En klasselærer i 1ste 
klasse har 250 spd. aarlig for 24 timers ugentlig undervisning. 
Nogle faa ældre lærere har beholdt de personlige tillæg, som 
blev tilstaaet dem i 50-aarene; men der er ingen nye personlige 
tillæg tilstaaet uden til inspektør Corneliussen, som i 1864 fik 
100 spd. aarlig, hvorved hans løn blev 700 spd. med hus og 
brænde.

Skolens økonomiske status er fremdeles god; dog er over
skuddet efter de forhøiede lærerlønninger ikke længer saa rigeligt 
som tidligere; det er i det hele taget ikke mere, end at regn
skabet kan balancere, og enkelte aar er der underbalance. 
Skolens regnskab dreier sig i 60-aarene omkring 7000 spd. 
aarlig, enkelte aar lidt over, de fleste aar dog noget under. 
Skolens opsparede kapital holder sig paa omtrent 3500 spd. 
eller noget mere, hvoraf dog en ikke ubetydelig del er udestaa- 
ende, tildels uerholdelige restancer; i 1869 udgik saaledes 1030 
spd. af regnskabet som uerholdelige. I 1868 foreslog kommune
revisionen, at skolens overskud skulde indbetales i bykassen ; 
men skolebestyrelsen skrev en modforestilling, og skolen beholdt 
sin beholdning ubeskaaret. Regnskabsaaret havde hidtil over
ensstemmende med planen af 1827 faldt sammen med kalender- 
aaret; i 1863 blev den forandring gjort, at det for fremtiden 
skulde falde sammen med skoleaaret, altsaa gaa fra 1ste august 
til 31te juli, hvad der ogsaa var det bekvemmeste, naar skolen 
i henseende til regnskabet stod for sig selv, uafhængig af andre 
kommunale institutioner.

I 1863 blev skolepengene for 5te og høiere klasser for- 
høiet fra 2 spd. til 2 spd. 60 skill, maanedlig. Lige siden
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1827 havde skolepengene uforandret været de i planen bestemte 
1 spd. maanedlig for 1ste klasse og 2 spd. maanedlig for de 
høiere klasser. Nu blev der altsaa 3 satser: 1 spd. for 1ste 
klasse, 2 spd. for 2den til 4de klasse, 2V2 spd. for 5te til 8de 
klasse.

Det er noget, som maa synes paafaldende, at skolen i den 
lange tid fra 1827 til begyndelsen af 70-aarene har kunnet 
holde det gaaende med de smaa skolepenge og de variable leie- 
indtægter, uden at erholde noget tilskud til sin drift, ja hvad 
mere er, i regelen give et aarligt overskud, saa man stadig 
havde et større eller mindre reservefond for paakommende til
fælde. Men var indtægterne smaa, saa var paa den anden side 
heller ikke udgifterne store. Man skal, for at belyse forholdet, 
exempelvis vælge et aar iflæng fra en forholdsvis senere tid i 
perioden, skoleaaret 1863/ß4. I dette aar udgjorde skolepengene 
7112 spd. 45 skill., andre indtægter 305 spd. 7 skill., samlede 
indtægter 7417 spd. 52 skill. Udgifterne var: lærerlønninger 
5219 spd. 60 skill., andre udgifter 1661 spd. 117 skill., sam
lede udgifter 6881 spd. 57 skill. Altsaa et overskud af 635 
spd. 95 skill. Nu er vel noget af aarets skolepenge som sed- 
vanlig ikke kommet ind ; men selv om man gjør et rimeligt fra
drag herfor, vil der dog blive et overskud af 300 à 350 spd. 
Elevantallet ved slutningen af juni maaned 1864 var 355; det 
bliver altsaa en aarlig udgift for hver elev af omtrent kr. 77,50. 
I indeværende aar (1889) var elevantallet i slutningen af juni 
458; udgifterne til skolen for aaret er i budgettet kalkulerede til 
57 335 kroner; det gjør 125 kroner for hver elev. Der er altsaa 
en stigning af udgifterne pr. elev med 60 pct., og Kristiania 
borger- og realskole er dog fremdeles og kan paa grund af sit 
store elevantal være en af de allerbilligst drevne af de respek
table skoler i vort land. Forklaringen ligger i hine tiders 
daarlige lærerlønninger. Medens lønningerne i 1863 var 20 878 
kroner for 355 elever eller kr. 58,30 for hver elev, er de i 
1889 48 185 kroner for 458 elever eller kr. 105,20 pr. elev. 
Der er altsaa en forholdsvis stigning af henved 79 pct. paa 
denne konto. Derimod er stigningen af de øvrige udgifter for- 
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lioldsvis ubetydelig. Medens der i 1863 paa de 355 elever 
faldt 6646 kroner «andre udgifter», altsaa kr. 18,72 paa hver 
elev, falder der i 1889 paa 458 elever 9170 kroner saadanne 
udgifter, altsaa kr. 20,02 paa hver elev. Her er altsaa en stig
ning af knappe 7 pct. Desuden kommer nu en meget betydelig 
del af disse udgifter ikke paa selve skolens konto, men falder 
paa de leieboere, som skolen i stor udstrækning har givet plads 
inden sine vægge for leieindtægtens skyld, og naar dette tages 
med i beregningen, tor det vise sig, at disse udgifter endog er 
forholdsvis mindre end for 26 aar siden. Og det trods de øgede 
fordringer til renhold, belysning osv. og trods skolens saa meget 
bedre udstyr med inventarium og undervisningsmateriel og alt 
andet, som hører til en skole. Da man i 70-aarene begyndte 
at forøge lærerlønningerne, og skolen ved siden deraf fik at be
tale renter og afdrag af laan, som var stiftede for at bygge 
nye skolebygninger, var det forbi med overskuddet. Og da man 
i begyndelsen af 80-aarene fandt det nødvendigt at forhøie 
lærerlønningerne med noget klækkeligt, saa kunde skolen ikke 
længer bære sine udgifter; da maatte kommunen træde til med 
tilskud.

V.
(1869 og 1870—1889).

Skolens 5te eller sidste periode omfatter tiden fra omtrent 
1870 til nutiden. I disse 20 aar har en sterk udvikling af 
skolen fundet sted, og mange større foranstaltninger er gjennem- 
førte. Skolen har faaet et nyt og tidsmæssigt lokale. Dens 
organisation er blevet udvidet, først ved oprettelsen af en ny 
opadstigende klasse, den 9de, og dernæst ved dens omdannelse til 
middelskole efter loven af 17de juni 1869 om skoler for den 
høiere almendannelse, oprindelig blot med engelsklinje, senere 
ogsaa med latinlinje. Skolens nye organisation har faaet sit 
udtryk i nye planer af 1879—80 og af 1886; i forbindelse 
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med disse blev ogsaa nye undervisningsplaner vedtagne. Lærer
lønningerne er blevet betydelig forbedrede, først ved mindre 
tillæg i timebetalingen, senere ved det nye lønningsregulativ af 
1882. Skolens økonomiske status blev svækket ved byggefore
tagendet og ved forhøielse af lærerlønningerne ; man søgte at 
ophjælpe den ved at forhøie skolepengene ; men det forslog ikke, 
og det nye lønningsregulativ gjorde tilskud af bykassen nødven
digt. Elevantallet var fremdeles i stigning og kulminerede i 
1885 med 512 elever; i de senere aar har nogen tilbagegang 
fundet sted. Corneliussen var skolens bestyrer til 30te august 
1880, da han afgik ved døden. Hans eftermand blev cand. 
theol. Jespersen.

Under 26de november 1869 fremkom inspektør Corneliussen 
med en længere forestilling om. mangler ved skolelokalet. Flere 
af skoleværelserne fandtes for smaa efter tidens fordringer ; man 
kunde ikke optage saa mange elever i klasserne, som ønskeligt 
og forsvarligt var; der var for faa klasseværelser, saa man ikke 
havde rum til at oprette parallelklasser; der manglede kontor
lokale og samlingsværelse for lærerne; desuden var bygningen 
i daarlig stand og trængte til en hovedreparation. Forestillingen 
konkluderer med forslag om, at man skulde sætte sig i bevægelse 
for at skaffe nyt lokale til skolen, og at man skulde forhøre hos 
kommunerepræsentationen, om kommunen var i besiddelse af nogen 
for dette behov passende tomt, som kunde overlades skolen. 
Indtil nyt lokale kunde tilveiebringes, foresloges det at tage inspek
tørens bekvemmelighed i brug til skolelokale. For inspektøren 
maatte da bevilges en passende husleiegodtgjørelse. Idet be
styrelsen under 13de december s. a. sluttede sig til inspektørens 
forslag, gjorde den opmerksom paa en ny grund til at sørge for 
nyt skolelokale, nemlig at det vilde blive nødvendigt at omordne 
skolen, saa den kunde føre frem til middelskoleexamen, og at 
dertil trængtes et større lokale end det daværende. Som hus
leiegodtgjørelse for inspektøren blev foreslaaet 300 spd. aarlig. 
Magistraten fraraadede i paategning af 15de januar 1870 at 
vedtage bestyrelsens forslag, da den ikke fandt nogen udvidelse 
af skolens lokale nødvendig, saa længe ikke nogen ny plan for 
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skolen forelaa, og til udarbeidelsen af en saadan ansaa den 
ikke tiden endnu at være kommen, da man endnu ikke havde 
erfaring for, hvorledes loven af 17de juni 1869 vilde virke. 
Magistraten gav anvisning paa at skaffe tilstrækkeligt skolerum 
for skolens elever ved en successiv indskrænkning af elevantallet. 
Da bestyrelsen kom til kundskab om magistratens holdning, 
foranledigede dette en ny henvendelse til formandskabet af 28 de 
januar 1870, hvori den yderligere fremhæver de grunde, der 
gjorde et udvidet lokale nødvendigt, og urgerede, at en udvidelse 
var absolut nødvendig, uanseet den indflydelse, som en eventuel 
ny plan for skolen vilde have. Efter dette samtykkede formand
skabet den 16de februar 1870 i, at inspektørens bekvemmelighed 
blev taget i brug til skolelokale, og at de til den ende nødven
dige forandringer blev foretagne, samt ¡'at der for 2 aar blev 
tilstaaet inspektøren en husleiegodtgjørelse af 300 spd. aarlig, 
at udrede af skolekassen. Nogen tomt at afgive til nyt skole
lokale havde kommunen ikke. Tillige henstilledes det til skolens 
bestyrelse at iagttage, at der for eftertiden ikke blev optaget 
flere elever i skolen, end det forhaandenværende skolelokale gav 
adgang til. Bestyrelsen svarede imidlertid i en skrivelse af 
16de december 1870, at det vilde medføre uoverkommelige van
skeligheder og være til største skade for skolen, om man vilkaar- 
ligen skulde indskrænke elevantallet, og henstillede til formand
skabet at lade bevilgningen af husleiegodtgjørelse til inspektøren 
gjælde indtil videre, hvilken henstillen blev taget tilfølge.

Da' kommunen ikke havde nogen tomt, der kunde være 
passende til ny skolebygning, at afstaa, maatte bestyrelsen selv 
se sig om eftei- en saadan. Del' kom flere tomter paa tale: 
assessor Peckels have ved Pilestrædet, apotheker Møllers tomt 
ved Akersgaden, en bygmester Maurer tilhørende tomt nord for 
dampvaskeriet og endelig en dengang kun delvis bebygget tomt 
mellem Youngsgaden, Møllergaden og Vaskeribakken. Den 2den 
oktober 1871 oversendte skolens bestyrelse en skrivelse til kom
munebestyrelsen med forslag om indkjøb af 6550 kvadratalen 
grund af den sidstnævnte tomt, tildels bebygget, for en kjøbesum 
af 13 000 spd. Bestyrelsen forudsætter i denne skrivelse, at 
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kommunebestyrelsen ikke vil vise sig uvillig til, om det skulde 
være fornødent, at støtte skolen med et tilskud af bykassen, for 
at den kunde komme i besiddelse af et bekvemt og tidsmæssigt 
lokale. For det tilfælde, at kommunebestyrelsen ikke maatte 
ville indgaa paa forslaget om indkjøb af tomt og opførelse af ny 
skolebygning, vedlagdes kalkule over, hvad en aldeles nødvendig 
hovedreparation af den gamle bygning vilde andrage til, og an- 
droges i henhold dertil om bemyndigelse til at anvende foreløbig 
2 500 spd. til en saadan reparation. I denne kalkule var dog 
ikke taget hensyn til indlæg af gasledning i klasseværelserne 
eller til paabygning af gymnastiklokalet med en etage, hvilke 
foranstaltninger begge vilde være nødvendige, hvis den gamle 
skolebygning skulde beholdes som saadan. Det blev fremhævet, 
at bygningens salgsværdi, om den senere skulde afhændes til 
forretningslokale, ikke vilde stige ved de foreslaaede reparations- 
arbeider. Bestyrelsens skrivelse var ledsaget af en paa opfor
dring afgivet udtalelse af skolens lærerpersonale, hvori dette med 
styrke udtaler sig om manglerne ved den gamle skolebygning og 
for ønskeligheden af et nyt lokale.

Da formandskabet fik bestyrelsens skrivelse, opnævnte det 
to af sine medlemmer (et tredje var allerede medlem af sko
lens bestyrelse) til som komite at træde sammen med besty
relsen til nærmere drøftelse af spørgsmaalet om nyt skole
lokale. Imidlertid var en ny tomt blevet bragt i forslag, nemlig 
den grosserer Young tilhørende paa nordre side af Osterhaus
gaden, mellem Maribogaden og Jess Carlsens gade, og denne 
blev fundet at være den hensigtsmæssigste, ligesom den ogsaa 
var betydelig billigere end de andre, der var bragte i forslag. 
Formandskabskomiteen afgav under 25de januar 1872 en udfør
lig indstilling. Efter en kortfattet udsigt over skolens historie 
siden dens oprettelse udtaler komiteen, «at Skolen har sin be
rettigede Plads som Led i Byens høiere Skolevæsen og et gyl
digt Krav paa Kommunens Velvillie og Interesse». «Den har 
ved sine lave Skolepenge og sit forholdsvis store Antal Gratist- 
pladse udbredt en høiere Oplysning blandt Klasser af Samfun
det, som ellers vanskelig vilde være blevet delagtige deri». Ko- 
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initeen antager ikke, at der vil behøves noget tilskud fra kom
munens side for at tilveiebringe en ny skolebygning; «men det 
er en ligefrem Følge af, hvad Komiteen har tilladt sig at anføre 
om Skolens Forhold til og Betydning for Kommunen, at den 
ikke med denne Bemærkning paa Forhaand vil have afvist en
hver Tanke om Understøttelse fra Kommunens Side, om en 
saadan mod Formodning skulde vise sig nødvendig for at tilveie
bringe et tidsmæssigt Skolelokale». Komiteen konkluderer med 
følgende forslag:

«Repræsentantskabet samtykker for sit Vedkommende i, at 
Borgerskolens Bestyrelse i Forbindelse med nogle af Magistra
ten og Formandskabet opnævnte Mænd:

1) indkjøber 6—7000 Kvadratalen af den paa Nordsiden af 
Osterhausgaden og Vestsiden af Maribogaden beliggende, Gros
serer N. Young tilhørende Hjørnetomt til en Pris af 100 Skill, 
pr. Kvadratalen for derpaa at opføre et nyt Lokale for Borger
skolen efter Tegninger, der blive at approbere af Kommune
bestyrelsen, samt

2) ved Auktion eller paa anden Maade afhænder Borger
skolens nuværende Tomt og Bygning til en Pris af mindst 
25 000 Spd».

Dette forslag blev bifaldt ved repræsentantskabets beslutning 
af 29de februar 1872.

Den nøiagtige størrelse af den tomt, som efter denne be
slutning blev indkjøbt til skoletomt, var noget større end forud
sat ved repræsentantbeslutningen. Man fandt det nemlig nød
vendigt for et heldigt placement af bygningerne at kunne dis
ponere over ca. 110 alens façade, og da dybden af tomten var 
ca. 70 alen, blev tomten 7556 kvadratalen. I forbindelse med 
indkjøb af denne tomt blev ogsaa det nordenfor den beliggende 
grundstykke indkjøbt af kommunen i den hensigt, at lokale for 
den tekniske skole i sin tid skulde opføres der. Borgerskolens 
bestyrelse traf med formandskabets approbation en overenskomst 
med bestyrelsen for den tekniske skole, ifølge hvilken det nye 
gymnastiklokale ogsaa skulde benyttes af den tekniske skole 
mod, at der af dennes midler udrededes 1000 spd. som bidrag til 
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byggeudgifterne. Som følge heraf blev gymnastiklokalet lagt 
saaledes, at det laa med sin halve del, ca. 250 kvadratalen., 
paa hver af de to skolers tomter, hvorhos delet mellem tomterne 
gik fra midt paa gymnastiklokalets gavlvæg lodret fra denne til 
Maribogaden. Da det i 1886 blev bestemt, at der skulde byg
ges lokale for den tekniske skole ved Cort Adelers gade, var 
dermed det nævnte fællesskab ophævet. Samtidig blev det be
stemt, 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. Skolens tomt nd- 
gjøi’ saaledes nu omtrent 8350 kvadratalen.

Den gamle skolebygning med dens temmelig vidtstrakte tomt 
laa i et af byens bedste forretningsstrøg, og man gjorde sig der
for haab om at faa den meget godt betalt. Der var fremkom
met underhaands anbud paa den for 25 000 spd., og denne 
sum var i repræsentantskabets beslutning sat som den laveste 
pris, for hvilken skolebygningen skulde afhændes. Alles for
ventninger blev dog visselig overtrufne, da kjøbmand Vollmann 
ved auktionen den 2den april 1872 bød 37 000 spd. Det var 
et stort held for skolen, at den gamle bygning blev saa fordel
agtig solgt; trods dette paadrog skolen sig ved opførelsen af de 
nye bygninger en gjæld af 12 000 spd., som den senere havde 
store vanskeligheder ved at forrente og afdrage ; var den gamle 
bygning blevet solgt for de paaregnede 25 000 spd., vilde sko
lens gjæld være bleven det dobbelte, og vanskelighederne vilde 
være blevet uoverkommelige.

Saa blev der da udarbeidet program for de nye skolebyg
ninger af et udvalg af skolens bestyrelse i forening med et par 
tilkaldte kyndige mænd, og efter dette blev tegninger og over
slag udarbeidet af hr. arkitekt Nordan. Overslaget lød paa 36 500 
spd. Byggeplanerne blev approberede af formandskabet under 
15de mai 1872. Til at besørge byggeforetagenderne udførte 
blev opnævnt en komite bestaaende af hr. bank chef Dybwacl 
som medlem af skolens bestyrelse, inspektør Corneliussen og 
bygmester Sinnéballe^ den sidstnævnte, der som fagkyndig skulde 
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føre det nærmere tekniske tilsyn, mod honorar; Corneliussen 
blev ogsaa særskilt honoreret som kasserer for ¡byggeforetagen
det. Byggekomiteen var selv entreprenør for arbeidet, indkjøbte 
selv byggemateriale og bortsatte de forskjellige dele af arbeidet 
til udførelse af haandverkere. Arbeidet blev paabegyndt i juli 
1872; hovedbygningen kom under tag samme aar; bestyrerboligen 
tilligemed gymnastiklokalet og udhusbygninger blev opført i løbet 
af 1873, og det hele byggearbeide var færdigt i vaaren 1874. Den 
16de mars 1874 blev bygningerne høitidelig indviede og over
dragne til skolens bestyrelse. I Morgenbladet for 18de mars 1874 
findes et referat af indvielseshøitideligheden. Tilstede var stift
amtmanden, stiftprovsten, borgermesteren med andre kommunale 
autoriteter og en stor skare af elevernes forældre og andre. Res. 
kap. G-. Hansen holdt festtalen over: «Dersom Herren ikke bygger 
huset, da arbeide de forgjæves, som bygge derpaa». Rør talen 
blev af et kor af skolens gutter afsunget de to første og efter 
talen de to sidste vers af følgende sang, til hvilken skolens 
sanglærer hr. Conradi havde sat musik:

Kjære Minder fra de svundne Dage 
Stige stille frem,

Drage Tanken nu med Tak tilbage 
Mod det gamle Hjem.

Vi vil takke Ham, som værned i Naade 
Om vort ringe Verk,

Gav det Vækst og gjorde Planten stærk, 
Saa det blomstrer nu, hvad Fædre saade.

Alle lyse Minder vil vi frede
I vort nye Bo;

Og af Fljertet vil vi alle bede :
Styrk vor Barndoms Tro!

Herre, du, som med din Kraft fra det Høie 
Knuste Mørkets Trold,

Drag herind, vær Husets Sol og Skjold!
Skjærm vor Gjerning, sign vor Flid og Møie!
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Tremad da med al den Kraft og Evne, 
Som os Herren gav !

Løs’net være i det store Stevne :
Lydig, kjæk og brav !

Ungdoms-Modet med den higende Længsel 
Og det glade Haab,

Det skal luttres gjennem Lysets Daab, 
Vinde Styrke gjennem Kampens Trængsel.

Og som Brødre vil vi holde sammen
Paa den gamle Grund.

Hørte du? Der klang et stille Amen 
Op fra Sjælens Bund.

I skal høre det, i viede Sale, 
Hvad vi loved Gud:

Vi vil ærlig holde Kampen ud, 
Sandhed tro i Gjeming og i Tale!

Bygningskomplexet indbefatter :
1) En tre etages skolebygning, 44,6 mr. lang, 16,1 mr. 

dyb og 14,2 mr. høi. Hver etage deles efter længden ved en 
2,1 mr. bred korridor; fra denne fører til begge sider døre ind til 
klasseværelserne, hvoraf i hver etage findes 7, 3 til gaden og 
4 til gaardspladsen, undtagen i første etage, hvor 2 af de til 
gaardspladsen vendende værelser er afdelte og benyttes til kontorer 
og samlingsværelser for lærerne og lærerinderne. Bygningen- 
har to indgange, en fra den mellem samme og bestyrerboligen 
opførte forbindelsesarkade og en af 2,7 mr. bredde midt paa 
bygningen fra gaardspladsen ; i anden og 3 die etage vai’ oprin
delig over denne indgang lysgaarde af samme bredde som ind
gangen; men disse blev senere afpanelede, saa man fik to rum, 
hvoraf det ene benyttes til opbevaringssted for karter og tegninger 
og det andet til bibliothekværelse. I hver ende af bygningen 
optages et 2,4 mr. bredt rum til gaden af trappeopgange. Klasse
værelserne til gaden er 10,3 mr. lange, 5,9 mr. dybe og 3,8 
mr. høie med et kubikindhold af omtrent 232 mr3., de til gaarden 
9,5 mr. lange, 5,9 mr. dybe og 3,8 mr. høie med et kubikind
hold af omtrent 213 mr3.
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2) En to etages bestyrer- og vagtmesterbolig, 20,9 mr. lang, 
11,8 mr. dyb og 8 mr. høi. I hver etage findes 6 værelser, 
kjøkken og spisekammer, i anden etage, der beboes af bestyreren, 
tillige pigekammer. (De 2 største og 1 mindre værelse i 1ste 
etage bortleies.)

3) En en etages gymnastikbygning, der tillige benyttes til 
festivitetslokale, 24,2 mr. lang, 10,5 mr. dyb og 6,4 mr. høi. 
I den ene ende er et galleri, og nedenunder paa hver side af 
indgangen et mindre værelse.

4) En privetbygning, der støder op til gymnastiklokalet, 
11,1 mr. lang, 4 mr. dyb og 3,4 mr. høi, med 13 særskilte rum 
og pissoir.

5) Skolebygningen og bestyrerboligen er forbundne med en 
arkade, 8,6 mr. lang, 3,4 mr. dyb og 5,9 mr. høi; fra denne 
er hovedindgang til begge bygninger.

G-as- og vandledning er indlagt i bygningerne. I skolebyg
ningen findes 2 vandkraner med vask i hver af de tre etager, 
ligesom der ogsaa findes vask i kontorerne og lærerværelserne, 
i tegneværelset og i værelset til undervisning i naturkundskab.

De under nr. 1 og 2 opførte bygninger er rykkede 7,5 
mr. ind fra gadelinjen i Osterhausgaden, og dette areal er be
plantet med trær og buskvekster, hvilket ogsaa er tilfældet med 
en del af tomten til Maribogaden foran bestyrerboligen.

For at gjøre os færdige med beskrivelsen af bygningerne 
skal vi allerede her omtale, at der i 1885 blev indredet 3 
skoleværelser i skolens loftetage, af hvilke det ene benyttes til 
tegneværelse, det andet til sangværelse og det tredje til under
visningen i naturkundskab. Disse rum er hvert 10 mr. lange, 
6 mr. brede og 3,7 mr. høie, med overlys. Naturfagværelset 
har terrasseformigt gulv. Ved siden af hvert af disse værelser 
er et større kot til opbevaring af undervisningsmateriel. Udgif
terne ved dette arbeide blev udredet af bykassen med kr. 6 996,90.

Det gik med opførelsen af den nye skolebygning som med 
opførelsen af den gamle i begyndelsen af 20-aarene: den blev 
kostbarere end paaregnet. De egentlige byggearbeider medførte
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en udgift af........................................................... spd. 42 654.101
Hertil kom endel honorarer og efterarbeider - 1 098. 12

Altsaa bygningernes kostende...........................spd. 43 752.113
Hertil tomtens kostende.................................... - 6 296. 80

spd. 50 049. 73
Fragaar den tekniske skoles tilskud til opfø

relse af fælles gymnastiklokale .... - 1 000. —,

bliver de samlede udgifter til tomt og bygninger spd. 49 049. 73 
eller................................................................. kr. 196 198,43
Kommer hertil indredning af loftsetagen i 1885 - 6996,90,

saa bliver de endelige udgifter til skolebygnin
gerne i deres nuværende stand med tomten Kr. 203 195,33 

Bygningerne er for tiden brandassurerede for kr 204 600. 
Skolens inventarium og samlinger er assurerede for kr.

20 000. Den værdi, som det hele skoleapparat for tiden repræ
senterer, skal altsaa være:
Tomten (indkjøbsprisen)......................................kr. 25 186,67
Bygningerne (assurancesummen)......................- 204 600
Inventarium og samlinger (assurancesummen) . - 20 000

Tilsammen kr. 249 786,67 
eller med et rundt tal 250 000 kroner.

I bestyrelsesmødet den 9de december 1869 blev det overdra
get res. kap. Tandberg, professor Nissen og inspektør Corneliussen 
som komite at tage under overveielse, hvilke forandringer der 
burde foretages med skolens plan i anledning af den nys ud
komne lov af 17de juni 1869 om skoler for den høiere almen
dannelse. Komiteen afgav en indstilling, der foreslog:

a) at skolens mellemklasser efterhaanden søges omdannede 
til en fuldstændig middelskole med latin- og engelsklinje, saa at 
der fra samme kan dimitteres til latin- og realgymnasierne,

b) at der fra det nye skoleaars begyndelse i august 1870 
oprettes saa mange middelskoleklasser som muligt,
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c) at skolen fremdeles optager børn i 6 à 7 aars alderen, 
der ingen forkundskaber har, og gjennem forberedelsesklasser 
uddanner dem til optagelse i middelskolen,

d) at skolens endelige maal, at forberede til handel og 
anden praktisk gjerning, bibeholdes, og at derfor en eller to 
praktiske realklasser med dette formaal knyttes til middelskolen.

Sagen forelaa til behandling i bestyrelsesmøde den 30te 
juni 1879; men det blev besluttet, at den foreløbig skulde stilles 
i bero, da man fandt det hensigtsmæssigt først at se, hvorledes 
forholdene under den nye skolelov vilde udvikle sig.

I mellemtiden, indtil spørgsmaalet om skolens omdannelse 
til middelskole atter blev optaget, blev der foretaget en mindre for
andring i skolens organisation, idet en ny, 9 de, klasse blev op
rettet i 1873. Egentlig var dette blot en navnforandring, idet 
8de klasse havde været toaarig, og da det voksende elevantal 
nogle aar tidligere gjorde det nødvendigt at dele klassen, blev 
8de b organiseret som en fortsættelse af 8 de a. Med ordningen 
med 9 opadstigende klasser naaede skolen den organisation, som 
endnu er den bestaaende i henseende til klasseordning.

I bestyrelsesmøde den 30te mars 1874 kom oprettelsen af 
middelskoleklasser atter paa tale, og det overdroges til inspektøren 
«at udarbeide og for Bestyrelsen fremlægge en detaljeret Fore
stilling angaaende Borgerskolens Omordning til Middelskole med 
Hensyn til Klasseordning, Fag og Timefordeling samt de med 
Omordningen forbundne Udgifter m. m.». I henhold hertil af
gav inspektøren under 28de april s. a. en indstilling, hvori han 
foreslog, ikke skolens omdannelse til middelskole, men oprettelse 
af en middelskolelinje, blot engelsklinje, ikke tillige latinlinje, fra 
øg med 6te klasse af, saa at altsaa 6te klasse skulde udgjøre 
III middelskoleklasse. Forslaget motiveres ved, dels at der var 
forhaanden trang til en middelskole ved borgerskolen, hvilken 
trang viste sig i, at aarlig mange af skolens dygtigste elever 
forlod skolen for at gaa over til andre skolers middelskoler, 
dels at det var en økonomisk nødvendighed for skolen at faa 
middelskole, for at den ikke skulde komme til at lide nnder en 
betænkelig nedgang i sit elevantal. Han antog, at III mdk.

Kristiania borger- og realskole. 4 
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burde oprettes, hvis der meldte sig saa meget som 15 elever 
til optagelse i den. Samtidig mente han dog, at den gamle 
borgerskole fremdeles burde udgjøre skolens hovedlinje, og da 
han forudsatte, at tilgangen til denne vilde blive den sterkeste, 
antog han, at man fremdeles vilde komme til at faa parallel
klasser paa borgerskolelinjen fra 6te (parallel med III mdkl.) 
og opover. Herved vilde imidlertid det i økonomisk henseende 
saare uheldige resultat være fremkommet, at man i skolens 
øverste halvdel for 2 à 3 aarstrin vilde have 3 parallelklasser 
istedenfor tidligere 2. III mdkl. foreslog han oprettet fra skole- 
aarets begyndelse i august 1874 og for hvert følgende aar en 
høiere klasse, saa at middelskolens afgangsexamen første gang 
skulde kunne afholdes ved skolen i sommeren 1878. I forbin
delse med denne forandring i skolens organisation foreslog han 
tillige en forandring i skolens navn, saa at den for fremtiden 
skulde hede «Kristiania borger- og middelskole». Inspektørens 
forslag blev vedtagst i bestyrelsesmøde den 18de mai og over
sendt til kommunebestyrelsen til afgjørelse.

I kommunebestyrelsen forelaa netop ved den tid til behandling en 
anden sag, som stod i temmelig nær forbindelse med spørgsmaalet om 
middelskole ved borgerskolen. Kristiania kathedralskole var i 
henhold til loven af 27 de juni 1869 oprindelig blevet 
ordnet med middelskole fra IV mdkl. af samt latin- og realgym
nasium. Hertil var senere føiet en III mdkl.; men skolen 
manglede de to første middelskoleklasser og forberedelsesskole. Med 
denne ordning fik ikke skolen den ønskelige tilgang paa elever; 
der var ikke anledning til at begynde sin skolegang ved kathe- 
dralskolen, og forældrene viste liden tilbøilighed til at tage sine 
børn ud af de skoler, i hvilke de havde begyndt sin skolegang, 
for at sætte dem ind i kathedralskolens III eller IV middel
skoleklasse. Denne skoles rektor og forstanderskab havde der
for henvendt sig til kirkedepartementet med et forslag om at 
fuldstændiggjøre skolens underbygning ved oprettelsen af de to 
manglende middelskoleklasser og en forberedelsesskole med 3 
opadstigende klasser. Men forberedelsesskole ligger udenfor 
loven af 17de juni 1869; skulde en saadan oprettes, maatte det 



1889] Skolens historie fra 1869 og 1870—1889. 51

være som kommunal skole eller under kommunal garanti. Kirke
departementet havde derfor oversendt sagen til Kristiania kom
munebestyrelse med forespørgsel, om den vilde oprette eller over
tage garantien for en med kathedralskolen forbundet forberedelses
skole, og der var blevet nedsat en formandskabskomite, bestaa
ende af raadmand Hoffmann, prof. dr. O. J. Broch, professor' 
G. M. Guldberg, apotheker Haanshuus og maler Johannesen, til 
at tage sagen under behandling. Til denne komite blev da 
ogsaa forslaget om middelskole ved borgerskolen oversendt. 
Professor Broch var kort tid i forveien blevet indvalgt i borger
skolens bestyrelse, og efter hans motion blev inspektør Gorne- 
liussen tilforordnet at indtræde i komiteen, forsaavidt spørgs- 
maalet om middelskole ved borgerskolen angik. Del- foreligger 
ingen komiteindstilling angaaende denne sag; men resultatet 
af komiteens overveielser viser sig i en ny indstilling fra in
spektør Corneliussen af 29de september 1875. I denne ind
stilling oplyser han, at komiteen troede ikke at kunne eller 
burde anbefale bestyrelsens forslag om to linjer ved borgerskolen, 
en borgerskole- og en middelskolelinje, og det <dels af økono
miske, dels af andre Grunde, hvis Vægt jeg idethele maa er- 
kjende». Derimod foreslaar han i henhold til forhandlingerne 
inden komiteen, at der blot skulde foretages nogle forandringer 
i fagfordelingen ved skolen, hvorved kunde opnaaes, at skolens 
elever kunde underkaste sig middelskoleexamen paa engel sk - 
linjen, uden at borgerskolens plan og maal i nogen væsentlig 
grad skulde blive forrykket. Den hele forandring, som blev 
bragt i forslag, bestod i, at undervisningen i historie blev for
øget med 4 timer for den hele skole og undervisningen i mathe- 
matik med 3 timer; paa den anden side blev undervisningen i 
engelsk og fransk indskrænket med 1 time for hvert af de to 
sprog. De forøgede udgifter ved denne forandring blev beregnet 
at skulle udgjøre 150 spd. aarlig.

Dette var visselig den forstandigste maade, hvorpaa sagen 
kunde ordnes. At have to selvstændige linjer ved skolen vilde 
have medført en betydelig fordyrelse af skolens drift, og borger
skolelinjen vilde neppe have faaet tilstrækkelig søgning; naar 

4* 
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der var anledning ved skolen til at komme frem til middelskole- 
examen med de rettigheder, denne giver, vilde alle eller dog den 
store flerhed af elever have søgt til middelskolen. Borgersko
lens tidligere plan og maal laa ikke fjernere fra middelskolens, 
end at det gik an med nogle smaa og lempelige forandringer 
at sætte skolen istand til at føre frem til middelskolens maal; 
der var endog ikke faa gutter, som fra borgerskolens øverste 
klasse gik op til og med godt udfald bestod middelskoleexamen 
ved andre skoler, inden endnu borgerskolen var blevet udviklet 
til middelskole, og det uden at have modtaget anden undervis
ning end skolens. Og til samme tid som skolen saaledes fik 
den officielle middelskoles præg og rettigheder, beholdt den det 
væsentligste af, hvad der havde karakteriseret den tidligere 
borgerskole, idet særfagene handelsregning, bogholderi og kemi 
blev bibeholdte. En nærmere forklaring af det eiendommelige 
ved skolens nuværende ordning skal vi dog lade henstaa, til vi 
længere nede kommer til at omtale de senest foretagne 
forandringer i skolens plan, navnlig oprettelsen af en latin
linje.

Inspektørens forslag blev vedtaget af bestyrelsen under 
Ilte oktober 1875, og formandskabet meddelte sit samtykke til 
de foreslaaede forandringer i planen den 22de mars 1876; der
imod fandt formandskabet ikke tilstrækkelig grund til at 
foretage den forandring af skolens navn, som af bestyrelsen var 
bragt i forslag.

I henhold hertil blev da III mdkl. oprettet fra skoleaarets 
begyndelse i august 1876 og siden en ny, høiere middelskole
klasse oprettet for hvert nyt skoleaar, indtil den hele middel
skole var færdig fra august 1879. I sommeren 1880 blev 
for første gang afholdt middelskolens afgangsexamen ved 
skolen.

I den sidste halvdel af 70-aarene var skolens stilling i 
økonomisk henseende temmelig kritisk. Skolen havde vanske
lighed ved at klare sine udgifter; der blev andraget om tilskud 
af bykassen, men dette blev afslaaet. Det var rimeligvis 
nærmest disse omstændigheder, som foranledigede bestyrelsen til 
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at fremsætte forslag om en ny sammensætning af skolens be
styrelse, hvorefter det medlem af magistraten, der havde med 
skolevæsenets anliggender at gjøre, skulde £ indtræde som med
lem af bestyrelsen, der forøvrig skulde blive i det væsentlige 
uforandret. Formandskabet vægrede sig imidlertid ved at fore
tage nogen forandring i bestemmelserne om bestyrelsens sam
mensætning uden i forbindelse med en revision af den hele plan 
for skolen. Dog føiede det bestyrelsen, forsaavidt det indvalgte 
raadmand Hoffmann som midlertidigt medlem af bestyrelsen i et 
afgaaet medlems sted, og raadmanden overtog midlertidig hvervet, 
indtil en ny skoleplan kunde blive vedtaget.

Den gjældende plan for skolen skrev sig fra 1827, var 
altsaa 50 aar gammel; men i tidernes løb var den undergaaet 
store forandringer. De fleste af dens paragrafer var ved for
melige beslutninger blevet omgjorte, og de øvrige havde skolens 
udvikling og forandrede anskuelser modificeret og tildels annu- 
leret i mange stykker. En ny plan med kodificering af de 
stedfundne forandringer var derfor blevet en paatrængende 
nødvendighed, hvortil endnu kom, at skolen for at faa ret til at 
afholde middelskolens afgangsexamen maatte gjennem en ordnet 
plan gjøre rede for sin organisation og for det maal, hvortil 
den vilde bringe sine elever. Forslag til ny plan blev altsaa 
udarbeidet af bestyrelsen i den første halvdel af 1879 og ved
taget af kommunens repræsentantskab den Ilte december 1879. 
Den blev derpaa oversendt til kirkedepartementet med andragende 
om naadigst approbation, men tilbagesendt med bemerkning, at 
departementet antog, at stiftsdirektionen var den autoritet, som 
burde approbere planen; samtidig foreslog departementet et 
par mindre væsentlige forandringer i det foreliggende forslag til 
plan. Efter at disse var foretagne, blev planen approberet af 
stiftsdirektionen under Ilte mai 1880. Den findes aftrykt i 
sager til behandling i repræsentantskabet for 1879, nr. 48 og 
for 1880, nr. 12 samt i indbydelsesskrift til examen ved Kristi
ania borger- og realskole for 1883, paa sidste sted i sin ende
lige skikkelse.

Samtidig med at departementet tilbagesendte planen, sendte 
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det ogsaa meddelelse om, at der ved kongelig resolution af 
13de mars 1880 var tilstaaet skolen ret til at afholde middel- 
skolens afgangsexamen med samme virkning som offentlige mid
delskoler.

Hermed var altsaa skolens organisation som middelskole 
med engelsklinje, men med bibehold af særfagene handelsregning, 
bogholderi og kemi afsluttet. For sk j eilige erfaringer bragte 
imidlertid snart forstanderskabet til den overbevisning, at det 
vilde være i skolens interesse og til gavn for alle berettigede 
hensyn, at den blev udvidet med latinlinje, saa den blev til 
fuldstændig middelskole med begge linjer. I forbindelse med 
sit forslag til budget for skoleaaret fra august 1883 oversendte 
derfor forstanderskabet den 25de september 1882 (Jespersen 
var da blevet bestyrer) til kommunebestyrelsen en forestilling 
om oprettelse af latinlinje ved skolen. Forestillingen er aftrykt 
i sag nr. 46 for 1882 ligesom ogsaa i skolens indbydelsesskrift 
for 1883. Forestillingen efterviser, at aarlig mellem 10 og 20 
elever forlader skolen fra III mdkl. for at gaa over til andre 
skolers latinlinjer, at dette er til skade for skolen, saa meget 
mere som det i regelen er de mest begavede og dygtigste gutter, 
som gaar over til latinlinjen, at den omstændighed, at skolen 
ikke har latinlinje, er til skade for skolens søgning, saasom 
hjemmene heller sætter sine gutter ind i en skole, der har begge 
linjer, at oprettelsen af en latinlinje ogsaa i andre henseender 
vilde hæve skolen, og at den snarere vilde være til økonomisk 
gavn for skolen end det modsatte. Den konkluderer med forslag 
om oprettelse af en latinlinje fra III mdkl. af fra skoleaarets 
begyndelse i 1883 med oprykning af linjen en klasse for hvert 
følgende skoleaar, indtil latinlinjen er fuldstændig gjennemført. 
Foranstaltningen vilde medføre oprettelsen af en ny lærerpost 
ved skolen, hvis indehaver dog ikke vilde faa sin tid helt op
taget af latinundervisningen, men ved siden deraf ogsaa vilde 
kunne overtage nogle timer i andre fag. De forandringer i 
skolens nylig vedtagne plan, som vilde blive en følge af oprettelsen 
af latinlinje, blev tillige paapegede.

Forslaget blev anbefalet af Kristiania magistrat, blot med 
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nogle uvæsentlige forandringer i beslutningens form. Ligeledes 
blev det varmt og enstemmig anbefalet af formandskabet. Men 
i repræsentantmødet den 14de december 1882 stødte det paa en 
uventet modstand. De væsentligste argumenter, som blev frem
førte mod forstanderskabets forslag, var, at oprettelsen af en 
latinlinje vilde berøve skolen dens karakter som borgerskole, 
at den vilde drage som naturlig konsekvens efter sig oprettelse 
af et latingymnasium ved skolen, og at den vilde bevirke en 
saadan tilstrømning til skolen af elever, der vilde gjennemgaa 
latinlinjen, at de, der maatte ville gjennemgaa engelsklinjen, ikke 
vilde finde plads. Forslaget fik rigtignok ved afstemningen 
pluralitet for sig, men blot simpel, og maatte derfor optages til 
fornyet behandling. Men forinden dette skede, henvendte for
mandskabet sig til forstanderskabet med begjæring om en for
nyet forestilling i sagen, særlig med hensyn til de indvendinger 
mod den, som var fremkomne i repræsentantmødet. Denne an
modning efterkom forstanderskab et, idet det under 2den april 1883 
afgav en indstilling, der findes aftrykt som repræsentantsag 
nr. 14 for 1883 og i det før nævnte indbydelsesskrift for 1883, 
og hvori det imødegaar de indvendinger mod oprettelse af 
latinlinje, som var blevet fremførte i repræsentantskabet, og 
yderligere argumenterer for ønskeligheden af en latinlinje ved 
skolen. Ved sagens fornyede behandling i repræsentantskabet 
den 10de mai 1883 blev forstanderskabets forslag vedtaget. I 
henhold hertil blev da latinlinje oprettet for III mdkl. fra skole
aarets begyndelse i august 1883. I 1886—87 var latinlinjen 
vokset op til VI mdkl.

Med oprettelsen af latinlinje var der allerede gjort et be
tydeligt skaar i planen af 1880; denne foranstaltning medførte 
forandring i flere af planens paragrafer. En lignende indflydelse 
paa planen havde vedtagelsen af et nyt lønningsregulativ for 
lærerne og lærerinderne. Hertil kom, at erfaring havde godt
gjort, at det maal, som planen opstillede, idet den optog flere 
fag, som ikke hørte til middelskolens fagkreds, og til flere af 
middelskolens fag stillede større fordringer end dennes plan, 
laa for høit; planen stillede for store fordringer til elevernes 
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kræfter, og nogen reduktion i dens fordringer var nødvendig. 
Forstanderskabet fandt det derfor beføiet at undergive flere 
af planens hovedbestemmelser en revision. Men naar planen 
først skulde revideres, saa fandtes det hensigtsmæssigt at ud
strække revisionen til planen i dens helhed. Der fandtes i 
planen adskillige enkelte bestemmelser, som var mindre heldige 
i realiteten; enkelte væsentlige eller nødvendige bestemmelser 
manglede; enkelte af bestemmelserne var af en altfor detaljeret 
natur til at have sin plads i planen og hørte snarere hjemme 
i de af forstanderskabet udfærdigede reglementer og instruxer. 
Saaledes kom det derhen, at forstanderskabet i vinteren 1885 
—86 udarbeidede forslag til en ny plan for skolen, at træde 
istedenfor den kun 6 aar gamle plan, og under 18de januar 1886 
oversendte sit forslag til kommunebestyrelsen. Den væsentligste 
forskjel, forsaavidt angaar skolens maal, mellem planen af 1880 
og det nye forslag var, at latin nu blev opført som fag alter
nativt med engelsk, at latinlinjens elever, overensstemmende med 
middelskolens plan, blev fritagne for undervisningen i tegning 
og tillige for undervisning i handelsregning og bogholderi, at 
undervisningen i fransk i IV mdkl. blev sløifet, ligesaa under
visningen i kemi, og at undervisningsstoffet i naturhistorie og 
fysik blev delt efter middelskolens normalplan i valgfrit og 
obligatorisk, istedenfor at det hele stof havde været obligatorisk 
for alle efter den tidligere plan. Sagen blev i formandskabet 
overgivet en komite til forberedende behandling. Denne tilraa- 
dede vedtagelsen af forstanderskabets forslag med et par mindre 
forandringer, og den nye plan blev vedtaget af repræsentantskabet 
den 13de mai 1886 og approberet af stiftsdirektionen den 25de 
mai s. a.

I tilslutning til de nye statuter for skolen blev ogsaa af 
bestyreren og lærerpersonalet udarbeidet nye undervisningsplaner 
med timefordelingstabel, hvilke i det væsentlige stemmer overens 
med kirkedepartementets normalplan, blot med de forandringer, 
som borgerskolens særegne eiendommeligheder gjøi’ nødvendige. 
De nye undervisningsplaner blev vedtagne af forstanderskabet 
den 21de mai 1887 og approberede af stiftsdirektionen den 31te 
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mai s. a. Undervisningsplanerne for handelsregning og bog
holderi skal efter skoleplanen af 1886 approberes af formand
skabet; dettes approbation blev meddelt under 1ste juni 1886.

Hermed var da skolens organisation kommet til sin afslut
ning, som skolens vedkommende haaber, for en længere tid. 
Og her kan det være stedet til i korte træk at skitsere det 
ejendommelige ved skolens ordning og at gjøre rede for de væ
sentligste punkter i den nye plans bestemmelser. Skolen bestaar 
af en forberedelsesskole med 3 opadstigende etaarige klasser og 
af en middelskole med 6 opadstigende etaarige klasser. Der 
har i de sidste aar som regel været parallelklasser til samtlige 
klasser, saa skolen i regelen arbeider med 18 særskilte klasser, 
Skolen har saavel latinlinje som engelsklinje. Eleverne af den 
sidstnævnte linje modtager foruden undervisning i middelskolens 
fag tillige undervisning i handelsregning og bogholderi. Maalet 
for middelskolens fag er det samme, som er bestemt for de 
offentlige middelskoler ; maalet for undervisning i handelsregning 
og bogholderi bestemmes i skolens undervisningsplan med for
mandskabets approbation. Undervisningen i de to sidstnævnte 
fag er henlagt til de to øverste middelskoleklasser med 2 timer 
ugentlig i V mdkl. og 4 timer ugentlig i VI mdkl. Undervis
ningen i sprog kan i disse to klasser som følge heraf ikke 
drives i den udstrækning som i de offentlige middelskoler; til 
gjengjæld begynder undervisningen i engelsk og latin allerede i 
III mdkl. Delingen af middelskolen i engelsk- og latinlinje, 
som ved de offentlige middelskoler falder i IV mdkl., begynder 
derfor ved vor skole allerede i III mdkl. Der findes i regelen 
i hver af skolens høiere klasser fra III mdkl. af 10 à 12 gutter, 
som læser latin; disse har sin plads i b-klasserne og modtager 
sin undervisning i latin i de samme timer, i hvilke deres klasse- 
kamerater modtager undervisning i engelsk, tegning, handels
regning eller bogholderi ; i de øvrige fag modtager de undervisning 
sammen med sine klassekamerater. Som endnu et udslag af 
skolens mere praktiske retning kan merkes, at skolens samtlige 
elever modtager undervisning i skjønskrift lige til skolens øverste 
klasse, medens skriveundervisningen ved de offentlige middel
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skoler afsluttes i III mdkl., og at der øves baade gothisk og 
latinsk skrift. Det liar vist sig, at skolen med denne ordning 
er istand til at føre sine elever frem til middelskolens maal; 
skolen har i regelen kunnet glæde sig ved et smukt udfald af 
sine middelskoleexamener. Og til samme tid har den undervis
ning i skolens særfag, som eleverne har modtaget, gjort dem 
særlig skikkede for praktisk virksomhed, navnlig ved handelen; 
de er søgte af byens forretningsfolk, og de af dem, som gaar 
til handelen, og det er de fleste, faar i regelen ansættelse, 
straks de er færdige fra skolen.

Foruden i bestemmelserne om skolen som middelskole og 
hvad dermed hænger sammen afviger planerne af 1880 og 1886 
navnlig i følgende punkter fra den gamle plan af 1827: Skolens 
bestyrelse udøves af et forstanderskab, bestaaende af det af 
magistratens medlemmer, under hvem sager angaaende skole
væsenet henhører, som formand, en af byens i selvstændigt 
embede værende prester, der opnævnes af biskopen, to af magi
strat og formandskab valgte mænd, af hvilke den ene bør være 
en handelsmand, samt skolens bestyrer. Den gamle titel inspektør 
er i den nye plan forandret til bestyrer. Stiftsdirektionen er 
skolens overtilsyn; dens myndighed er nu væsentlig blot kon
trollerende. Bestyreren indstilles af forstanderskabet og beskikkes 
af magistrat og formandskab med stiftsdirektionens approbation. 
Lærerne er dels faste, der ansættes af formandskabet med stifts
direktionens approbation, dels time- eller hjælpelærere, som an
tages af forstanderskabet. Med kommunebestyrelsens samtykke 
kan forstandetskabet blandt skolens lærerpersonale opnævne en 
inspektør^ der som saadan har at bistaa bestyreren med tilsynet 
af skolen. Skoleraad er oprettet ved skolen overensstemmende 
med §§ 46 og 47 i loven af 17de juni 1869. Antallet af fri- 
pladse er bestemt til indtil en tiendedel af skolens elevantal, 
regnet efter hele fripladse. Skolens budget vedtages af kom
munebestyrelsen. Aarsexamen for de enkelte klasser (selvfølgelig 
ikke afgangsexamen) kan efter forstanderskabets bestemmelse 
indskrænkes til enkelte fag for hver klasse. Planens § 17 
tilsigter at sikre skolens existens, idet den bestemmer, at «da 
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skolen i sin tid er grundlagt ved private gaver af byens borgere, 
maa de den tilhørende bygninger og tomter ikke for en del eller 
i det hele for længere eller kortere tid fratages skolen eller 
anvendes til noget brug, der kan være dennes øiemed til hinder.»

Planens bestemmelse om ansættelse af inspektør ved skolen 
blev gjennemført med formandskabets samtykke af 29 de juni 
1887. Skolens lærer cand. theol. A. M. Corneliussen blev af 
forstanderskabet den 2den juli næstefter udnævnt til inspektør. 
Som saadan er han fritaget for 1 undervisningstime daglig. 
Indskrænkning i aarsexamenerne har været praktiseret siden 1888.

Efter forhøielsen af lærerlønningerne i 1858 blev lønnin
gerne i de nærmest følgende 15 aar staaende uforandrede, og 
der hørtes i dette tidsrum heller ingen klager over knappe kaar 
fra lærernes side. Men fra 1873 begynder lærerne igjen at 
melde sig med andragender om lønsforhøielser.

I januar 1874 indkom Corneliussen med andragende om 
lønsforhøielse som inspektør. Han havde da været lærer ved 
skolen siden februar 1849 og inspektør siden mars 1861; hans 
løn var 600 spd. og 100 spd. personligt tillæg foruden hus og 
brænde. Han paaberaabte sig, at bestyrerne ved andre borger- 
og realskoler, der var mindre end Kristianias, var bedre afløn
nede end han; saaledes havde bestyrerne af Tanks realskole i 
Bergen og den borgerlige realskole i Trondhjem hver 900 spd. 
med fri bolig og ved og desuden lys. Bestyrelsen indstillede 
ham til et yderligere personligt tillæg af 200 spd., hvorved 
hans løn vilde blive 900 spd. i penge, og dette blev bifaldt af 
repræsentantskabet. Med denne løn blev Corneliussen staaende 
til sin død i august 1880. Han var i begyndelsen af 1880 
valgt til forligelseskommissær, men fik ikke mere end et halvt 
aar nyde godt af den forbedring i hans økonomiske stilling, som 
dette medførte.

Den 30te august 1880 afgik Corneliussen ved døden efter nogen 
tids sygelighed. I skolens indbydelsesskrift for 1883, det første,
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som udkom efter hans død, er der sat ham følgende lille efter
mæle: «Under sin mere end 30-aarige virksomhed som lærer og 
næsten 20-aarige virksomhed som bestyrer af skolen erhvervede 
han sig ved sit nidkjære og dygtige arbeide og ved sin humane 
og velvillige personlighed sine elevers kjærlighed og respekt, sine 
medarbejderes hengivenhed og agtelse og det samfunds fulde 
anerkj endelse, inden hvilket han virkede. Hans minde skal 
længe bevares baade ved denne skole og ude i samfundet, af 
hvis borgere en stor del under hans ledelse har faaet sin under
visning og skoledannelse.»

Corneliussens søn, lærer ved skolen, cand. theol. A. M. 
Corneliussen., blev midlertidig konstitueret som bestyrer. Forinden 
bestyrerposten blev bekjendtgjort ledig, indgik skolens forstander
skab til kommunebestyrelsen med forslag om at forhøie lønnen for 
bestyreren til 4 000 kroner aarlig foruden hus og brænde. Den 
paaberaabte sig forholdene ved andre skoler, hvorledes t. ex. 
rektorerne ved de offentlige middelskoler, af hvilke ingen paa 
langt nær kunde sammenlignes med borgerskolen i størrelse, 
var meget bedre aflønnede end borgerskolens bestyrer, hvis faste 
løn efter beslutningen af 1860 blot var 2 400 kroner aarlig. 
Bestyrelsens forslag blev bifaldt ved repræsentantbeslutning af 
19 de mai 1881, dog saaledes, at den ansættendes bestyrer 
forpligtedes til at sikre sin eventuelle enke en livrente af 800 
kroner aarlig.

Paa disse betingelsei’ blev altsaa bestyrerposten kundgjort 
ledig. Der meldte sig 14 ansøgere. Efter forstanderskabets 
indstilling blev af magistrat og formandskab udnævnt cand. 
theol. J. Jespersen, hvilket valg blev approberet af stiftsdirek
tionen. Jespersen havde i sine studenteraar været lærer ved 
borgerskolen fra oktobei’ 1860 til december 1864; som kandidat 
havde han i 14 aar, fra 1867 til 1881, været inspektør for 
Kristiania almueskoler. Han tiltraadte posten som bestyrer af 
borgerskolen den 1ste november 1881. Fra august 1886 blev 
der, væsentlig i betragtning af hans lange virksomhed i byens 
almueskolevæsens tjeneste, tilstaaet ham et personligt tillæg af 
1 000 kroner aarlig.
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Lønningslisten for august 1870 opfører, inspektøren med
regnet, 21 lærere med en samlet aarlig løn af 5 238 spd. 84 
skill.; den høieste løn for nogen lærer, næst efter inspektøren, 
er 463 spd. 24 skill, (sproglærer med over 30 timer ugen); 
derefter kommer 1 lærer med 342 spd., 1 med 334 spd., 1 med 
324 spd., 1 med 320 spd., 1 med 288 spd.; de øvrige har 
mindre end 250 spd. aarlig; men af disse er der flere, som ikke 
har arbeidet i fulde poster. Elevantallet var da ca. 390, der 
var fordelte paa 16 klasser. I 1871 med samme klasseantal 
og omtrent samme elevantal var der 21 lærere med en samlet 
aflønning af 5441 spd. 40 skill., i 1872 21 lærere med til
sammen 5512 spd. 28 skill, løn. Det var ikke let at faa og 
beholde dygtige lærere ved skolen med disse lønninger; der var 
idelige lærerskifter, og naar en yngre mand under et par aars 
arbeide havde øvet sig op til at blive en duelig lærer, blev han 
ikke sjelden ved bedre lønninger trukket fra borgerskolen og til 
en anden skole. I de 10 aar fra 1867 til 1877 forlod ikke 
mindre end 29 lærere skolen; 4 af disse afgik dog ved døden 
og 3 fratraadte som følge af sygelighed. Der findes i indstil
linger til besættelse af ledige poster den karakteristiske reser
vation, at skjønt det er at befrygte, at den antagelig dygtigste 
af kandidaterne ikke i længere tid vil forblive i skolen i en saa 
liden og mindre godt lønnet post, saa kan man dog ikke for- 
bigaa ham, naar han har fundet sig opfordret til at søge den, 
og det kan jo være hans plan at forblive ved skolen i haab om 
senere at faa en større post.

I begyndelsen af 1873 indgav samtlige lærere andragende 
om lønsforhøielse. Inden dette forslag toges under behandling 
i bestyrelsen, vedtog denne en omregulering af timebetalingen 
for enkelte lærerposter «for at rette paa alt for store existe- 
rende Misforhold i Lønningerne», hvilken omregulering blev bi
faldt af formandskabet. Spørgsmaalet om lønsforhøielse blev 
henvist til behandling af en komite inden bestyrelsen, der under 
25de november 1873 afgav et forslag, efter hvilket betalingen 
pr. time i de forskjellige fag og klasser skal være fra 48 skill, 
(for timer i bogholderi) til 24 skill, (for skrivetimer i de lavere 
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klasser). Bestyrelsen vedtog forslaget som sit; det blev appro
beret af formandskabet i slutningen af 1873.

Den forhøielse i lærerlønningerne, som resulterede af denne 
beslutning, var ikke betydelig. I februar 1875 meldte lærerne 
sig igjen med andragende om lønsforhøielse og nævnte som et i 
deres tanker passende tillæg 25 pct. af de daværende lønninger. 
Bestyrelsen foreslog da atter en omregulering af timebetalingen; 
om nogen omdannelse af timelærerposterne til poster med faste 
aarlige lønninger var der fremdeles ikke tale. Da dette regula
tiv var det sidste, der blev vedtaget eftei’ timebetalingssystemet 
og bestod uforandret til det nye, nugjældende regulativ af 1882, 
hidsættes det her.

Bor undervis-
ning i pr. time.

religion i 6te—9de klasse 36 skill.
religion i 2 den—5 te — 30 —
modersmaalet i 7de—9de — 45 —
modersmaalet i 5te—6te — 36 —
modersmaalet i 2den—4de — 30 —
tysk i 7de—9de — 45 —
tysk i 5te—6te — 36 —
engelsk i 7 de-—-9 de — 45 —
engelsk i 6te — 36 —
fransk i 7de—9de — 45 —
mathematik i 7 de—9 de — 45 —
prakt. regning i 8de—9de — 39 —
prakt. regning i 2den—7de — 30 —
geografi i 6te—9de — 36 —
geografi i 2den—-5te — 30 —
historie i 6te—9de — 36 —
historie i 2 den—5 te — 30 —
naturhistorie i 5te—9de — 36 —
naturhistorie i 4de — 30 —
fysik og kemi i 8de—9de — 45 —
skrivning i 4de—9de — 30 —
skrivning i 2den—-3 die — 24 —
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For undervis-
ning i pr. time.

tegning i 4de—9de klasse 36 skill.
bogholderi i 9de — 48 —
sang i 2den—8de — 40 —
gymnastik i 3 die—9 de — 30 —

Følgende oversigt giver et klarere billede af, hvorledes læ
rernes vilkaar blev efter dette regulativ.

Ugentlig 
undervisning.

Aarlig 
løn.

Lærer A (skrivning, regning og bogholderi) 35 timer kr. 1 920,00
» B (sprog)...................................... 36 — » 2 448,oo
» C (sprog)...................................... 19 — » 1 368,oo
» D (sprog) . ................................. 30 — » 1 843,20
» E (religion og norsk) .... 31 — » 2 030,40
» F (historie og geografi) .... 33 — » 1 900,oo
» G (mathematik)........................... 29 — » 2 O88,oo
» H (naturfag)................................. 27 — » 1 632,oo
» I (historie og geografi) .... 30 — » 1 440,oo
» K (religion og regning) .... 26 — 1 248,oo
» L (modersmaalet)........................... 30 — » 1 536,oo
» M (religion og norsk) .... 18 — » 864,00
» N (skrivning)................................. 24 — » 998,40
» 0 (tegning)...................................... 21 — » 1 209,60

De øvrige lærere havde blot et mindre antal ugentlige timer.
Udgifterne til lærerlønninger vilde med dette regulativ stige 

med noget over 600 spd. aarlig. Bestyrelsen fandt det betæn
keligt at forøge skolens regelmæssige udgifter i saa stort mon og 
mente, at forslaget ikke burde vedtages, uden at kommunebesty
relsen samtidig vedtog at støtte skolen med 600 spd. aarlig af 
bykassen til renter af den pantegjæld paa 12 000 spd., som 
skolen var kommet i ved opførelsen af de nye bygninger. Magi
strat og formandskab fandt imidlertid tilskud af bykassen unød
vendigt; forhøielsen af lærerlønningerne blev bifaldt den 26 de 
juni 1876, men tilskud afslaaet, idet der blev givet anvisning 
paa en forhøjelse af skolepengene i de høiere klasser, om skolens 



64 Kristiania borger- og realskole. [1888

indtægter ikke skulde dække dens udgifter. En saadan forhøielse 
blev ogsaa foretaget.

I 1879 blev den første lærerinde ansat ved skolen. An
vendelsen af lærerinder blev i de nærmest følgende aar udvidet 
til at omfatte 1ste og 2den forbkl. ; da disse har parallelklasser, 
arbeider nu regelmæssig 4 lærerinder ved skolen. Omstændig
hederne er indtil videre til hinder for en mere udstrakt anven
delse af lærerinder.

I forbindelse med budgettet for 1882 kom forhøielse af 
lærerlønningerne atter paa tale. Forstanderskabet oplyser, at en 
ikke uvæsentlig del af lærerposterne er lavere lønnet end til
svarende poster ved andre skoler. Dette er ikke alene skikket 
til at virke nedslaaende paa lærerne, mén har ogsaa vist sig at 
have den for skolen skadelige følge, at der hyppig indtræder 
lærerskifte, da ikke alene offentlige skoler byder bedre lønninger, 
men det tillige ikke sjelden har hændt, at private skoler har 
overbudt borgerskolen for af dens lærerpersonale at erholde 
dygtige kræfter. Det er derfor en sag, som fortjener nøie 
overveielse, om og i hvilken udstrækning forhøielse af lærer
lønningerne bør finde sted. Forstanderskabet vil dog ikke frem
sætte noget bestemt forslag, før ny bestyrer er ansat (det var 
i mellemtiden mellem Corneliussens død og Jespersens ansættelse). 
I anledning af disse forstanderskabets bemerkninger ytrede for
mandskabets budgetkomite i sin indstilling, at «naar Forslag til 
Forhøielse af Lærerpersonalets Lønninger er stillet i nær Udsigt, 
skal Comitéen i saa Henseende fremhæve Ønskeligheden af, at 
dette Forslag bliver fremsat saa snart som muligt, da Skolens 
Trivsel afhænger af Lærerkræfternes Beskaffenhed, som igjen 
beror paa, at Lønningerne ikke vedblive at være utilstrækkelige».

Efter disse opmuntrende udtalelser af budgetkomiteen, der 
ikke fandt nogen modsigelse hos de kommunale autoriteter, ud- 
arbeidede da forstanderskabet forslag til nyt lønningsregidativ 
med en udførlig motivering og indsendte det til kommunebesty
relsen sammen med forslag til budget for skolen for skoleaaret 
1882—83. Forstanderskabet efterviser først det uheldige i det 
hidtil fulgte princip for skolens lønningsregulativer, idet lærer
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lønningerne var beregnede pr. time for visse fag i bestemte 
klasser. Denne ordning hindrede eller vanskeliggjorde i høi 
grad den fordelagtigste anvendelse af skolens lærerkræfter. Var 
en lærer engang blevet ansat i et vist antal timer i visse fag 
og klasser, var det meget vanskeligt at faa ham anbragt i andre 
fag og klasser ; thi dette vilde medføre en nedsættelse af lønnen 
enten for ham selv eller for den, han skulde afløse ; man kunde 
ikke engang tage en enkelt time ugentlig fra en lærer, uden at 
hans løn med det samme maatte nedsættes, eller lægge en enkelt 
time ugentlig til hans arbeidstid, uden samtidig at forhøie hans 
løn. Dette var til hinder for at udnytte lærerkræfterne paa den 
hensigtsmæssigste maade efter bestyrelsens erfaring om deres 
specielle kvalifikationer. Fremdeles var der tildels tillagt de 
enkelte lærere et for stort ugentligt timetal; 4 af lærerne havde 
over 30 timer, en 35, en endog 36 timer ugentlig; saa meget 
strak ikke en lærers arbeidskraft til. Lønningssatserne var for 
lave, meget lavere end ved de offentlige høiere almenskoler, 
endog lavere end ved de fleste kommunale middelskoler. Des
uden savnedes der bestemmelser om passende alderstillæg efter 
visse aars tjenestetid. Forestillingen løb ud i følgende forslag 
om nyt lønningsregulativ:

«1 ) Undervisningen ved Kristiania borger- og realskole be
sørges dels af faste lærere, der ansættes med en vis aarlig løn 
for et nærmere bestemt antal ugentlige undervisningstimer, dels 
af lærerinder med en lignende ansættelse, dels af timelærere, 
der aflønnes med en vis løn pr. ugentligt timeantal og saaledes, 
at de aarlig oppebærer denne løn for 48 uger.

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

3) Lærere af første fønningsgrad er forpligtede til indtil 
30 ugentlige undervisningstimer i klasserne, hvilket timeantal 
dog efter forstanderskabets beslutning for hvert enkelt tilfælde 
skal kunne nedsættes for lærere i særlig besværlige fag eller 
saadanne, der kræver meget hjemmearbeide, dog at aldrig time-
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tallet for nogen lærer nedsættes til mindre end 25 timer 
ugentlig.

Lærere af første lønningsgrad ansættes med en aarlig løn 
af kr. 2 000, hvilken løn efter 3 aars tjenestetid forhøies til 
kr. 2 200, efter 6 aar til kr. 2 400, efter 9 aar til kr. 2 600 
og endelig efter 12 aar til kr. 2 800.

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

Lærere af anden lønningsgrad ansættes med en aarlig løn 
af kr. 1 500, som efter 3 aars tjenestetid forhøies til kr. 1 700, 
efter 6 aar til kr. 1 850 og efter 9 aar tij kr. 2 000.

5) Lærerinderne er forpligtede til en ugentlig undervis
ningstid af 24 timer. De ansættes med en løn af kr. 848 aarlig, 
hvilken løn efter 3 aars tjenestetid stiger til kr. 948 og efter 
6 aar til kr. 1 048. Af lønnen skal kr. 48 aarlig anvendes til 
indskud i en pensionsindretning efter forstanderskabets nærmere 
bestemmelse.

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

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

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

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

*) Ved kommunebestyrelsens beslutn. af 10de decbr. 1885 bestemt 
til kr. 1,50 pr. time.



1889] Skolens historie fra 1869 og 1870—1889. 67

9) Samtlige ved skolen ansatte lærere og lærerinder er for
pligtede til at være medlemmer af skolens vikarkasse efter de 
for denne gjældende bestemmelser.

Hvis en pensionsindretning for kommunens bestillingsmænd 
maatte blive oprettet, eller en anden ordning i samme øiemed af 
kommunebestyrelsen vedtages, skal lærerne være forpligtede til 
at gjøre indskud efter de nærmere bestemmelser, som derom 
maatte blive fattede af kommunebestyrelsen.»

Ved repræsentantbeslutning af 25de mai 1 882 blev det nye 
lønningsregulativ vedtaget. Derefter blev det af forstanderskabet 
med stiftsdirektionens approbation bestemt, hvilke af de allerede 
ansatte lærere skulde høre til første og hvilke til anden lønnings
gruppe. Endelig blev alderstillæg for de allerede ansatte lærere 
bestemte ved særegen repræsentantbeslutning af 12te oktober 
1882, hvorved blev taget hensyn dels til deres anciennitet ved 
skolen, dels til det ugentlige timetal, hvori de havde arbeidet. 
Hermed havde den store sag om lærerlønningerne fundet en 
tilfredsstillende afgjørelse. Regulativet af 1882 bestaar endnu 
uforandret og vil sandsynligvis ogsaa blive bestaaende i lange 
tider.

Vedtagelsen af det nye lønningsregulativ medførte en udgifts
forøgelse allerede for det første aar af 6 275 kroner. Denne 
merudgift kunde ikke dækkes af skolens indtægter. Ogsaa nogen 
anden forøgelse i udgifterne kom til for skoleaaret 1882—83. 
Som følge heraf maatte bykassen træde til med et forholdsvis 
betydeligt tilskud til skolen. Herom mere siden.

1 1870 var lærernes vikarkasse ved flere langvarige syg
domstilfælde inden lærerpersonalet kommet i betydelig under
balance. Lærerne fremkom derfor med andragende om, at der 
maatte tilstaaes kassen et bidrag engang for alle af skolekassen 
af 100 spd. Andragendet blev anbefalet af bestyrelsen og ind
vilget af formandskabet. I 1876 androg lærerne om, at skolens 
kasse, i lighed med hvad der var tilfælde ved byens almueskoler, 

5® 
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maatte yde til vikarkassen et aarligt tilskud, som var ligt med 
lærernes bidrag'. Dette andragende blev ikke bifaldt; men i dets 
sted blev der af formandskabet fattet beslutning om et fast 
aarligt bidrag af skolekassen til vikarkassen af 60 spd. Dette 
bidrag ydes endnu. Under exceptionelt heldig sundhedstilstand 
inden lærerpersonalet gjennem en længere aarrække er vikar
kassen nu kommet i en særdeles gunstig stilling. Skjønt lærernes 
bidrag er nedsat til 7a pct. af deres aarlige løn, har kassen en 
beholdning af omtrent 4 500 kroner. Nye statuter, der sikrer 
lærerne større fordele end tidligere, navnlig udstrækker den 
tid, i hvilken de i sygdomsforfald faar fri vikar, blev vedtagne 
i 1885.

I 1871 fik skolen sit andet legat. Under 15de juli d. a. 
tilskrev hr. høiesteretsadvokat Niels Nicolaysen skolens bestyrelse 
saalydende :

«Som eneste Arving efter afdøde Borgermester Carl Foug- 
stad giver jeg mig den Ære at’meddele, at han har udtalt sit 
Ønske om, at følgende Disposition træffes efter hans Død: 800 
— otte Hundrede — Speciedaler skjænkes til Christiania Borger- 
og Realskole som et Legat, der skal bære Skolens tidligere 
Discipel, Borgermesterens afdøde Søn Christian Fougstads Navn, 
og hvis aarlige Renter skulle anvendes til saadanne Drenges 
frie Skolegang i eet Aar, som Skolens Bestyrelse finder kvali
ficerede til at nyde Fritagelse for at erlægge Skolepenge, men 
som den finder sig hindret fra at tilstaa dette ved den'Bestem
melse i Skolens Statuter, at Ingen kan tilstaaes saadan Fri
tagelse, der ikke har frekventeret Skolen i eet Aar. —■ — —. » 
Saalænge enkelte navngivne personer lever, skal disse dog nyde 
godt af renterne, og som følge heraf er legatet ikke endnu 
kommet skolen til nytte.
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Skolen havde aldrig havt noget discipeVùbliotliek. I sit 
forslag til budget for skolen for skoleaaret 1882—83 androg 
forstanderskabet om en bevilgning af 1 000 kroner til oprettelse 
af et saadant, og dette blev tilstaaet af kommunebestyrelsen. 
Bibliotheket blev da anskaffet og bestaar for tiden af henved 
500 bind. De læsende elever erlægger en kontingent af 20 øre 
maanedlig, og bibliotheket har været meget flittig benyttet. Man 
havde haabet, at det skulde kunne holdes i gang ved elevernes 
kontingent; men det har vist sig, at der slides for haardt paa 
bøgerne, og indtægten ved gutternes kontingent har ikke strukket 
til fol’ at holde bibliotheket vedlige ved reparationer og supple
ring. Det sidste aar har man derfor været nødt til at holde 
bibliotheket lukket; men for 1890 er der bevilget et tilskud af 
skolekassen af 100 kroner, og da vil det igjen blive aabnet.

Skolens regnskab i begyndelsen af 70-aarene dreier sig om 
8 000 spd. aarlig. Regnskabet viser stadig nogle hundrede spd. 
overskud; men dette bestod for største delen af restancer, der for 
det meste viste sig uerholdelige, saa overskudet for en stor del 
var illusorisk. Skolen var dog istand til af sin beholdning i 
1872 at tilskyde 1 500 spd. til opførelse af de nye skolebyg
ninger. I forbindelse med lønsforhøielsen af 1873 blev skole
pengene for 2den forbkl. forhøiede fra 1 til P/a spd. maanedlig.

Fra midten af 70-aarene bliver skolens økonomiske stilling- 
vanskeligere. Skjønt den gamle skolebygning var blevet meget 
fordelagtig solgt, kom dog skolen ved opførelsen af de nye 
skolebygninger i en gjæld af omtrent 12 000 spd., der skulde 
forrentes. Samtidig bevirkede forhøielsen af lærerlønningerne i 
1876 en stigning i de aar lige udgifter af over 600 spd. Denne 
blev vel omtrent opveiet ved en foretagen forhøielse af skole
pengene for de 3 øverste klasser fra 2^2 til 3 spd. maanedlig ; 
men renter og afdrag af skolens pantegjæld voldte betydelige 
vanskeligheder. Da de nye bygninger var færdige, stod skolen 
i en pantegjæld til pensionsfondet for geistliges enker af 28 000 
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spd. og til grosserer N. O. Young for tomten, omtrent 6 000 spd. 
Til dækkelse heraf havde den kjøbmand Vollmanns pantobliga
tion for restbeløbet af kjøbesummen for den gamle gaard, 22 000 
spd. ; der var altsaa en differents i skolens eiende og skyldige 
pantobligationer af 12 000 spd. Det fandtes umuligt at betale 
mere i afdrag, end hvad skolen fik ind i afdrag af Vollmann; 
skolen fik derfor mod kommunens garanti afdragsfrihed for 12 000 
spd. af obligationen til pensionsfondet. Et andragende om, at 
kommunen vilde overtage at betale renterne af de 12 000 spd., 
blev derimod afslaaet, som allerede omtalt ovenfor under afsnittet 
om lærerlønninger. For at gjøre det mest mulige ud af skole
pengene blev den maanedlige skolekontingent for I mdkl. for- 
høiet fra 8 til 10 kroner. Men den sidste halvdel af 70-aarene 
og de første af 80-aarene var temmelig trange aar for skolen, 
og det var kun ved en anspændt økonomi, at skolens regnskab 
kunde bringes til at balancere. Skolens regnskab varierer i 
disse aar mellem 47 000 og 50 000 kroner aarlig; for hvert 
aar er der omtrent 2 400 kroner mere til renter paa udgiftssiden 
end paa indtægtssiden.

Det nye lønningsregulativ, som traadte i kraft fra august 
1882, bevirkede som ovenfor oplyst allerede for det første aar 
en forøgelse paa lønningskontoen af over 6 000 kroner. Hertil 
kom bevilgning af 1 000 kroner til discipelbibliothek foruden et 
par andre, mindre betydelige udgiftsforøgelser. Budgettet for 
1882—83 blev derfor affattet med et underskud af 8 900 kroner, 
som foresloges dækket af bykassen. Denne gang henvendte ikke 
skolen sig forgjæves til kommunens bevilgende myndighed med 
ansøgning om bidrag af bykassen; magistrat og formandskab 
anbefalede forslaget, og repræsentantskabet vedtog det enstemmig 
under 25de mai 1882. Magistraten havde foreslaaet, at skolens 
budget for fremtiden skulde indtages i det almindelige bykasse- 
budget i lighed med de øvrige kommunale skolers budgetter; 
men formandskabet antog, at der ikke var tilstrækkelig føie til 
for tiden at træffe saadan beslutning; man burde først se, hvor
ledes de økonomiske forholde ved skolen videre vilde udvikle sig. 
Derimod blev det bestemt, at skolens reguskabsaar for eftertiden, 
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i lighed med bykasseregnskabets, skulde falde sammen med 
kalenderaaret. I løbet af de følgende aar blev da skolens budget 
affattet selvstændigt, uden anden forbindelse med bykassebudgettet, 
end at de nødvendige tilskud til skolen blev opførte paa dette. 
Udgifter til renter og afdrag af skolens pantegjæld blev opført 
paa skolens budget. Da skolen saaledes erholdt, hvad der ud
over dens egne indtægter tiltrængtes til dens drift, af bykassen, 
fandt man det unødvendigt, at skolen havde nogen beholdning; 
denne, skolens driftskapital, blev derfor i 1887 inddraget i by
kassen; den udgjorde da omtrent 5 000 kroner.

Skolens stedse stigende udgifter, der for den allervæsent- 
ligste del blev bevirkede ved de stigende alderstillæg for lærerne 
og lærerinderne efter lønningsregulativet, gjorde aar for aar 
større tilskud af bykassen nødvendige. Det var øiensynligt, at 
skolen med de forhøiede lærerlønninger og med det i flere hen
seender bedre og derfor dyrere udstyr ikke med de nuværende 
skolepenge vilde kunne komme til at bestride sine udgifter af sine 
egne indtægter, at den følgelig stadig vilde trænge til tilskud 
for at kunne bestaa. Under disse omstændigheder fandt de kom
munale autoriteter det ved behandlingen af skolens budget for 
1890 rettest at udsondre skolen fra den særstilling, den hidtil 
havde indtaget, og at give dens budget sin plads som en post 
paa bykassens almindelige budget. Ved samme leilighed blev 
udgifter til renter og afdrag af skolens pantegjæld udtagne af 
skolens budget og opførte paa vedkommende udgiftspost for by
kassens gjæld. Efter denne forandring er skolens udgifter for 
1890 budgetteret til 57 500 kroner, dens indtægter til 42 700 
kroner; bykassens tilskud for aaret er altsaa beregnet til 14 800 
kroner. Hermed er skolen i økonomisk henseende kommet i det 
samme forhold til kommunen som de øvrige kommunale middel
skoler i vort lands kjøbstæder.
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At sammensætte en fortegnelse over de antagelig flere hun
drede lærere, der har arbeidet ved skolen i den tid, den har be- 
staaet, vilde være et uoverkommeligt og sandsynligvis umuligt 
arbeide (skolens protokoller indeholder nemlig ikke fuldstændige 
oplysninger om lærernes ansættelse og afgang), og en saadan 
fortegnelse vilde neppe være af nogen særlig interesse. Derimod 
hidsættes nedenfor en fortegnelse over dem, der i tidernes løb 
har været medlemmer af skolens bestyrelse under dennes forskjellige 
organisationer og navne (inspektion, skoleraad, bestyrelse, forstan
derskab), ligesaa en fortegnelse over skolens inspektører og be
styrere fra dens oprettelse til nu. Bestyrelsesmedlemmerne 
opføres med de titler, hvormed de er betegnede i forhandlings
protokollen ved deres indtrædelse i bestyrelsen.

Medlemmer af skolens bestyrelse siden 
dens oprettelse.

Pastor M. Sigvardt................................. 1812—1818
Pastor J. Garmann................................. 1812—1822
Overlærer M. B. Bloor........................... 1812—1818
Adjunkt Ch. Døderlein........................... 1812—1814
Kjøbmand David Fr, Heftye .... 1812—1814
Kjøbmand Daniel Ellefsen...................... 1812—1818
Professor S. B. Hersleb...................... 1814—1817
Professor S. J. Stenersen...................... 1817—1820
Advokat E. N. Saxild*) ...................... 1818—1818
Kateket P. Vinsnes*) ........................... 1818—1819
Stud, theol. N. N. Vogt*)  .... 1819—1825
Pastor W. A. Wexels........................... 1822—1823
Pastor J. Lieungh................................. 1823 — 1847
Stud theol. H. E. Schæffer*)  .... 1825—1528
Generalmajor F. Kaltenborn .... 1828—1832

*) Som inspektør.
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Bankadministrator M. Thyrholm . . . 1828—1832
Kjøbmand I. Linaae ........................... 1828—1836
Bogtrykker R. Hviid........................... 1828-1832
Kaptein Herman Boss........................... 1832—1842
Stadshauptmand J. Bølling .... 1832—1836
Exercermajor N. Ytteborg...................... 1832—1836
Kobbersmed A. Bergstrøm .... 1836—1843
Statsraad J. H. Vogt........................... 1836—1846
Kjøbmand Chr. Benneclie...................... 1836—1840
Kjøbmand And. Tofte........................... 1840—1843
Professor C. A. Holmboe...................... 1842—1858
Expeditionssekretær Carl Fougstad . . 1843—1846
Kjøbmand Thor Olsen........................... 1843'—1858
Garnisonsprest A. W. Fangen . . . 1846—1847
Assessor C. L. Diriks........................... 1846—1847
Pastor W. A. Wexels*) ....................... 1847—1866
Kjøbmand Peter Schreiner .... 1848—1858
Expeditionssekretær A. Manthey . . 1848—1850
Prokurator J. Blich................................. 1850—1853
Advokat D. Kildal................................. 1853—1857
Høiesteretsassessor A. Thomle . . . 1857—1865
Professor F. C. S. Platou...................... 1859—1864
Professor R. T. Nissen...................... 1859—1875
Konsul Th. Heftye................................. 1859—1863
Bankchef B. Dybwad........................... 1863—**)
Høiesteretsassessor F. Hallager . . . 1864—1876
Fabrikeier Knud Graah...................... 1865—1869
Pastor J. Tandberg................................. 1866—1873
Rigsarkivar M. Birkeland...................... 1869—1873
Professor H. Christie........................... 1873—1873
Pastor G. Hansen................................. 1873—**)
Professor C. M. Guldberg...................... 1873 — 1875
Professor dr. O. J. Broch .... 1875—1877
Professor O. Rygh................................. 1875—**)

*) 2den gang. •*) Er fremdeles medlem.
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Kjøbmand R. Andvord .... 
Raadmand Gr. Hoffmann . . . 
Skolebestyrer E. Corneliussen*) . 
Cand. theol. A. M. Corneliussen**) 
Skolebestyrer J. Jespersen*) . . 
Kst. raadmand F. Oppen . . . 
Raadmand H. Horn......................

1877—1880 
1877—1885 
1880—1880 
1880—1881 
1881—***) 
1885—1886 
1886—***)

Inspektører og bestyrere ved skolen siden

dens oprettelse

Tegnemester Galschjøtt ....
Advokat Saxild.................................
Kateket P. Vinsnes . . . . . , 
Stud, theol. N. Vogt...................... 
Stud, theol. H. E. Schæffer . . 
Cand. theol. A. Haslund .... 
Cand. theol. E. Corneliussen . . . 
Cand. theol. A. M. Corneliussen, kst. 
Cand. theol. J. Jespersen ....

1812—1813 
1816—1819 
1818—1819 
1819—1825 
1825 — 1839 
1839—1861 
1861—1880 
1880—1881 
siden 1881

Oversigt over elevantal og klasseordning ved skolen
aar for aar siden dens oprettelse i 1812.

(For enkelte aar findes ingen oplysninger. Det bør merkes, 
at juli, den sidste maaned i skoleaaret, er den tid paa aaret, 
da elevantallet er mindst.)

Elevantal : 
i 1812 i juli 48 

13 — 59

Opadstigende 
klasser:

3
3

Antal klasser med 
parallelklasser:

3
3

•) Som bestyrer. •*) Som konst, bestyrer. ***) Er fremdeles 
medlem.
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Antal klasser
Opadstigende med parallel

Elevantal : klasser : klasser :

i 1814 i juli 54 3 3
15 — 51 3 3
16 — 60 3 3
17 — oplysning mangler 3 3
18 — 28 à 30 3 3
19 — 63 3 3
20 3 3
21 3 3
22 oplysninger mangler 3 3
23 3 3
24 3 3
25 i juli 66, i ¿december 70 3 3
26 — 68, — 80 3 3
27 — 162 5 5
28 — 156 5 5
29 — 140 5 5
30 — 142 5 7
31 — 147 5 6
32 — 130 5 5
33 — 122 5 5
34 — 130 5 6
35 — 130 6 6
36 — 113 5 6
37 — 102 5 5
38 — 92 5 5
39 — 72, i december 94 5 5
40 — 104, — 117 5 5
41 — 133, — 159 6 6
42 — 164, — 177 7 7
43 — 170, — 185 7 7
44 — 178, — 188 7 7
45 — 194, — 224 7 8
46 — 213, — 241 7 8
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i 1847
Elevantal :

i juli 235, i december 249

Opadstigende 
klasser :

7

Antal klasser 
med parallel

klasser:
9

48 — 240, — 259 7 9
49 — 234, — 265 7 10
50 — 256, — 280 7 10
51 — 276, — 295 7 11
52 — 286 7 11
53 — 286 8 12
54 — 296 8 12
55 — 299 8 12
56 — 284 8 12
57 — 312 8 12
58 — 308 8 12
59 — 315 8 13
60 — 332 8 14
61 — 348 8 14
62 — 350 8 14
63 — 354 8 14
64 — 355 8 14
65 — 345 8 14
66 — 326 8 14
67 — 340 8 15
68 — 338 8 15
69 — 345 8 1 5
70 — 367 8 15
71 — 392 8 15
72 — 397 8 15
73 — 394 9 15
74 — 410 9 15
75 — 414 9 15
76 — 423 9 16
77 — 425 9 16
78 — 440 9 16
79 — 434 9 16
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Udfaldet af de hidtil ved skolen afholdte

Elevantal :
Opadstigende 

klasser :

Antal klasser 
med parallel

klasser :
i 1880 i juli 434 9 16

81 — 430 9 16
Gjennemsn. f. hele aaret

82 — 418 435 9 16
83 — 446 446 9 17
84 — 473 478 9 17
85 — 481 489 9 17
86 — 485 499 9 17
87 — 485 495 9 18
88 — 470 ’ 476 9 17
89 — 459 472 9 18

middelskolens afgangsexamener.

Aar.

Antal ele
ver, som 
har frem
stillet sig 
til exam.

Deraf bestaaet med 
hovedkarakter Ikke 

bestaaet.
1 2 3

1880 . . . 19 » 13 6 »
1881 . . . 13 1 6 4 2
1882 . . . 17 » 12 4 1
1883 . . . 26 4 10 11 1
1884 . . . 27 1 12 7 7
1885 . . . 16 1 12 2 1
1886 . . . 22 3 15 3 1
1887 . . . 34 1 31 2 »
1888 . . . 29 2 26 1 »

1889 . . . 30 4 19 5 2

Tilsammen 233 17 156 45 15



Skoleefterretninge r.

Ved 

skolens bestyrer.



I. Skolens forstanderskab.

Efter skolens plan § 12 skal dens forstanderskab bestaa af 
det af magistratens medlemmer, under hvem sager angaaende 
skolevæsenet henhører, som formand, en af byens i selvstændigt 
embede værende prester, der opnævnes af biskopen, to af magi
strat og formandskab 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 kom
mer til anvendelse, samt skolens bestyrer.

I skoleaaret 1888—89 bestod forstanderskabet af: 
Raadmand H. Horn som formand, siden april 1886. 
Bes. kap. til Vor Frelsers menighed G. Hansen, medlem siden 

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

II. Skolens lærerpersonale

har med en undtagelse, som nedenfor vil blive nævnt, været det 
samme som i skoleaaret 1887—88. 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.

Kristiania borger- og realskole. 6
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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:

Mes se 11, 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, 

kaptein 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, ancien
nitet fra samme tid.

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

Berg, Otto. Født 1860, student 1879, mathematisk-natur- 
videnskabelig lærerexamen 1887, konst, i 1885, fast ansat 
februar 1888.

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 
tjenestetid.
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Lund, Andreas. Født 1851, seminarist 1.871, student 1881, cand. 
philos. 1883, ansat november 1877, anciennitet fra august 1877.

Kjørstad, Olaf. Født 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. Født 1857, seminarist 1882, student 1884, 
studerer til mathematisk-naturvidenskabelig lærerexamen, 
ansat i angust 1886.

Tim elær ere:

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

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

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

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

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

Lærer in der :

Frøken Liitken, 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, konsti
tueret siden oktober 1882. Ansættelse blot ved konsti
tution, for at hendes post skulde kunne inddrages, i tilfælde 
en klasse skulde blive inddraget; men hun havde alderstillæg 
som en fast ansat lærerinde med anciennitet fra august 1882. 
Hun fratraadte sin post i mars 1889, da hun indtraadte 
i egteskab. I hendes sted vikarierede til skoleaarets udgang :

6*
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Frøken Henriksen, Signy, tidligere vikarierende lærerinde ved 
Kristiania almueskoler.

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 skole
planen bestemte klasseinddeling, 3 etaarige opadstigende forbere
delsesklasser 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. . . 47 49 53 49
2 . . . 46 45 45 44
3 . . . 57 59 59 57

Tilsammen 150 153 157 150
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Transport 150 153 157 150
Middelskolen I ... 70 69 71 68

II ... 66 67 66 66
Ill E. . . 62 59 56 56
Ill L. . . 4 4 4 4
IV E. . . 52 51 51 43
IV L. . . 8 8 8 8
VE... 30 28 27 27
V L. . . 8 8 8 8

VI E. . . 22 24 24 23
VI L. . . 9 8 8 8

Tilsammen 331 326 323 311

Samlet antal 481 479 480 461

Aldersforlioldet mellem de forskjellige klasser i det forløbne 
skoleaar er fremstillet i nedenstaaende oversigt :
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Forberedelsesskolen 1 kl. . 6 aar 6A a ar A aar
2 7 « « A «
3 . . 8 « 9 « i «

Middelskolen I . . 9 « 10 « i «

II . . 10 « 11 « i «

III . . 11 « 12 A « IA «
IV . . 12 « 13A « IA «
V . . 13 « « i A «

VI . . 14 « 15A « IA «
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Aldersforholdene for de forskjellige klasser var noget afvi
gende fra forholdene i skoleaaret 18g|; men for den hele skole 
under ét var gjennemsnitsalderen nøiagtig den samme som forrige 
skoleaar, 12^ maaned over den alder, som af kirkedepartementet 
er betegnet som normalalder.

Af skolens elever i forrige skoleaar var der 3 fra andre 
byer eller fjernere liggende landdistrikter, som af forældre eller 
værger var anbragte i logier i byen for at søge borgerskolen. 
18 havde hjemme i de nærmere strøg af Aker og Asker, saa 
de kunde søge skolen fra sine hjem, tildels pr. jernbane. De 
øvrige var hjemmehørende i Kristiania.

IV. Fagfordelingen.

De forskjellige fag i de forskjellige klasser var i skoleaaret 
1888—89 fordelte paa følgende maade mellem lærerne: 
Bestyreren:

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

----------- - 10 timer.
Inspektør Corneliussen, klasseforstander i VI a:

Religion i VI a, V a og IV a . . . 6 t.
Modersmaal i VI a, V a, IV a og IV b 14 t.

-----------  20 timer.
Messe 11, klasseforstander i III a:

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

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

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

30 timer.
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Iversen, klasseforstander i II b:
Tysk i IV a, IV b, III a, III b, 4 timer

i II a og i II b................................. 28 timer.
Grüner, klasseforstander i VI b:

Tysk i VI a, VI b, V a.........................12 t.
Engelsk i VI a, VI b, V a, V b . . 16 t.

----------- 28 timer.
Schnitler, klasseforstander i I b:

Historie i III a, III b, II a, II b, la, Ib 18 t.
Geografi i II a, II b, I a, I b . . . 10 t.

-----------  28 timer.
Løken, klasseforstander i IV a:

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

-----------  29 timer.
Berg, klasseforstander i IV b:

Mathematik i VI b, V b, IV b, III b . 17 t.
Praktisk regning i IV b, III b ...6t.
Naturfag i VI b, V b, IV b . . . . 7 t. 

-----------  30 timer.
Holst, klasseforstander i V b :

Latin i VI b—III b................................... 23 t.
Tysk i V b......................................................4 t.

-----------  27 timer.
Olsen, klasseforstander i 3 forbkl. a:

Religion i I a, I b, 3 a, 3 b . . . . 10 t.
Historie i 3 a...........................................  3 t.
Geografi i 3 a, 3 b................................  4 t.
Skrivning i I a, I b, 3 a, 3 b . . . 12 t. 

-----------  29 timer.
Lund, Klasseforstander i III b :

Modersmaal i III b, II b, I b . . . . 18 t.
Regning i 3 a, 3 b....................................10 t.

28 timer.
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Kj ør s tad, klasseforstander i I a:
Religion i IV b, III a, III b, II a, II b 12 t.
Modersmaal i II a, I a.............................. 13 t.
Historie i 3 b................................................ 3 t.
Geografi i III b........................................... 2 t.

-----------  30 timer.
Gran, klasseforstander i II a:

Regning i II a, II b, I a, I b . . . 16 t.
Skrivning i VI—II....................................14 t.

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

Modersmaal i 3 a, 3 b.............................. 16 t.
Geografi i III a...........................................2 t.
Naturhistorie i III—I.............................. 12 t.

-----------  30 timer.
Refsum: Modersmaal i III a...........................5 t.

Tysk, 2 timer i II a......................................2 t.
----------- 7 timer.

Conradi: Sang gjennem hele skolen...........................7 timer.
Haslund: Tegning gjennem hele skolen .... 19 timer.
Bjørnseth: Gymnastik gjennem hele skolen . .18 timer.
Treider: Bogholderi i VI a og b . . . 2 t.

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

Frk. Lütken, klasselærerinde i 1 forbkl. a . . 24 timer.
» Foss, do. i 2 a . . 24 timer.
» Kulsberg, do. i 1 » b . . . 24 timer.
» Riis. do. i 2 » b . . . 24 timer.
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klasser har havt fælles undervisning i sang og gymnastik, de 
to VI mdkl. tillige i handelsregning, bogholderi og tegning.

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, handelsregning og bogholderi eller tegning. I disse 
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timer har altsaa to lærere arbeidet i samme klasse, selvfølgelig 
i forskjellige værelser.

I undervisningen i fransk deltog 28 disciple.
1 elev var i henhold til skoleplanens § 3 paa grund af 

tungt nemme fritaget for undervisningen i fremmede sprog. 
2 var som sønner af familier af ikke-luthersk bekjendelse fri- 
tagne for undervisningen i religion. 21 elever var, samtlige 
efter lægeattest, fritagne for undervisningen i gymnastik det hele 
skoleaar eller en større del deraf. For undervisningen i sang 
var 4 fritagne efter lægeattest og desuden endel, som sanglære
ren fritog paa grund af mangel paa gehør eller stemme.

VI. Undervisningen.

Følgende pensa er gjennemgaaede i skoleaaret:

A. I forberedelsesskolen.

1 ste klasse.

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

Moders m aalet: Lyd- og skrivelæsemethoden. Grjennemgaaet 
Jespersens abc og Eriksens og Paulsens læsebog 1ste 
del fra «læsestykker» bogen ud. Nogle smaasange 
er lærte og sungne. Afskrift og diktat, tildels i bog, 
med betegnet stavelsedeling. Anskuelsesøvelser, for
tællinger, eventyr.

Regning: 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, lige- 
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saa i multiplikationstabellen til og med 5. Blot hoved
regning. Anskuelsesmidler: regnekuber, kugle
ramme.

Skrivning: Grundtrækkene til det lille latinske alfabet og 
alfabetet selv er indøvet efter en systematisk grup
pering. Lettere sammenskriftforbindelser. Materiel
let i den første tid skifertavle og griffel, senere pen 
og skrivebog.

2den klasse.

Religion: Efter Vogts lille bibelhistorie er fortalt og gjen- 
fortalt fra skabelsen til «Josva» og de vigtigste be
givenheder af Jesu liv, noget flere og noget udførli
gere fortalt end i 1ste klasse. Bibelske billeder 
foreviste. Nogle salmevers og smaa bønner lærte.

Moder s m aalet: 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 ad
derende led og som subtraktor. Den lille multipli
kationstabel. I skriftlig regning indøvet addition, 
subtraktion og multiplikation med ensifret multipli
kator. (Nicolaisens tavleregningsopgavei’ 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 la. 
tinske alfabet og alfabetet selv.

Geografi: Under anskuelsesøvelser er de vigtigste geografiske 
grundbegreber gjennemgaaede. Øvelser i tegning af 
situationsrids af skolebygningen med nærmeste om
givelser til forstaaelse af kartmæssig fremstilling ; 
Kristiania med omegn. En kort oversigt over
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Norges geografi efter vægkartet med øvelse i at ef- 
tertegne kartet i løst omrids.

3di e klasse.

Religion: Det gamle testamente gjennemgaaet efter Vogts 
lille bibelhistorie. De tidligere gjennemgaaede fortæl
linger af det nye testamente repeterede. Tekst
ordene til katekismens 3 første parter lærte. 4 
smaa salmer 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.

Gjennem en række af exempler og ved analyse 
i exempelsamlingen og læsebogen er indøvet sætningen 
med subjekt, prædikat og komplement samt de vig
tigste ordklasser.

Diktat, afskrift og udenadskrift afvekslende 3 gange 
ugentlig.

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

I skriftlig regning indøvet de 4 regningsarter 
i ubenævnte tal. (Nicolaisens 4 de—6te trin repe
teret og de første afsnit af 8de og 9de trin gjen
nemgaaet.)

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

Geografi: Efter globus og planiglobier er gjennemgaaet 
landets og vandets fordeling paa jorden med verdens
dele og verdenshave osv. Efter Europa-kartet er 
meddelt en kort oversigt over det vigtigste af Europas 
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geografi. Paa lignende maade meddelt et kort om
rids af Palæstinas geografi. Alt efter mundtlig 
fremstilling.

Historie: Et udvalg af de interessanteste og merkeligste 
begivenheder af fædrelandets historie fortalt og gjen- 
fortalt af eleverne under forevisning af billeder for 
de fortællinger, til hvilke man har billeder.

B. I middélskolen.
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 gjennemgaaede, ligesaa et lidet udvalg af bibelsprog 
af hustavlen og sentenserne. 4 nye salmer er lærte, 
de tidligere lærte repeterede.

II kl. Vogts bibelhistorie for borgerskoler er gjennemgaaet fra 
begyndelsen til «Eli og Samuel». Jødelands geografi er 
gjennemgaaet i kort omrids. Katekismens 5 parter samt 
et udvalg af hustavlen 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 Makka- 
bæernes 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 over
sigt over kirkeaaret mundtlig meddelt.

V kl. Bibelhistorie: Fra apostlernes gjerninger bogen ud, 
repeteret det gamle testamente, gjennemgaaet oversigten 
over de poetiske og profetiske skrifter. Forklaring: 
de 3 sidste parter; 1ste part repeteret.
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VI kl. Repeteret det nye testamente og vigtigere og vanske
ligere afsnit af det gamle testamente. Den bibelske 
geografi repeteret i sammenhæng. Forklaringens 4 sidste 
parter repeteret (de indcirklede stykker fordres ikke 
lært udenad). En kortfattet oversigt over vor guds
tjenestes ordning meddelt mundtlig.

Modersmaalet.
I kl. Læsning med samtaler om og gjengivelser af det læste 

efter Eriksen og Paulsens læsebog 2den del, 3 die afde
ling. Nogle digte lærte udenad efter læsebogen. Sæt
ningsdelene og ordklasserne er gjennemgaaede og indøvede 
efter Hofgaards 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 
pensum. Foredrag af udenadlærte digte. Gram
matik: formlæren og enkelte dele af sætningslæren 
gjennemgaaet efter Hofgaards lille grammatik med ana
lyse efter Jensens eksempelsamling. (I I og II mdkl. 
er gjennemgaaet det væsentlige af Hofgaards lille norske 
grammatik). Diktat, afvekslende med afskrift og udenad
skrift; smaa gjenfortællinger. 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 
forklaring og gjengivelse af det læste. Udenadlærte 
digte efter samme læsebog. Grammatik: repetition 
af Hofgaards lille grammatik i sammenhæng; analyse 
væsentlig eftei’ læsebogen. Retskrivningsøvelser som i
forrige klasse, gjenfortællinger. Forsøg paa en let 
selvstændig stil af beskrivende art: «en agetur».

IV kl. Læsning: Eriksen og Paulsens læsebog 3die del, det 
i forordet opgivne pensum for klassen. Foredrag af 
udenadlærte digte. Efter Hofgaards større grammatik 
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repeteret det vigtigste af formlæren og læst sætnings- 
læren i sammenhæng. Stadig analyse. Skriftlige øvelser : 
diktat, skriftig analyse, hveranden uge en stil af for
tællende, skildrende eller beskrivende indhold. I skole- 
aaret er følgende udarbeidelser skrevne: 1) Sne paa 
skolens legeplads. 2) Paa landtur. 3) Den gang jeg 
brak mine ski. 4) Mine nye klæder er flængede. 5} 
Kamp mellem en hund og en kat. 6) Den første april. 
7) Min kat. 8) Min første dampskibstur. 9) Dammen 
ligger. 10) Fortælling om en overstaaet fare. 11) 
Hesten. 12) Hunden. 13) Vor skoles bygninger. 14) 
Skoleguttens sommerfornøielser.

V kl. Læsning: Eriksen og Paulsens læsebog 3die del, det 
meste af det i forordet opgivne pensum for klassen, 
desuden af 4de del «Den politiske kandestøber». Fore
drag af udenadlærte digte. Repetition af det væsent
ligste af sætningslæren, ledsaget af stadig analyse. 
Skriftlige arbeider: diktat, skriftlig analyse samt hver
anden uge en stil af beskrivende, skildrende eller for
tællende indhold. I skoleaaret er følgende udarbeidelser 
skrevne: 1) En dag af en skoleguts liv. 2) Skolen i 
regnveir. 3) En skolebog fortæller sin historie. 4) En 
frakkes historie. 5) Flyttedags-scener. 6) Et besøg hos 
en fattig familie i dens hjem. 7) Boldspil. 8) Ski
løbning. 9) Saaledes tilbringer jeg min fritid. 10) 
Akerselven. 11 og 12) Norges fiskerier (fordelt paa 
to udarbeidelser). 13) Middelhavet. 14) Brev til mine 
forældre fra mit ferieopholdssted. i 5) Brev til læreren 
i norsk (indhold efter eget valg). 16) Hunden, dens 
egenskaber og nytte. 17) Hvad vaaren bringer af liv 
og beskjæftigelse (examensstil). — Anvisning til at 
forfatte dispositioner; nogle dispositioner udarbeidede 
paa skolen.

VI kl. Læsning: Stykker af Eriksen og Paulsens læsebog 
3die del og af «Udvalg af norske og danske forfattere» 
ved Eriksen (læsebogens 4de del), væsentlig af de neden
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for nævnte forfattere. Med Broch og Seips «Kortfattet 
norsk og dansk literaturhistorie, nærmest til brug for 
middelskolen» som ledetraad er gjennemgaaet de væsent
ligste af fællesliteraturens forfattere fra Holberg af, af 
den nyere danske literatur Oehlensehläger, Grundtvig, 
Ingemann og H. C. Andersen samt af den nyere norske 
literatur Wergeland, Welhaven, Asbjørnsen, Moe, Bjørn
son, Ibsen, Lie og mindre udførlig enkelte andre for
fattere. Verslæren og digtarterne gjennemgaaet. — 
Leilighedsvis mundtlig og skriftlig analyse. — I regelen 
liveranden uge en udarbeidelse af beskrivende, skildrende, 
fortællende eller lettere ræsonnerende indhold. I skole- 
aaret er følgende udarbeidelser skrevne: 1) En aften- 
underholdning i en familiekreds. 2) Turistliv (et par 
blade af min dagbog). 3) Den norske fisker. 4) Den 
norske bonde. 5) Vekstlivet i Kristiania-dalen i de 
forskjellige aarstider. 6 og 7) Jernet og dets betydning- 
for menneskene (fordelt paa to udarbeidelser). 8) Damp
kraften og dens anvendelse. 9) Oversigt over de vig
tigste geografiske opdagelser i overgangstiden mellem 
middelalderen og den nyere tid. 10) Sverre Sigurdsson 
(karakterskildring). 11) Fortæl om den nytte, vi har 
af vore skove. 12) Gjengivelse afhandlingen i Wessels 
skuespil «Kjærlighed uden strømper». 13) Do. af Hol
bergs «Den politiske kandestøber«. 14) Fremstilling 
af tankegangen i og forklaring af Ibsens digt «Paa 
Akershus«. 15) Skildring af et lykkeligt familieliv. 
16) De forskjellige maader at reise paa, deres fordele 
og mangler. 17) De norske vasdrag og deres betydning 
for landets næringsveie. — .Øvelser i at udarbeide dis
positioner.

Tysk.

I kl. Artikelen i nom. sing, og piur. Eksempler paa sub
stantivernes kjøn og talbøining. Verbets hovedtider i 
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aktiv (Knudsens elementar- og læsebog sidste udgave 
til s. 23).

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 (udardeidede paa skolen), 
diktater, hovedsagelig efter forberedelse hjemme.

III kl. Formlæren er gjennemgaaet i sammenhæng efter Løkkes 
lille grammatik ved Johanssen, enkelte vanskeligere 
punkter 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.

IV kl. Formlæren repeteret efter Løkkes lille grammatik. De 
vigtigste syntaktiske regler (prædikatsordet, verbets 
styrelse, vigtigere tids- og stedsbestemmelser med og 
uden præposition, bisætninger og ordstillingen i samme) 
er indøvet dels efter Løkkes grammatik, dels gjennem 
stile efter Knudsens tyske stiløvelser, af hvilke er gjen
nemgaaet dels skriftlig, dels mundtlig de fleste enkelte 
eksempler samt nogle af de sammenhængende stykker i 1ste 
afdeling. Omtrent 40 sider af Pauss og Lassens læsebog, 
2det oplag, er gjennemgaaet. — Udenadlæren, diktat.

V kl. Syntaksen gjennemgaaet i sammenhæng efter Løkkes 
lille grammatik, formlæren repeteret i sammenhæng efter 
Løkkes større grammatik. 1 hjemmestil og 1 extem- 
poralstil om ugen efter Mohr & Outzens stiløvelser, 
mundtlig oversættelse 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 
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nogle faa digte. — Udenadlæren med skriftlig og mundt
lig gjengivelse.

VI kl. Formlæren repeteret efter Løkkes større grammatik, 
syntaksen efter den lille. Stilskrivning og mundtlig 
oversættelse 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 Tell». Til øvelse 
i extemporaloversættelse er benyttet Ger stackers «Herrn 
Mahlhuber’s Reiseabentheuer». — Udenadlæren af mindre 
prosaiske og poetiske stykker.

Engelsk.
III kl. Engelsk læsebog for begyndere af Løkke (3die udgave 

ved Sommerfelt), 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 sammenhængende læsestykker s. 60—71 og 74—85 
er læste og repeterede. Af Løkkes grammatik ved 
Western læst og repeteret: artiklerne, substantivets tal 
og genitiven, adjektivernes komparation, talordene, prono
menerne (ikke de ubestemte), hjælpeverberne, verbernes 
svage bøining samt de i læsestykkerne forekommende 
uregelrette verber.

IV kl. Den hele formlære gjennemgaaet i sammenhæng efter 
Løkkes lille grammatik. Af syntaksen gjennemgaaet 
med enkelte udeladelser fra § 92 til § 126, det gjennem
gaaede indøvet ved stile i udvalg efter Knudsen og 
Løkkes stiløvelser. Af Løkkes læsebog læst s. 107— 
131. Enkelte stykker lært udenad med mundtlig og 
skriftlig gjengivelse. Jevnlig diktatskrivning efter for
beredelse.
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V kl. Det vigtigste af syntaksen gjennemgaaet efter Løkkes 
(større) grammatik; de mindre vigtige afsnit er natur
ligvis oversprungne. Formlæren repeteret efter den 
større grammatik. 1 hjemmestil og 1 extemporalstil 
ugentlig. Brekkes 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 smaastykker er lært udenad. Udenad- 
læsning, retroversion, diktat.

VI kl. Repetition af det hele grammatiske pensum efter Løkkes 
større grammatik. 1 hjemmestil og 1 extemporalstil 
ugentlig. Øvelser i mundtlig retroversion af lette norske 
stykker ex tempore. Af Brekkes læsebog er læst om
trent 60 sider, hvoraf enkelte stykker er repeteret. Til 
extemporaloversættelse 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 
adverbiets bøining. Johanssens læsebog de første 23 
sider; retroversionsøvelser drevne saavel skriftlig som 
mundtlig.

IV kl. Grammatik: den hele formlære gjennemgaaet efter 
grammatiken, dog med forbigaaelse af enkelte mindre 
vigtige punkter. De vigtigste afsnit af syntaksen mundt
lig gjennemgaaede og indøvede gjennem læsebogens 
eksempelsamling (de vigtigste afsnit af kasuslæren og 
det vigtigste om hoved- og bisætninger). En gang om 
ugen stile efter Andersens og Gjørs stiløvelser eller efter 
dikterede eksempler. Ca. 20 sider af læsebogen og 3 
feltherrer af Cornelius Nepos (Aristides, Cimon, Pausa
nias) efter Andersens udvalg.

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

7*
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Schreiners grammatik. 1 time ugentlig skolestil, i sidste 
halvaar ogsaa 1 hjemmestil ugentlig efter Andersens og 
Gjørs stiløvelser eller dikterede eksempler. 5 feltherrer 
af Cornel (Pausanias, Ifikrates, Khabrias, Pelopidas, 
Agesilaus) og de 27 første kapitler af 1ste bog af 
Cæsar de bello Gallico.

VI kl. Grammatik: Gjentagen repetition af formlæren efter 
Schreiner, det væsentligste af syntaksen gjennemgaaet 
dels fortløbende efter grammatiken, dels gjennem hen
visninger under forfatterlæsningen. 1 hjemmestil og 1 
à 2 skolestile ugentlig. Cæsar de bello G-allico 1ste 
bog fra kap. 25 ud samt 2den bog. Derefter 500 vers 
af Phædri fabler.

Pr an sk.

V kl. Knudsens «kortfattet fransk grammatik» gjennemgaaet 
fra begyndelsen til § 6 8 ; de uregelmæssige verber (§ 
68) ikke gjennemgaaet i sammenhæng, men enkelte 
taget leilighedsvis, eftersom de har forekommet i det 
læste. Af Knudsen og Wallems læsebog, I del, læst 
de første 22 sider med retroversionsøvelserne s. 107 
—110.

VI kl. Repetition af formlæren, de uregelmæssige verber gjen
nemgaaet i sammenhæng. Af syntaksen gjennemgaaet 
de allervæsentligste punkter, deriblandt det vigtigste af 
ordstillingen og participiets bøining, efter Knudsens lille 
grammatik. 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 decimaltal 
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med indøvelse af de decimale mynt- maal- og vegt- 
enheder. (Nicolaisens Tegneskole: 7de trin, de sidste 
afsnit af 8de og 9de trin samt 10de, Ilte og 12te trin 
med forbigaaelse af IV afsnit, udmaaling af parallelo
grammer.)

II kl. Fuldstændigere gjennemgaaelse af de fire regningsarter 
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. (Regneskolen: Repetition af 10de 
—12te trin, første gjennemgaaelse af 14de—15de trin.) 

III kl. Repetition af almindelig brøk og decimalbrøk. Enkelt 
reguladetri og lette opgaver i sammensat reguladetri 
med reduktion til enheden. (Johannesens regnebog 
3die hefte.)

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

V kl. Indøvelse af rabat- diskonto- delings- og blandingsreg
ning. Eor engelsklinjen desuden tillige gjennemsnits- 
regning og kjendskab til mynt, maal og vegt i de 
fremmede lande, hvormed vort land staar i mest udstrakt 
forretningsforbindelse. Kursregning.

VI kl. Beregning af simple stereometriske legemers kubikind
hold. Rentes rente under anvendelse af logarithmer. 
For engelsklinjen desuden rentes- diskonto- og veksel
regning samt kjederegelen og dens anvendelse ved be
regning 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 eleverne er gjort bekjendte med de almindelig fore
kommende forretningsdokumenter.
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Mathematik,
III kl. Konstruktionsøvelser 1 time ugentlig efter Getz’ kon

struktionsbog, 1ste hefte, hvorunder børnene er gjort 
bekjendte 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 
gjensidige stilling, trianglers kongruens, tre- og fir
kanters 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 Bon
nevies lærebog til logarithmer, med forbigaaelse af en
kelte dele af rodlæren).

Geometri: Cirkler, rette linjer i forhold til cirklen, 
cirklers gjensidige stilling, central- og periferi-vinkl er, 
linjers, vinklers og polygoners udmaaling (2den, 3die 
og 4de bog af Bonnevies lærebog med tilhørende kon
struktioner).

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

Geometri: Ligedannede triangler, polygon- og cirkel
beregninger (5 te og 6te bog af Bonnevies lærebog 
med tilhørende konstruktioner og beregningsopgaver).

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

Ge ogra fi.
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 be
gyndelsen til s. 37.)
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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 
Australien gjennemgaaede efter Horns lærebog i geo
grafi for middelskolen, 2det trin (2den udgave s. 1—65).

IV kl. Horns geografi fra begyndelsen af Europa til Danmark 
(2den udg. s. 66—132). Repeteret Norge efter Chri
stensens udtog af Geelmuydens geografi.

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

VI kl. Hele Geelmuydens geografi repeteret.

Historie.
I kl. Eriksens «En liden verdenshistorie» læst og repeteret 

forfra til s. 79 (4de udgave), «to vigtige opfindelser» 
(krudtet 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 slut
ningen læst og repeteret. Derefter paabegyndt gjen- 
nemgaaelse af «Norges, Sveriges og Danmarks historie» 
for middelskolen af Sigwart Petersen (3 die udgave ved 
professor Storm) og fortsat til Norges og Sveriges for
ening 1319 (s. 57).

V kl. Petersens Norges, Sveriges og Danmarks historie ved 
Storm fra Sverre Sigurdsson (s. 44) til slutningen læst 
og repeteret. Nissens verdenshistorie repeteret fra be
gyndelsen til 1ste puniske krig (s. 70).

VI kl. Repeteret Nissens verdenshistorie fra Karl den store
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(s. 117) til slutningen. Repeteret hele Petersens Norges, 
Sveriges og Danmarks historie.

Naturkunds k ab.
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 — 
i størst mulige korthed. ■—- Lært at kjende ca. 10 
planter. (Ingen lærebog.)

II kl. Zoologi : Pattedyr’ og fugle læst og repeteret efter 
Sørensens lærebog (3die udgave s. 22—69, med for- 
bigaaelse 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. (Sø

rensen s. 70—93). Desuden repeteret pattedyr og fugle.
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 leddyr 
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 Henrichsens lærebog.

Botanik : Øvelser i plantebestemmelse 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 exkursioner i 

byens omegn for at botanisere, snart af en, snart af 
en anden klasse under vedkommende lærers ledelse. 
Dels har man til disse exkursioner anvendt et par 
timer i sammenhæng af skoletiden, dels har man gaaet 
ud om eftermiddagen.
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Skrivning.
I kl. Grundtrækkene, alfabeterne og lettere sammenskriftfor- 

bindelser gjennemgaaede i systematisk orden efter op
skrift paa vægtavlen. Taktskrivning anvendt.

II kl. Systematisk repetition af de latinske alfabater, skrivning 
af enkelte ord og bogstaver 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 van
skeligere bogstavforbindelser og stileringsøvelser. Sam- 
menskrift af sætninger. Gjennemgaaet det lille gothiske 
alfabet 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 gothiske alfabet og første gangs gjennemgaaelse 
af det store; lettere gothisk sammenskrift.

V kl. Skrivning af enkelte ord og sætninger med store for
bogstaver i alfabetisk orden. Senere latinsk sammen
skrift 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 
stillinger, vinkler, kors, kvadrater, rhombe, triangel, 
repeteret med udvidelse til indskrevne figurer ('mosaik- 
mønstre). Tegningerne 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 
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som lette rosetter og sammensætning med rette linjer 
og nogle lettere stiliserede bladformer efter Herdties 
plancher. Udførelsen ogsaa i denne klasse med blæk, 
skraveret med farvet blæk, tildels blyant og viskelæder 
med optrækning med pen.

III kl. Fortsættelse med rosetter og bladformer, fulgt i række
følge plancherne i H. Petersens tegneapparat. Over
lagt med tusch og tinter.

IV kl. Fortsat efter Petersens tegneapparat, tildels ogsaa be
nyttet Herdties plancher; border og ranker. Gjennem- 
gaaet spiralen.

V kl. Tegnet de foregaaende aars opgaver ved afgangsexame- 
nerne, udført og overlagt med tusch og tinter. Begyndt 
paa projektionstegning.

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

VIL E xamener.
Kommissionen for afholdelsen af middelskolens afgangs- 

examen 1889 ved de examensberettigede middelskoler i Kristi
ania bestod af repræsentanter for de forskjellige skoler; skole
bestyrer Jespersen fra Kria. borger- og realskole var kom
missionens formand.

Kirkedepartementet beskikkede følgende herrer til censorer 
ved denne skole :

I religion: inspektør Fredriksen.
I modersmaal: skolebestyrer Otto Anderssen og pastor 

K, Dahl.
I latin: adjunkt Digre.
I engelsk: adjunkt Blom og cand. mag. Brinckmann.
I tysk: cand. mag. Bratt og cand. philos. Bekkevold.
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I mathematik: adjunkt Larsen og cand. real. Schulerud.
I historie: cand. mag. Christie.
I geografi: cand. philos. Siewers.
I fransk: cand. philos. Torgers en.
I naturkundskab: cand. real. Grette.
I skrivning: kasserer Thorsen.
I tegning: landskabsmaaler Barlag og arkitekt Lange.

Opgaver til de skriftlige prøver blev tilstillet skolerne fra 
kirkedepartementet. De var følgende :

Norsk udarbeidelse:

Hvad vaaren bringer af liv og beskæftigelser.

Tysk stil:

Den tapre korsridder Walther von Thurn red en dag gjen- 
nem den syriske ørken. Da forekom det ham, som om han i 
nogen afstand hørte1) en stønnen, og da han troede, det var 
en stakkels pilegrim, som var overfalden af røvere, sporede han 
sin hest og red efter lyden. Pludselig steilede hesten, og ved 
at se sig om opdagede ridderen en løve i kamp med en frygtelig 
slange, der havde snoet sig om dens legeme. Uden at betænke 
sig sprang ridderen af hesten, angreb slangen og skilte med et 
eneste hug dens hoved fra kroppen. Da løven saa, at dens liv 
var reddet, krøb den hen til ridderens fødder, slikkede hans haand 
og forlod fra denne dag af aldrig sin redningsmand. — Nogle aar 
senere vilde Walther vende tilbage til fædrelandet, men saa sig 
af flere aarsager nødt til at lade løven blive igjen. Neppe havde 
imidlertid skibet, som han seilede med, forladt kysten, før man 
saa løven styrte sig i havet. Forgjæves søgte man at redde 
den; det tro dyr blev opslugt af bølgerne.

Latinsk stil.

Kong Perseus havde i to aar ført krig med romerne med 
saa stort held, at en ikke ringe fare syntes at true2) det

*) vernehmen. 2) imminere. 
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romerske herredømme. Allerede havde han bevæget mange af 
Grækenlands stater til at slutte forbund med ham, og det var 
ikke tvilsomt, at baade rh odi er ne1) og Eumenes vilde følge 
deres eksempel. Da valgte romerne Amilius Paulus, en mand af 
udmerket tapperhed, til konsul. Efterat Paulus havde sat over 
til Makedonien med en stor hær, overvandt han Perseus ved 
byen Pydna. Derefter tog2) han leiren fra ham og tvang ham 
til at flygte fra Makedonien. Da Perseus, berøvet sit rige, 
havde begivet sig til øen Samothrake3), kom prætoren 
Oktavius, som stod i spidsen for flaaden, til ham og overtalte 
ham til at betro sig til romernes beskyttelse4). Det er 
bekjendt5) nok, at Perseus prydede Paulus’s triumf. Hvor- 
længe han levede siden6), ved vi ikke vist; men det fortælles, 
at han døde fire aar efter i Alba.

Engelsk stil.

Bonden og optikeren.
En bonde saa, at hans nabo altid tog briller paa, naar han 

satte sig til at læse. Bonden havde aldrig lært den kunst at 
læse. Han troede, at hvis han bare, som sin nabo, havde et 
par briller, vilde han ogsaa kunne gjøre det. Ved omhyggelig 
at lægge op nogle skilling hver uge havde han tilsidst samlet 
saa mange penge, som brillerne kostede. En dag, da han var 
i byen, gik han ind til en optiker og sagde : «-Jeg skal have 
et par briller». Optikeren lagde endel foran ham paa disken, 
og bonden tog en bog for at prøve dem, men fandt ingen, som 
passede ham. Han kunde ikke læse et eneste ord, paa hvilken 
maade han end satte brillerne paa sig. Optikeren, som anede 
sammenhængen7), kunde ikke lade være at bemerke: 
«Kjære, kanske De ikke kan læse?» «Nei, det kan jeg ikke», 
svarede bonden; «hvis jeg kunde, var jeg ikke kommen til Dem 
efter briller».

Rhodii, orum. 2) exuere. 3) Samothracia. 4) fides. 5) constare.
6) inde. 7) Oversæt: hvordan sagen stod.
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Regning og konstruktionstegning.

Formiddag.

1. Tre personer A, B og C kjøbte en skoveiendom sammen. 
A indskjød Vs af kjøbesummen og B 3 gange saameget 
som C. Senere solgte de skoven igjen og vandt ved han
delen 14Vä pct. af kjøbesummen. B alene tjente 8700 
kr. Hvormeget tjente hver af de andre, og hvormeget 
havde hver af dem sat ind i denne handel?

2. A sætter den 1ste februar 200 kr. ind i en sparebank. 
5 maaneder senere indsætter han 550 kr. og endelig den 
1ste oktober 300 kr. Ved aarets udgang viste opgjøret, at 
han havde tilgode i banken 1066 kr. Hvormange pct. 
gav banken i aarlig rente?

Eftermiddag.

3. En regulær sekskant har et fladeindhold af 100 cm.2. Beregn 
fladeindholdet af en cirkel med samme omkreds som seks- 
kanten. Brug logarithmer ved udregningen.

4. I trianglerne ABC og DEFer siderne AB = 6 cm., B C 
= 10 cm. og A C = 8 cm.; D E = 9 cm., E F = 7 cm. 
og D F = 6 cm. Tegn op disse triangler og konstruer et 
kvadrat lig deres sum. Beskriv fremgangsmaaden.

Projektionstegning.
En ret cylinder samt et sekskantet og et trekantet regulært 

prisme opstilles af læreren saaledes, som et vedlagt rids udviser, 
og forlanges aftegnet i grundrids og oprids.

Det sekskantede prisme ligger paa det horisontale projek
tionsplan og berører vertikalplanet, medens dets akse danner en 
60° vinkel med samme. Cylinderen staar paa horisontalplanet 
og berører det sekskantede prisme. Det trekantede prisme staar 
ligeledes paa horisontalplanet, men støtter sig oventil mod cylin
deren; dets akse er parallel med vertikalplanet.
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Akserne af cylinderen og det trekantede prisme har begge 
en afstand af 3,5 cm. fra vertikalplanet. Alle tre figurer har 
en længde af 10 cm. Cylinderens radius samt den større radius 
i prismernes grundflader er 2,5 cm. Afstanden fra den grund
fladeside, hvormed det trekantede prisme berører horisontalplanet, 
til cylinderens akse er 7,5 cm.

Samtlige 30 elever af VI mdkl., 8 paa latinlinjen og 22 
paa engelsklinjen, fremstillede sig til afgangsexamen. 2 elever 
paa engelsklinjen gik rejekt i skriftlige fag; de øvrige bestod 
examen. Hovedkaraktererne var :

For latinlinjens elever:

Hvormange aar
elev af skolen. Hovedkarakter.

1. Brustad. Emanuel 2 godt (2,73).
2. Harlem, Alf 6 meg. godt (1,79).
3. Jakobsen, Birger 6 meg. godt (2,19).
4. Kittelsen. William 9 udm. godt (1,50).
5. Larsen, Alf 7 udm. godt (1,29).
6. Mork, Alf 10 meg. godt (2,46).
7. Sørensen, Andreas 6 meg. godt (1,96).
8. Trøan, Eyvind 7 udm. godt (1,11).

For engelsklinjens elever:
9. Angell, William 7 meg. godt (2,39).

10. Basberg, Herman 9 meg. godt (1,89).
11. Belsheim, Einar 7 meg. godt (2,30).
12. Bjerke, Ferdinand 8 meg. godt (2,10).
13. Christiansen, Erling 5 godt (2,57).
14. Christiansen, Ferdinand 8 godt (2,75).
15. Conradi, Alf 8 meg. godt (2,20).
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3 privatister fremstillede sig til middelskoleexamen, samtlige 
paa engelsklinjen. De 2 blev rejicerede i skriftlige fag, den 
tredje bestod prøven med hovedkarakter meget godt. 3 privatister 
fremstillede sig til tillægsprøve i latin; den ene bestod prøven, 
de to gik rejekt.

Hvormange aar 
elev af skolen. Hovedkarakter.

16. Hansen, Aksel 9 meg. godt (2,14).
17. Hansen, Edvard 6 y 2 meg. godt (2,07).
18. Johansen, Jakob 7 godt (2,64).
19. Kolberg, Christian 9 meg. godt (1,73).
20. Lindbäck, Henrik 8 meg. godt (2,39).
21. Mitsem, Karl 10 godt. (3,00).
22. Pettersen, Thomas 9 meg. godt (2,39).
23. Schaug, Nils 5 meg. godt (1,64).
24. Schjøttelvig, Nils 10 meg. godt (2,25).
25. Tinne, Hans 3 meg. godt (2,29).
26. Vedsæt, Fredrik 5 udm. godt (1,30).
27. Willumsen, Georg 7 meg. godt (1,93).
28. Ødegaard, Otto 9 meg. godt (1,70)

Ligesom forrige aar blev 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, 

historie, naturfag.
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 
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hans fremgang i skoleaaret, hvorhos lærerne havde tilladelse til 
at anstille en privat prøve i undervisningstimerne før examen i 
tilfælde, hvor de fandt dette nødvendigt for at kunne bestemme 
karakteren.

Man opnaar ved denne indskrænkning af aarsexamen at ind
skrænke den tid, der medgaar til examen, til vinding for under
visningstiden.

VIII. Skolens Bibliothek og samlinger

har ikke i skoleaarets løb modtaget nogen større tilvekst. An
skaffelserne har væsentlig kun indskrænket sig til at supplere, 
hvad der efterhaanden er udgaaet som ikke længer brugeligt.

IX. Skolepenge. Skolebeneficier.
Indskrivningspenge erlægges ikke. Skolepengene erlæg

ges forskudsvis for hver maaned og beregnes altid for hele maa- 
neder, 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 skole
aarets 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 
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anden tre fjerdedele, for den tredje halvdelen af de fastsatte 
skolepenge; den fjerde og følgende gaar frit.

Udmeldelse kan knn 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 fortjente hertil, og hvis forældre eller forsørgere trænger til 
en saadan 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 forberedelsesskolen.
Ansøgninger om fripladse indleveres hvert aar i mai maaned 

og maa være ledsagede af attester af ny dato.
I skoleaaret 1888—89 har været bevilget 32 hele og 34 

halve fripladse til et samlet beløb af 6488 kroner. Moderation 
for brødre i skoleaaret har beløbet sig til kr. 4370. Fripladse 
og moderation tilsammen udgjorde altsaa kr. 10 858.

Forrenterne af pedel Andresens legat er desuden 
skolepengene blevet betalte for en elev af VI middelskoleklasse.

X. Forskj elligt.

Under 30te august 1888 oversendte kirkedepartementet en 
rundskrivelse, i hvilken det gjorde skolen bekjendt med følgende 
regler for udtalen i latin, som var vedtagne i et møde af latin
lærere: 1) latinsk c bør overalt udtales som li. 2) latinsk ti 
bør overalt udtales som det skrives. 3) de latinske ord bør ud
tales med rigtig kvantitet, saavidt dette ikke er forbundet ined 
særegen vanskelighed.

Departementet gaar efter de udtalelser, som er faldne om 
denne sag, ud fra, at vordende lærere i latin vil tilegne sig

Kristiania borger- og realskole. ® 
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den reformerede udtale, og at denne med tiden vil blive den 
paa skolerne sedvanlige. Om hvorledes der bør forholdes i over
gangstiden, kan der antagelig ikke gives nogen almindelig bestem
melse ; men departementet gaar ud fra, at reformen gjennemføres 
med skyldigt hensyn til de nuværende lærere.

I en rundskrivelse af 28de september 1888 udtaler kirke
departementet, at det ikke kan ansees tilstedeligt, at disciple, 
der ikke har kunnet opflyttes i en høiere klasse, ved en anden 
examensberettiget skole i angjældende skoleaar optages i en høiere 
klasse end den, han sidst har gjennemgaaet. Paa samme maade 
bliver at forholde med disciple, som optages til prøve, idet ud
faldet af en saadan prøve ved én skole bliver bestemmende 
ogsaa for en anden. Undtagelser herfra kan kun ske efter 
bestyrernes samraad og med begges billigelse.

Under 28de mai 1889 oversendte kirkedepartementet en 
rundskrivelse med bemerkninger angaaende censuren ved middel
skolens afgangsexamen, navnlig ved den skriftlige prøve i latin, 
tysk og engelsk.

Sundhedstilstanden i skoleaaret maa siges at have været 
tilfredsstillende, navnlig naar tages hensyn til de herskende 
epidemier. Ingen af lærerpersonalet døde eller var ved sygdom 
for nogen længere tid hindret fra at udføre sin gjerning. Af 
børnene afgik i skoleaarets løb 3 ved døden; en meget lovende 
gut af IV mdkl. døde af difterit, en sygelig gut af I mdkl. døde 
af hjernebetændelse, og en liden gut i 1ste forbkl., som blot 
havde gaaet i skolen nogle faa maaneder, døde af tuberkulose 
i hjernen.

Skoleaaret afsluttedes med examensfest torsdagen den Ilte 
juli, da karaktersedlerne blev udleverede. Ferierne varede til 
fredag den 23de august.



XL Skolens regnskab.
Extrakt af skolens regnskab for 1888.

In dt ægt-
Beholdning fra 1887 (restancer) . kr. 9 388,83
Skolekontingent.................................... « 41 520,00
Husleie.................................................... « 2 367,30
Refusion for gas og brænde ... « 188,00
Diverse indtægter............................... « 33,01
Tilskud af kommunen......................... « 16709,34

Udgift:
Lønninger og pensioner .... kr. 46 313,20
Skrivehjælp for bestyreren ... « 217,00
Reparationer af bygninger m. m. . « 3 656,31
Inventarium og undervisningsmateriel « 1151,65
Rrænde..................................................« 1 132,66
Belysning............................................ « 694,53
Benhold............................................ « 978.43
Brandassuranse og vandafgift . . « 448.54
Afdrag................................................. « 1 259,34
Renter................................................. « 1 766,14
Diverse udgifter.................................« 1 549,62
Restancer udgaaede af beholdningen « 1 398,88
Beholdning (restancer)...................... « 9 640,18

Kr. 70 206,48 Kr. 70 206,48

1889 
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