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I. Skolens forstanderskal).

Efter skolens plan § 12 skal dens forstanderskab bestaa af 
det af magistratens medlemmer, under hvem sager angaaende 
skolevæsenet benhorer, 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 bor være en 
handelsmand, og med hensyn til hvis funktionstid, udtrædelse og 
gjenvalg de for formænd i kjobstæderne gjældende regler kommer 
til anvendelse, samt skolens bestyrer.

I skoleaaret 1889—90 bestod forstanderskabet af: 
Raadmand H. Horn som formand, siden april 1886. 
Res. kap. til Vor Frelsers menighed G. Hansen, medlem siden 

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

II. Skolens lærerpersonale.

Bogholder T r e i d e r fratraadte efter egen opsigelse sin post 
som lærer i bogholderi og handelsregning i november 1889 for 
at kunne anvende sin hele tid til arbeide i den af ham oprettede 
private handelsskole. I hans sted blev ansat bogholder i handels
banken C. O. Hørven, udexamineret fra Kristiania handelsgym
nasium.

Frk. Signy Henriksen har ogsaa i det forløbne skoleaar 
arbeidet som vikarierende lærerinde siden november 1889, da 
1ste forbkl. blev delt.
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Forøvrig har skolens lærerpersonale været det samme som 
i skoleaaret 1888—89. Skolen har altsaa i det forløbne skole- 
aar havt følgende lærere :

Bestyrer:

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

Inspektor:

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 lonningsgrad:

Messeli, 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. Fodt 1831, student 1851, cand. mag. 1858, 
ansat januar 1866, anciennitet fra august 1876.

Iversen, Johan Henrik. Fodt 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 I860—65), anciennitet fra august 1882.

Loken, Anton. Født 1860, student 1878, mathematisk-natur- 
videnskabelig lærerexamen 1884, ansat august 1885, ancien
nitet fra samme tid.

Holst, Victor. Fodt 1862, student 1880, sproglig-historisk 
lærerexamen 1886, ansat september 1887, anciennitet fra 
januar 1888.
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Berg, Otto. Født 1860, student 1879, mathematisk-natur- 
videnskabelig lærerexamen 1887, konst, i 1885, fast ansat 
februar 1888, anciennitet fra januar 1888.

Fast ansatte lærere af anden løriningsgr'ad:

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

Lund, Andreas. Født 1851, seminarist 1871, student 1881, cand. 
philos. 1 883, ansat november 1877, anciennitet fra august 1877.

Kj ørstad, 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.

A a s, Einar Adolf. Født 1857, seminarist 1882, student 1884, 
studerer til mathematisk-naturvidenskabelig lærerexamen, 
ansat i august 1886, anciennitet fra januar 1887.

Timelærere:

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

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

Bjor'nseth, Johan Hagbart. Født 1852, officer 1873, premier- 
loitnant 1882, ansat december 1882.

Treider, Otto Halfdan. Født 1856, bogholder, ansat august 
1885, fratraadt november 1889.

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

Hørven, Christen O. Født 1853. Udexamineret fra Kristiania 
handelsgymnasium 1878, bogholder, ansat november 1889.

Lærerinder:

Frøken Liitken, Ingeborg Kristiane. Født 1847, ansat august 
1879, anciennitet fra samme tid.
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Frøken Foss, Martha Elise. Født 1849, ansat marts 1880, 
anciennitet fra august 1880.

» Kulsberg, G-unborg Agnes. Født 1858, lærerindeexamen 
1882, ansat august 1882, anciennitet fra samme tid.

Vikarierende lærerinde:
Frøken Henriksen, Signy, tidligere vikarierende lærerinde ved 

Kristiania almueskoler.

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

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

III. Disciplenes antal m. in.
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, sa.a 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 .... 34 36 37 3 8
2 52 51 54 56
3....................... 52 50 50 47

Tilsammen 138 137 141 141
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Overført 138 137 141 . 141

Middelskolen I.......................70 . 70 69 69
II.......................70 70 70 68
Ill E........................54 52 51 46
Ill L........................13 12 12 12

IV E........................ 57 55 54 51
IV L........................ 6 6 6 6

VE........................34 34 35 33
V L........................7 7 7 7

VI E........................ 25 24 24 22
VI L. .... 9 9 9 8

Tilsammen 345 339 337 322

Samlet antal 483 476 478 463

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

g ¿ ; 4 c—J d
f3 a -4-3 o Q

o a C T3 O O
a o .a? "S

Ó 
"o 5 « 2

S «
O

>
o .- 

æ to o a
Forberedelsesskolen 1 kl. . 6 aar B 9 aar 9

L 2 aar
2 7 « 7 9 '15 « A «
3 . . 8 « « «

Middelskolen I . . 9 « 10Ä « «
II . . 10 « 11 « 1 «

III . . 1 1 « W? « «
IV . . 12 « « «

V . . 13 « 14^ « 1 -2J 15 «
VI . . 14 « 15 « 1 «
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Aldersforlioldene for de forskjellige klasser var noget afvi
gende fra forholdene i skoleaaret 18§| og for den hele skole en 
smule ugunstigere. Medens gjennemsnitsalderen for 18|| var 
I 2| maaned over den alder, som af kirke departementet er beteg
net som normalalder, saa var den i 18$;} 12^ maaned over 
denne alder.

Af skolens elever i forrige skoleaar var der 2 fra andre 
byer eller fjernere liggende landdistrikter, som af forældre eller 
verger var anbragte i logier i byen for at soge borgerskolen. 24 
havde hjemme i de nærmere, strog af Aker og Asker, saa de 
kunde soge 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 

1889—90 fordelte paa folgende maade mellem lærerne:
Bes tyreren:

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.
Messeil, 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 VI a, 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, I a, I b 18 t.
Geografi i II a, II b, I a, I b . . . 10 t. 

--------------28 timer.
Leken, 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 . . . 6 t.
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 ors tad, klasseforstander i I a:
Religion i IV b/lH 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.
A a s, 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.
Bjorn seth: Gymnastik gjennem hele skolen. . .18 timer.
Treider, fra november Hørven:

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 2 forbkl. a ... 24 timer.

» F o ss, do. il » a ... 24 timer.
» Kulsberg, do. i 2 » b ... 24 timer.
» Henriksen, do. il » b ... 24 timer.
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V. Timefordelingen m. m.
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VI a 2 3 4 4 2 3 2 6 2 1 1
VI b 2 3 4 4 .6 2 3 2 6

I2 2
1 r

2

V a 2 3 4 4 3 3 2 4 3 ] i
V b 2 3 4 4 6 3 3 2 5 2 3 1 i 13 1
IV a 2 4 5 4 3 2 5 2 2 1 2 L
IV b 2 4 5 4 6 ■3 2 5 2 2 1 2 Í

1

III a 2 5 4 5 3 2 1 4 2 2 9

III b 2 5 4 5 5 3 2 ] 4 2 2 2 J 3 1

II a 3 5 6 3 9 4 2 2 2 h
II b 3 5 6 9 Ó 2 4 2 2 2 I3 1

I a 3 8 3 3 4 2 o 2 1
I b 3 8 3 3 4 2 2 2 r

1

3 a 2 8 3 2 5 . 4
3 b 2 8 3 2 5 4, 1 ]

2 a O 9 3 5 4
2 b 3 9 3 5 4 1
1 a 4 11 5 4
1 b 4 11 5 4

Dor har ingen anden kombination af klasser fundet sted end 
den, som ovenstaaende tabel udviser, nemlig at de parallele 
klasser har havt fælles undervisning i sang og gymnastik, de to 
VI mdkl. tillige i handelsregning, bogholderi og tegning.

Latinlinjens elever har havt sin plads i middelskolens b-klas- 
ser fra III opover. Disse klasser har saalcdes bestaaet af dels 
latinere, dels engelskmænd. Latinerne har havt undervisning i 
latin i de timer, da engelskmændene 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 forskj ellige værelser.

I undervisningen i fransk deltog 25 disciple.
1 elev var i henhold til skoleplanens § 3 paa grund af 

tungt nemme fritaget for undervisningen i fremmede sprog. 1 
var som søn af en familie af ikke-luthersk bekjendelse fritaget 
for undervisningen i religion. 30 elever var, samtlige efter læge
attest, fritagne for undervisningen i gymnastik i det hele skole- 
aar eller en større del deraf. For undervisningen i sang var 3 
fritagne efter lægeattest og desuden endel, som sanglæreren fri
tog paa grund af mangel paa gehør eller stemme.

VI. Undervisningen.

Følgende pensa er gjennemgaaede i skoleaaret:

A. I forberedelsesskolen.

1ste klasse. ’

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

Modersmaalet: Lyd- og skrivelæsemethoden. Gjennemgaaet 
Jespersens abe og Erichsen 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.
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Regning: Indøvelse af talkredsen til 100 med ovelse i at 
opløse, læse og skrive disse tal. Øvelser i at addere 
og subtrahere med enere inden denne talkreds, lige- 
saa i Multiplikationstabellen til og med 5. Blot hoved
regning. Anskuelsesmidler: regnekuber, kugleramme.

Skrivning: Grundtrækkene til det lille latinske alfabet og 
alfabetet selv er indovet efter en systematisk grup
pering. Lettere sammenskriftforbindelser. Materiel
let i den forste 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 fore
viste. Nogle salmevers og smaa bonner lærte.

Modersmaalet: Af Erichsen og Paulsens læsebog læst 2den 
dels første afdeling. Læsestykkerne tildels gjenfor- 
talte af børnene. Nogle smaadigte lærte udenad. Af
skrift, diktat.

Regning: Udvidelse af kjendskabet til tallene til hundreder af 
tusender og øvelser i at læse og skrive tal. Øvelser 
i hovedregning med tiere og enere som adderende 
led og som subtraktor. Den lille multiplikationstabel. 
I skriftlig regning indovet addition, subtraktion og 
multiplikation med ensifret multiplikator. (Nicolai- 
sens tavleregningsopgaver 1ste hefte fra 4de til 6te 
trin er gjennemregnet.)

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

Geografi: Under anskuelsesøvelser er de vigtigste geografiske 
grundbegreber gjennemgaaede. Øvelser i tegning af 
situationsrids äf skolebygningen med nærmeste om- 
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givelser til forstaaelse af kartmæssig fremstilling; 
Kristiania med omegn. En kort oversigt over Nor
ges geografi'efter vægkartet med ovelse i at efter- 
tegne kartet i lost omrids.

3 dj e klasse.

Religion: Det gamle testamente gjennemgaaet efter Vogts 
lille bibelhistorie. De tidligere gjennemgaaede fortæl, 
linger af det nye testamente repeterede. Tekstordene 
til katekismens 3 forste parter lærte. 4 smaa salmer 
lærte og de’ tidligere lærte salmevers repeterede.

Modersmaalet: Læsning: 2den afdeling af Erichsen og 
Paulsens læsebog 2den del er gjennemgaaet efter 
forberedelse hjemme. Korlæsning anvendt. Flere 
digte lærte udenad.

Gjennem en række af eksempler og ved analyse 
eksempelsamlingen og læsebogen er indøvet sætningen 
med subjekt, prædikat dg 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. 
Bornene er gjort bekjendte med kronemynt, meteren 
og literen og deres to første underafdelinger.

I skriftlig regning indovet de 4 regningsarter i 
ubenævnte tal. (Nieolaisens 4de—6te trin repeteret 
og de første afsnit af 8de og 9de trin gjennemgaaet.) 

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

Geografi: Efter globus og planiglobier er gjennemgaaet lan
dets og vandets fordeling paa jorden med verdensdele 
og verdenshave bsv. Efter Europa-kartet er meddelt 
en kort oversigt over det vigtigste af Europas geografi 
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Paa lignende maade meddelt et kort omrids af Pa
læstinas geografi. Alt efter mundtlig fremstilling.

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

B. I middelskolen.

Religion.

I kl. Gjennemgaaet det nye testamente efter Vogts lille bibel
historie. Tekstordene til katekismens 5 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: Era Samuels bøger ud det gamle te
stamente med forbigaaelse af udsigterne over de poetiske 
og profetiske skrifter, af ayokryferne 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 er lært udenad.

IV kl. Bibelhistorie: Fra det nye testamentes begyndelse 
til apostlernes gjerninger. Forklaring: 2den part (de 
indcirklede stykker er oversprnngne). 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.

2
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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 gudstjenestens 
ordning meddelt mundtlig.

Modersmaalet.

I kl. Læsning med samtaler om og gjengivelser af det læste 
efter Erichsen og Paulsens læsebog 2den del, 3dje afde
ling. Nogle digte lærte udenad efter læsebogen. Sæt
ningsdelene og ordklasserne er gjennemgaaede og ind
øvede efter Hofgaards lille norske grammatik og Jensens 
eksempelsamling. Diktat afvekslende med afskrift og 
udenadskrift 2 timer ugentlig; udenadstavning.

II kl. Læsning efter Erichsen og Paulsens læsebog 3dje del 
— i det væsentlige det i forord til 4 de udgave antydede 
pensum. Foredrag af udenadlærte digte. Grammatik: 
formlæren og enkelte dele af sætningslæren gjennem- 
gaaet efter Hofgaards lille grammatik med analyse efter 
Jensens eksempelsamling. (I I og II mdkl. ergjennem- 
gaaet det væsentlige af Hofgaards lille norske grammatik.) 
Diktat, afvekslende med afskrift og udenadskrift; smaa 
gjenfortællinger. Brugen af de vigtigste skilletegn ind
ovet.

III kl. Læsning efter Erichsen og Paulsens læsebog 3dje del (det 
i forordet for denne klasse opførte læsestof) med for
klaring og gjengivelse af det læste. Udenadlærte digte 
efter samme læsebog. Grammatik: repetition af Hof
gaards lille grammatik i sammenhæng ; analyse væsentlig 
efter læsebogen. Retskrivningsovelser som i forrige 
klasse, gjenfortællinger. Forsog paa en let selvstændig 
stil af beskrivende art: «en agetur.»

IV kl. Læsning: Erichsen og Paulsens læsebog 3dje del, det 
i forordet opgivne pensum for klassen. Foredrag af 
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udenadlærte digte. Efter Hofgaards større grammatik 
repeteret det vigtigste af formlæren og læst sætnings
læren i sammenhæng. Stadig analyse. Skriftlige øvelser: 
diktat, skriftlig analyse, hveranden uge en stil af for
tællende, skildrende eller beskrivende indhold. I skole- 
aaret er følgende udarbeidelser skrevne: 1) Post og 
røver. 2) Et frikvarter. 3) Da den bidske hund var 
efter mig. 4) Da jeg faldt i vandet. 5) Min hund.
6) Min første jernbanetur. 7) En ildebrand. 8) Hesten. 
9) Hønsene. 10) Stortorvet i Kristiania. 11) Vor 
gymnastiksal. 12) Saaledes havde jeg det sidste søndag. 
13) I baad paa fjorden. 14) Snemanden.

V kl. Læsning: Erichsen og Paulsens læsebog 3dje del, det meste 
af det i forordet opgivne pensum for klassen, desuden 
af Erichsens «Norske læsestykker for middelskolens øverste 
klasse» «Den politiske kandestøber» og flere kortere pro
saiske og poetiske stykker. Foredrag af udenadlærte digte. 
Repetition af det væsentligste afsætningslæren, ledsaget af 
stadig analyse. Skriftlige arbeider: diktat, skriftlig 
analyse samt hveranden uge en stil af beskrivende, skil
drende eller fortællende indhold. I skoleaaret er fol
gende udarbeidelser skrevne: 1) Høonnen. 2) I bær
skoven. 3) Brunens levnetsløb, fortalt af den selv. 4) 
Hvad jeg kan se fra mit vindu. 5) Skolen mellem kl. 
10,50 og 11,10. 6) En vanddraabes reise (efter en 
oplæst skildring). 7) Det første aar af en svales liv, 
fortalt af den selv. 8) Naar musiken spiller i Studen
terlunden. 9) Beskrivelse af Vor frelsers kirke. 10) 
Hvilken aarstid jeg synes bedst om, og hvorfor. 11) 
Saaledes tilbringer jeg mine fristunder. 12) Et besøg 
hos en haandverker (efter frit valg) paa hans verksted. 
13) Skildring af et selvvalgt maleri. 14) En Tycho 
Brahes dag. 15) Golfstrømmen. 16) Stenkullene. 17) 
Glasset, dets tilvirkning og anvendelse. — Anvisning til 
at'forfatte dispositioner; nogle dispositioner udarbeidede 
paa skolen.
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VI kl. Læsning: Stykker af Erichsen og Paulsens læsebog 
3dje del og af «Udvalg af norske og danske forfattere» 
ved Erichsen (læsebogens 4de del), væsentlig af de neden
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 Oehlenschläger, 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 
hveranden uge en udarbeidelse af beskrivende, skildrende, 
fortællende eller lettere ræsonnerende indhold. I skole- 
aaret er følgende udarbeidelser skrevne: 1) Liv og be- 
skjæftigelser om vaaren. 2) Mit levnetslob, sandhed og 
digt. 3) Kristianiadalen. 4) Finmarken. 5) Alperne.
6) De forskjellige reisemaader, deres fordele og mangler.
7) Jægerens, nomadens og agerdyrkerens levevis. 8) 
.Vandet, og dets betydning for menneskene. 9) Ilden, 
menneskets ven og dets finde. 10) Fremstilling af tanke
gangen i og forklaringen af Bruns digt «Norges herlig
hed.» 11) Fortæl om de vigtigste metaller og deres 
anvendelse. 12) Tankegang i og forklaring af Ibsens 
«Kong Haakons gildehal.» 13) Fortæl om den nytte, 
vi har af vore skove. 14) Havets betydning for Norge. 
15) Karakterskildring af den norske konge, jeg beundrer 
mest. 16) Smaafuglenes liv om vaaren og sommeren, 
og hvorfor vi skal verne om dem. — Øvelser i at ud- 
arbeide dispositioner.

Tysk.

I kl. Artikelen i nom. sing, og piur. Eksempler paa sub
stantivernes kjon 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 9de udgave fra s. 23 til s. 47, 
af de norske stykker er dog kun endel gjennemgaaet 
mundtlig, fremdeles «Gespräche» s. 59—69 og enkelte 
af de sammenhængende læsestykker.) Adjektivernes og 
adverbiernes gradbøining og talordene er gjennemgaaet 
efter Løkkes lille grammatik. Diktater; nogle faa stile 
efter de norske stykker i elementarbogen.

Ill 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 indovet dels efter Lokkes 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 Løk
kes større grammatik. 1 hjemmestil og 1 extemporal- 
stil om ugen efter Mohr & Outzens stilovelser; mundt
lig oversættelse fra norsk til tysk efter samme bog. Læst 
omtrent 50 sider prosa af Pauss og Lassens tyske læse
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bog, af poesi nogle faa digte. — Udenadlæren med 
skriftlig og mundtlig 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 skrift
lig gjengivelse af en (paa tysk) oplæst liden anekdot 
eller fortælling. Læst Schillers «Wilhelm Tell». Til 
øvelse i extemporaloversættelse er benyttet Gerstäckers 
«Herrn Mahlhuber's Reiseabentheuer». — Udenadlæren 
af mindre prosaiske og poetiske stykker.

Engelsk.

III kl. Engelsk læsebog for begyndere af Løkke (3dje udgave 
ved Sommerfelt), udtalelære med et udvalg af de til 
denne foiede 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—74 er læste og 
repeterede. Af Lokkes grammatik ved Western læst og 
repeteret: artiklerne, substantivets tal og genitiven, ad
jektivernes komparation, talordene, pronomenerne (ikke 
de ubestemte), hjælpeverberne, verbernes svage bøining 
samt de i læsestykkerne forekommende uregelrette 
verber.

IV kl. Den hele formlære gjennemgaaet i sammenhæng efter 
Løkkes lille grammatik. Af syntaksen gjennemgaaet med 
enkelte udeladelser fra § 92 til § 126, det gjennemgaaede 
indøvet ved stile i udvalg efter Knudsen og Løkkes stil
øvelser. Af Løkkes læsebog læst s. 74—128. Enkelte 
stykker lært udenad med mundtlig og skriftlig gjengivelse. 
Jevnlig diktatskrivning efter forberedelse.
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V kl. Det vigtigste af syntaksen gjennemgaaet efter Løkkes 
(større) grammatik ; de mindre vigtige afsnit er naturlig
vis oversprungne. Formlæren repeteret efter den større 
grammatik. 1 hjemmestil og 1 extemporalstil ugentlig. 
Brekkes læsebog for middelsk. V og VI kl. fra begyn
delsen til s. 57 læst og repeteret. Stykket «Maleachi 
Bone» er benyttet til extemporaloversættelse, og de 
poetiske smaastykker er lært udenad. Udenadlæsning, 
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 og verbets bøi- 
ning. Af Andersens læsebog 24 sider; retroversions- 
ovelser drevne saavel skriftlig som mundtlig.

IV kl. Af Schreiners grammatik er den . hele formlære gjennem
gaaet, dog med forbigaaelse af enkelte mindre vigtige 
punkter. De vigtigste afsnit af syntaksen mundtlig gjen- 
nemgaaede og indøvede gjennem læsebogens eksempel
samling (de vigtigste afsnit af kasuslæren samt dét vig
tigste om hoved- og bisætninger). En gang ugentlig 
skolestil efter dikterede eksempler. Ca. 20 sider af 
læsebogen (Andersens) samt af Cornel : Miltiades (An
dersens udvalg).

V kl. I grammatik er formlæren repeteret i sammenhæng 
og de vigtigere punkter af syntaksen gjennemgaaede 
efter Schreiners grammatik. 1 time ugentlig skolestil, 
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i sidste halvaar ogsaa 1 hjemmestil hver anden uge. 
Af Cæsar de bello Gall. I 12 kapitler, af Phædri fabler 
300 vers.

VI kl. Repetition af formlæren efter Schreiner; det væsentligste 
af syntaksen gjennemgaaet, dels fortløbende efter gram- 
matiken, dels gjennem henvisninger under forfatterlæs
ningen. 1 skolestil ugentlig og 1 hjemmestil hver anden 
uge. Cæsar de bello Gallico fra kapitel 25 ud samt 
2den bog. Af Phædri fabler 500 vers.

P r a n s k.

V kl. Knudsens «kortfattet fransk grammatik» gjennemgaaet 
fra begyndelsen til § 68; 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 retroversionsovelserne 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 boining, 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 
med indøvelse af de decimale mynt-, maal- og vegt- 
enheder. (Nicolaisens regneskole: 7de trin, de sidste 
afsnit af 8de og 9de trin samt 10de, Ilte og 12te trin 
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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 brok 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 3dje 
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. For engelsklinjen desuden tillige gjennemsnits- 
regning og kjendskab til mynt, maal og vegt i de frem
mede 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 bereg
ning af rentes rente og indirekte kurs ; beregning af 
fakturaer og simplere sammensatte kalkulationer.

Bogholderi.

VI kl. Det dobbelte bogholderi, udfort 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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M athem atik.
III kl. Konstruktionsøvelser 1 time ugentlig efter Getz’ kon

struktionsbog, første 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 op
gaver).

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

V kl. Arithmetik : Ligninger af første grad med en og flere 
ubekj endte, de vigtigste sætninger af proportionslæren 
samt af potens- og rodlæren (3dje 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-vinkler, 
linjers, vinklers og polygoners udmaaling (2den, 3dje 
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 (5te og 6te bog af Bonnevies lærebog med 
tilhørende konstruktioner og beregningsopgaver).

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

Geografi.

I kl. Under tegning af karter i løse omrids er de europæiske 
lande gjennemgaaet i sammentrængt fremstilling. (Horns 
lærebog i geografi for middelskolen, første trin, fra 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 Austra
lien gjennemgaaede efter Horns lærebog i geografi for 
middelskolen, 2det trin (2den udgave s. 1—65).

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

V kl. Horns geografi, læst og repeteret de nordiske lande, s. 
126—165, politisk geografi og geografiens historie, s. 
177—183; gjennemgaaet mathematisk geografi, s. 166 
—171 ( 3 dj e udgave).

VI kl. Hele Geelmuydens geografi repeteret.

Historie.

I kl. Erichsens «En liden verdenshistorie» læst og repeteret 
forfra til s. 79 (4de udgave), «to vigtige opfindelser» 
(krudtet og bogtrykkerkunsten).

II kl. Erichsens verdenshistorie s. 79 til slutningen. Derefter 
Nissens «Verdenshistoriens vigtigste begivenheder» for
fra 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 slutnin
gen læst og repeteret. Derefter paabegyndt gjennem- 
gaaelse af «Norges, Sveriges og Danmarks historie» for 
middelskolen af Sigwart Petersen (3dje udgave ved pro
fessor Storm) og fortsat til Norges og Sveriges forening 
1319 (s. 57).

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

VI kl. Repeteret Nissens verdenshistorie fra Karl den store 
(s. 117) til slutningen. Repeteret hele Petersens Nor
ges, Sveriges og Danmarks historie.

Naturkundskab.

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

Gjort eleverne bekjendte med plantelegemets dele — i 
størst mulig korthed. — Lært at kjende ca. 10 
planter. (Ingen lærebog.)

II kl. Zoologi : Pattedyr og fugle læst og repeteret efter 
Sørensens lærebog (3dje 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 

(Sørensen 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 Sorensens lærebog fra leddyr 
og ud bogen (Sorensen 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.
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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.

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 alfabeter, 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 vanske
ligere bogstavforbindelser og stileringsøvelser. Sammen
skrift 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 forbog
staver i alfabetisk orden. Senere latinsk sammenskrift 
paa enkelte linjer afvekslende med stileringsøvelser samt 
konto- og titelskrift paa hver halvside. Øvelser i hur
tigere 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.
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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 
som lette rosetter og sammensætning med rette linjer 
og nogle lettere stiliserede bladformer efter’ Herdtles 
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. Overlagt 
med tusch og tinter.

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

V kl. Tegnet de foregaaende aars opgaver ved afgangsexame- 
nerne, udfort 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 Examener.
Kommissionen for afholdelsen af middelskolens afgangsexa- 

men 1890 ved de examensberettigede middelskoler i Kristiania 
bestod af repræsentanter for de forskjellige skoler; rektor Müller 
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ved Kristiania kathedralskole var af kirkedepartementet opnævnt 
til at være kommissionens formand.

Kirkedepartementet beskikkede følgende herrer til censorer 
ved denne skole :

I religion: inspektør Fredriksen.
I inodersmaal: skolebestyrerne Otto Anders s en og B. 

Pauss, pastor K. Dahl samt cand. theol. Andr. 
Aubert.

I latin: adjunkt Digre.
I engelsk: adjunkt Blom og dr. phil. H. S. Falk.
I tysk: skolebestyrer B. Gundersen og cand. mag. 

Otto Kristiansen.
I mathematik: cand. phil. A. Eliassen og loitnant J. 

Skonhoft Halvorsen.
I historie: adjunkt H. Schjøth.
I geografi: cand. philos. Siewers.
I fransk: cand. philos. Bekkevold.
I naturkundskab: cand. real. Schulerud.
I skrivning: kasserer Thorsen.
I tegning: landskabsmalerne Barlag og H. Petersen.

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

Norsk udarbeidelse:

Fortæl om dyrelivet i vore skove.

Tysk stil:

I aaret 1885 opholdt keiser Wilhelm den første sig i 
Gastein, et bekjendt badested i det osterrigske hertugdømme 
Salzburg. Hver morgen foretog han længere spadserture. Han 
hilste venlig paa alle, som han modte, og stansede ofte for at 
indlede en samtale. En dag, da han var i rigtig godt lune, 
modte han en mand, som han spurgte, hvorfra han var, og hvilken 
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forretning han drev. «Jeg er cn fattig papirfabrikant», svarede 
den fremmede ham. «De gjør altsaa ikke papirpenge?» spurgte 
keiseren. «Nei, Deres Majestæt». — «Det skal heller ikke altid 
være lønnende», sagde keiseren og gik hilsende videre. Saaledes 
tiltalte han ofte de forbigaaende og spogte med dem, som om 
han havde kjendt dem i længere tid; ogsaa de, som daglig om
gikkes med ham, roste ham for1) hans venlighed. —• Opholdet 
i Gastein gav den gamle keiser nye kræfter, og det almindelige 
ønske om at se den elskede fyrste vende frisk hjem blev ogsaa 
denne gang opfyldt. Da han kom tilbage til sin hovedstad, 
søgte berlinerne paa enhver maade at lægge sin glæde for dagen.

Latinsk stil:

Efterat kong Agathokles var dod, besluttede syraku
sanerne2), at leietropperne, hvoraf de fleste var af italisk3) 
herkomst, skulde vende tilbage til Italien. Disse soldater gik 
fredelig bort fra Syrakus4) og blev paa veien gjestfrit5) 
modtagne i Messana; men her dræbte de sine verter og tog 
byen i besiddelse. Under navn af mamertinere’) grundlagde de 
en stat, som ved røverier og andre misgerninger indgjød naboerne 
stor skræk. Da mamertinerne nogle aar efter førte krig med 
syrakusanerne, led de saa store nederlag, at de ikke længer7) 
vovede at stole paa egne kræfter. Nogle af dem bønfaldt romerne 
om at komme dem til undsætning, andre bad karthagerne8) 
om hjælp. Da romerne frygtede for, at karthagerne skulde blive 
herrer over hele Sicilien, hvis de selv lod mamertinerne i 
stikken9), sendte de hjælpetropper over til Messana. Men ved 
disses ankomst havde karthagerne allerede rykket ind i byen, og 
derved skede det, at den første puniske10) krig brod ud.

Engelsk stil :
Eieren af en plantage11) stod en dag i sin dør, da en 

indianer kom hen til ham og bad om noget at spise. Planteren 
’) wegen. 2) Syracusani. 3) Italicus. 4) Syracusæ. 5) hospitaliter-

6) Mamertini. ’) iam. 8) Carthaginiensis. s) destituere. 10) Pu-
nicus. u) plantation.
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svarede barskt, at han ikke havde noget at give ham. «Men 
jeg dør af tørst,» sagde indianeren, «giv mig idetmindste et glas 
vand.» «Gaa væk, din indianerhund» 1), var det høflige svar, 
han fik. Nogen tid efter var planteren paa jagt i en skov, hvor 
han forvildede sig2). Efter at have vandret omitiere timer 
fik- han se en indianerhytte i nogen afstand ; han gik straks ind 
og spurgte om veien. «Det vil neppe lykkes dig at naa plan
tagen iaften,» sagde indianeren, «jeg tror, du gjør rettest i at 
blive her til imorgen tidlig.» Tilbudet blev modtaget med glæde. 
Den folgende dag fulgte indianeren plantageeieren til hans hjem; 
idçt de skiltes, sagde han: «Du skulde ikke tilfældigvis kjende 
mig igjen?» —■ «Jeg synes, jeg har sect dig for.» — «Jeg er 
den indianer, som du for nogen tid siden negtede et glas vand; 
en anden gang haaber jeg du behandler en rødhud paa en mere 
menneskelig maade.»

Regning og konstruktionstegning.

Formiddag.
I. Hvor stort rum udfylder den sne, som dækker et tag, der er 

5,7 m. langt, 3,s m. bredt, naar snelagets tykkelse er 0,83 m.?
Hvor stor er vegten af denne sne, naar 28 dm.8 af sne

massen ved smeltning giver 5 1. vand ?
Til hvilken høide vil dét vand, som man faar ved at 

smelte hele snemassen, fylde et cylindrisk kar, hvis bund 
har en diameter af 2 m.? (li regnes lig 3,14).

II. To afdelinger brandfolk fik hver til belønning for godt 
arbeide 300 kr. til lige deling mellem mandskaberne. Da 
der var 4 mand flere i den ene afdeling end i den anden, 
fik hver mand i den første kr. mindre end hver mand 
i den anden. Hvormange mand var der i hver afdeling?

Eftermiddag.

III. En mand kjobte for laante penge 850 hl. poteter til en 
pris af kr. 3,sø' pr. hl. 4 maaneder senere solgte han poteterne

*) Indian dog. 2) at forvilde sig = to lose one’s way.
3
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igjen for 4 kr. pr. hl.; men 2^2 pot. af poteterne havde 
da taget skade og maatte kasseres. Hvormange pct. tjente 
han paa denne handel, naar han for den forløbne tid maatte 
betale renter af den laante kapital efter 3^2 pct. p. a. ?

IV. Konstruer et trapets AB CD. hvori AB og CD er de 
parallele sider, og A og C er modstaaende hjørner, saaledes 
at siden CD er 14,5 cm., afstanden mellem siderne AB og 
CD er 5,3 cm., diagonalen AC er 10,5 cm. og afstanden 
fra hjørnet B til denne diagonal 3,7 cm.

Beregn trapetsets fladeindhold.
Trapetset skal derpaa omdannes til et dermed ligestort 

kvadrat.

Projektions tegning.

Følgende af læreren opstillede figurer aftegnes i grund
rids og oprids:

1) En ret cylinder staar paa horizontalplanet; dens axe 
har en afstand fra vertikalplanet lig 5 cm. Dens høide er 10 
cm., radien er 2x/a cm.

2) En firkantet klods er stillet saaledes paa horizontal
planet, at den oventil støtter sig mod cylinderen, at dens største 
sideflader er lodrette mod vertikalplanet, og at den naar op i 
høide med cylinderens øverste grundflade. Dens længde er 10 
cm., bredde 5 cm., tykkelse 2^2 cm. Dens midtlinie har en 
afstand fra vertikalplanet af 5 cm.

3) Ovenpaa de ovennævnte to figurer er lagt en regulær 
trekantet pyramide saaledes, at dens axe er parallel med vertikal
planet og har en afstand af 5 cm. fra samme, og at den underste 
side i dens grundflade gaar over cylinderens axe. Dens høide 
er 10 cm., dens grundflades side er 6 cm.
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Af VI mdkl.’s 34 elever stod de 6, 1 af latinlinjen og 5 
af engelsklinjen, saa langt tilbage, at skolen ikke kunde erklære 
dem modne for middelskolens afgangsexamen. To af dem havde 
dog kun i det sidste aar været skolens elever, deraf en blot i et 
par maaneder. Som folge heraf forlod 4 af de 6 skolen midt i 
april maaned, 2 maaneder for examen, 3 af dem opgav at tage 
examen, den 4de begyndte at tage privat information, fremstillede 
sig efter to maaneders ihærdig læsning til examen som privatist 
og stod sig. De øvrige to blev gaaende i skolen til examen, en 
af dem tog borgerskoleexamen, en forlod skolen uden examen.

Det blev saaledes 28 af skolens elever, 8 paa latinlinjen og 
20 paa engelsklinjen, som fremstillede sig til middelskolens af
gangsexamen. 1 gik rejekt i latinsk stil, 1 i engelsk stil; begge 
fuldførte desuagtet examen som borgerskoleexamen. De 26 be
stod prøven med følgende hovedkarakterer:

For latinlinjens elever:

Hvormange aar
elev af skolen. Hovedkarakter.

1. Lenschow, Gustav 4 udm, godt (1,18).
2. Nielsen, Andreas 9 udm. godt (1,46).
3. Onstad, Anton 9 meg. godt (1,71).
4. Selvig, Abraham 7^2 meg. godt (1,96).
5. Skullerud, Gustav 6 meg. godt (1,81).
6. Sørensen, Inge 6 meg. godt (2,21).
7. Westmork 9 meg. godt (1,96).

For engelsklinjens elever:

8. Belsheim, Olav 8 godt (2,61).
9. Berger, Oskar 9 meg. godt (2,43).

10. Bohn, Hans 9 godt (2,89).
II. Botolfsen, Johannes 4 udm. godt (1,50).
12. Bøhler, Hans 3 meg. godt (2,36).
13. Dahl, Olaf 9 godt (2,61).
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Ilvormange aar
elev af skolen. Hovedkarakter-

14. Ellefsen, Otto 9 godt (2,64).
15. Gulbrandsen, Jens 9 meg. godt (1,96).
16. Halmrast, Trygve 772 meg. godt (1,86).
17. Hansen, Harald 7 meg. godt (1,60).
18.. Haugerud, Kristian 5 godt (3,18).
19. Holm, Bernt 9 godt (2,54).
20. Jensen, Hjalmar •9 meg. godt (1,70).
21. Knudsen, Johan 9 godt (2,57).
22. Melby, Karl 8 godt (2,93).
23. Pedersen, Fredrik 7 meg godt (2,46).
24. Ruud, Oskar 9 godt (2,68).
25. Seobie, Ralf 57a meg. godt (2,00).
26. Sønniksen, Nils

24 privatister fremstillede
1 

sig til
meg. godt (2,18). 

middelskoleexamen, 3 paa
latinlinjen og 21 paa engelsklinjen. 4 blev rejicerede, de 20 be
stod proven. 10 af disse erholdt hovedkarakteren meget godt, 
10 godt. 1 privatist fremstillede sig til tillægsprøve i latin og 
bestod proven.

Ligesom de nærmest foregaaende aar blev aarsexamen for 
klasserne udenfor afgangsklassen afholdt i indskrænket omfang, 
idet hver klasse blot blev examineret i et udvalg af fag, ikke i 
samtlige. Der blev examineret i

religion i V, III og I mdkl.,
modersmaal i IV og II mdkl. og 3 forbkl.,
tysk i V og III mdkl..
engelsk og latin i IV mdkl.,
fransk i V mdkl.,
geografi i V, III og I mdkl. og 3 forbkl.,
historie i IV og II mdkl.,
mathematik og praktisk regning i V, III og I mdkl. og 3 

forbkl.,
naturfag i IV og II mdkl.
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Den skriftlige examen blev afholdt i samme udstrækning 
som sedvanlig. For de mundtlige fags vedkommende, hvori der 
ikke blev afholdt examen, blev elevens karakter bestemt efter 
hans fremgang i skoleaaret, hvorhos lærerne havde tilladelse til 
at anstille en privat provo i undervisningstimerne for examen i 
tilfælde, hvor de fandt dette nødvendigt for at bestemme ka
rakteren.

VIII. Skolens bibliotliek og samlinger.

Af tilvekst i skoleaarets løb kan merkes:
Kiær: Norges Land og Folk, de udkomne 4 hefter.
Schübeler : Viridarium Norvegicum.
Øverland: Illustreret Norgeshistorie, det udkomne.
Halvorsen : Norsk Forfatterlexikon, det udkomne.
Collins son & co. : Library Atlas.
Lehmann: Dyrbilleder, 18 pi.

Do. Zoologisk Atlas, 3 pi.
Reynolds : Orografisk kart.
Skelet af hund.

Do. af tiur.
Do. af fisk.
Do. af frosk.

Model af oiet.
Kasse med glasvægge.
Et par adhæsjonsplader.
Papins gryde.
Influenzmaskine.
Glødelampe.
V anddekompositions-apparat.
Galvanometer.
Elektrisk klokke.
Induktionsapparat.
2 stkr. Remington-rifler.
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IX. Skolepenge. Skolebeneficier.

Indskrivningspenge erlægges ikke. Skolepengene erlæg
ges forskudsvis for liver 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 første 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 
anden tre fjerdedele, for den tredje halvdelen af de fastsatte 
skolepenge; den fjerde og følgende gaar frit.

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

Hele og halve fripladse kan af forstanderskabet tilstaaes i 
et antal af indtil en tiendedel af skolens elevantal, regnet efter 
hele fripladse, til elever, hvis flid, fremgang og opførsel gjør dem 
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 1889—90 har været bevilget 31 hele og 37 

halve fripladse til et samlet beløb af 6625 kroner. Moderation 



1890] Skolepenge. Skolebeneficier.

for brødre i skoleaaret har beløbet sig til kr. 4 797. Fripladse 
og moderation tilsammen udgjorde altsaa kr. 11422.

For renterne af pedel Andresens legat er desuden 
skolepengene blevet betalte for en elev af VI middelskoleklasse, 
hvorhos 2 sønner af lærere ved skolen har havt fripladse uden 
konkurrence.



X. Skolens regnskab.

Extrakt af skolens

Indtægt:
Beholdning fra 1888 (restancer) . kr. 9 640,18
Skolekontingent............................ , « 41 548,00
Husleie........................................ . « 2 687,50
Refusion for gas og brænde . « 188,00
Diverse indtægter ..... « 47,16
Tilskud af kommunen , « 16 221,47

regnskab for 1889.

Udgift:
Lønninger og pensioner . . . . kr. 47 688,54
Skrivehjælp for bestyreren. « 237,30
Reparationer af bygninger m. m. « 2 772,04
Inventarium og undervisningsmateriel « 855,07
Brænde................................................... « 1 491,70
Belysning.............................................. « 662,63
Renhold « 1 053,00
Brandassurance og vandafgift . « 454,24
Afdrag................................................... « 1 259,34
Renter................................................... « 1 703,18
Diverse udgifter.................................. « 1 500,91
Restancer udgaaede af beholdningen « 81,00
Beholdning (restancer)....................... « 10 573,36

Skolens regnskab.

Kr. 70 332,31 Kr. 70 332.31


