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I. Skolens iorstanderskab.

Efter skolens plan § 12 skal dens íorstanderskab 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 kommer 
til anvendelse, samt skolens bestyrer.

I skoleaaret .1892—93 bestod forstanderskabet af: 
Raadmand Horn som formand, siden april 1886. 
Professor O. Eygh, medlem siden januar 1875.
Tredjeprest ved Trefoldigheds menighed G-. Jensen, medlem 

siden januar 1892.
Kjøbmand A. Bergwitz, medlem siden januar 1892.
Skolens bestyrer J. Jespersen, medlem siden november 1881.

II. Skolens lærerpersonale.

Sproglærer Anders Dedekam Messeli opsagde sin post 
ved skolen ved udgangen af 1892, da han som følge af alder 
og sygelighed ikke saa sig istand til længer at udføre sit skole- 
arbeide paa en tilfredsstillende maade. Han blev staaende 
nominelt som lærer ved skolen til udgangen af mars 1893, 
medens hans timer paa hans bekostning blev besørgede af en af 
skolen antaget vikar, cand. mag. Thorvald Hals. Messeil
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havde ved sin fratræden været lærer ved skolen i 32 aar. Han 
erholdt fra april 1893 en pension af bykassen af 1600 kr. 
aarlig.

Hals blev fremdeles staaende som konstitueret lærer i 
Messelis post til skoleaarets udgang.

Fra indeværende skoleaars begyndelse er cand. mag. Carl 
H. Herrestad fast ansat i posten; han var tidligere lærer ved 
Oslo latin- og realskole.

Cand. real. Einar Aas fratraadte sin post ved skolen i 
september 1892. da han var bleven ansat som inspektør for 
folkeskolen i Sandnæs. Indtil en ny fast lærer blev ansat i 
posten, vikarierede i denne cand. real. Olaf Dom aas. Fra 
januar 1893 blev seminarist og student Amt Haakon Næss 
fast ansat i posten ; han var tidligere lærer ved Hønefos middel
skole.

Frøken Agnes Kulsberg fratraadte sin lærerindepost ved 
skoleaarets slutning i juli 1893, da hun var indtraadt i egteskab. 
I hendes sted blev ansat lærerinde ved skolen i midlertidig post 
frk. Charlotte Corneliussen. I denne post igjen erfra 
indeværende skoleaars begyndelse ansat frk. Martha Marie 
Essen drop, tidligere lærerinde ved Aars og Voss’s skole.

Cand. filos. Olaf Kjørstad fik permission paa indtil et 
aar fra mai 1893 for at styrke sin helbred og gjenvinde sine 
kræfter; han lønner selv sin vikar. Som saadan blev fra den 
nævnte tid af skolen antaget cand. theol. Thor Fladmark.

Med undtagelse af de ovenfor nævnte forandringer har 
skolens lærerpersonale i skoleaaret 1892—93 været det samme- 
som i skoleaaret 1891—92. Det har altsaa bestaaet af:

Bestyrer:
Jespersen, Jesper. Født 1833, seminarist 1853, student 1859, 

cand. theol. 1866, ansat oktober 1881.

Insp ek t ør:
Corneliussen, Andreas Martin. Født 1852, student 1869, 

cand. theol. 1878, ansat som timelærer 1871, fast ansat 
i 1876, inspektør fra 1887.
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Fast ansatte lærere af første lønningsgrad:

Messeil, Anders Dedekam. Født 1825, sproglærer, lærer ved 
skolen fra april 1861, fratraadt mars 1893.

Sundt, Michael. Født 1831, student 1851, cand. mag. 1858, 
ansat januar 1866.

Iversen, Johan Henrik. Født 1 837, student 1856, cand. 
philos. 1858, sproglærer, ansat august 1866.

Corneliu s sen, Andreas Martin. Inspektør, se ovenfor.
Grüner, Herman Christian Hegge. Født 1834, officer 1855, 

kaptein 1872, ansat januar 1865.
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.

Jørgensen, Eugen Honoratas. Født 1862, student 1880, 
mathematisk-naturvidenskabelig lærerexamen 1887, ansat 
januar 1892.

Raabe, Jens Johan P. S. Født 1861, student 1880, sproglig
historisk lærerexamen 1886, ansat august 1892.

Fast ansatte lærere af anden lønningsgrad:

Olsen, Peder Nikolai Juel. Født 1831, seminarist 1854, ansat 
august 1869.

Lund, Andreas. Født 1851, seminarist 1871, student 1881, 
cand. philos. 1883, ansat november 1877.

Kjørstad, Olaf. Født 1853, student 1872, cand. philos. 1874, 
ansat januar 1878.

Gran, Thorstein. Født 1852, seminarist 1873, ansat august 
1885.

Aas, Einar Adolf. Født 1857, seminarist 1882, student 1884, 
mathematisk-naturvidenskabelig lærerexamen 1890, ansat i 
august 1886, fratraadt. september 1892.

Næss, Arnt Haakon. Født 1866, seminarist 1884, student 1892. 
ansat januar 1893.
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Timelærere:
Haslund, Ludvig August. Født 1847, landskabsmaler, ansat 

april 1874. Tegning.
Bjørnseth, Johan Hagbart. Født 1852, officer 1873, kaptein 

1893, ansat december 1882. Gymnastik.
Refsum, Sigvald Bernhard. Født 1861, student 1881, cand. 

theol. 1886, ansat august 1887. Religion og norsk.
Hørven, Christen O. Født 1853. Udexamineret fra Kristiania 

handelsgymnasium 1878, bogholder, ansat november 1889. 
Handelsregning og bogholderi.

Buch, Nils J. Født 1860, student 1879, sproglig-historisk 
lærerexamen 1890, ansat august 1892. Sang.

Lærerinder:
Frøken Liitken, Ingeborg Kristiane. Født 1847, ansat august 

1879.
« Fo s s, Martha Elise. Født 1849, ansat mars 1880.
« Kuls berg, Gunborg Agnes. Født 1858, lærerindeexamen 

1882, ansat august 1882, fratraadt juli 1893.
« Corneliussen, Charlotte Johanne. Født 1866, guvernante- 

examen 1885, ansat januar 1891.

Vikarierende lærere:
Domaas, Olaf, cand. real., september—december 1892.
Hals, Thorvald, cand. mag., januar—juli 1893.
Fladmark, Thor, cand. theol., mai—juli 1893 og fremdeles 

indtil videre.

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

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

Skolen arbeidede i det forløbne skoleaar med den i skole
planen bestemte klasseinddeling, 3 etaarige opadstigende for
beredelsesklasser 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...................... 38 42 45 43
48 48 47 46

3......................65 65 66 64

Tilsammen 151 155 158 153

Middelskolen I........................... 65 64 61 61
II...........................64 63 63 62

Ill E...........................60 60 59 57
Ill L...........................6 6 6 6

IV E........................... 59 57 55 54
IV L........................... 7 7 7 6
VE........................... 46 45 44 42
V L........................... 8 8 8 8

VI E........................... 25 25 26 25
VI L........................... 14 14 14 14

Tilsammen 354 349 343 335

Samlet antal 505 504 501 488
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Aldersforholdet mellem de forskjellige klasser i det forløbne 
skoleaar er fremstillet i nedenstaaende oversigt:
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Forberedelsesskolen 1 kl. . 6 a ar 7 aar 1 aar
2 7 « « 101^ «
3 . . 8 « 8H « 111 2 «

Middelskolen I . . 9 « 10 A « 1 -21 1Ï «

II . . 10 « 11 « 1 «
III . . 11 « 1 o 3 « 1Ä «
IV . . 12 « is A « 1A «
V . . 13 « isH « H «

VI . . 14 « 14 A « A «

G-jennemsitsalderen er 12| maaned over den alder, der af 
kirkedepartementet er betegnet som normalalder. I skoleaaret 
18|ÿ var den 12| maaned over normalalderen. Her er altsaa 
nogen fremgang det sidste skoleaar.

39 af eleverne hørte hjemme i Aker og andre prestegjeld 
i Kristianias nærhed; de boede i sine hjem og søgte tildels sko
len pr. jernbane. 3 elever fra landsbygden og 1 fra en anden 
by var indlogeret i Kristiania for at søge skolen. De øvrige 
hørte hjemme i Kristiania.

IV. Fagfordelingen.
De forskjellige fag i de forskjellige klasser var i skoleaaret 

1892—93 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.
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Inspektør C orneli us sen, klasseforstander i V a:
Religion i VI a, V a og IV a . . . 6 t.
Modersmaal i VI a, V a, IV a, IV b . 14 t. 

-------------20 timer.
M e s s e 11 (senere Hals):

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

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

Historie gjennem hele middelskolen, a-af- 
delingen..........................................................18 t.
Geografi i de samme klasser, undt. la . 10 t.

----------- 28 timer.
Iversen, klasseforstander i II a:

Tysk i V b, IV a og b, III a og b, II a 28 timer. 
Grüner, klasseforstander i VI b :

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

-----------  28 timer.
Berg, klasseforstander i V b :

Mathematik i VI b, V b, IV b, III b . 1 7 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 III b: 

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

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

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

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

Historie gjennem hele middelskolen, b-af- 
delingen......................................................... 18 t.
Geografi i de samme klasser undt. la . 10 t.

28 timer.
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Olsen, klasseforstander i 3 a:
Religion i I a og b, 3 a og b . . . 10 t.
.Historie i 3 a........................................... 3 t.
Geografi i 3 a og b................................ 4 t.
Skrivning i I a og b, 3 a og b . . . 12 t.

----------- 29 timer.
Lund, klasseforstander i 3 b: 

Modersmaal i I b og 3 b................16 t.
Historie i 3 b.................................................3 t.
Regning i 3 a og b.................................10 t.

----------- 29 timer.
Kjørstad, senere Fladniark, klasseforstander i I a: 

Religion i IV b, III b, II b . . . . 7 t. 
Modersmaal i II a, I a, 3 a . . . . 21 t. 

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

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

-----------  30 timer.
A a s, senere Næs s, klasseforstander i II b: 

Tysk i II b............................................. 6 t.
Geografi i I a og b......................................6 t.
Naturhistorie i III—1.................................12 t.
Modersmaal i II b........................................... 5 t.
Sang i 2 a og b........................................... 1 t.

-----------  30 timer.
Refsum, klasseforstander i III a: 

Religion i III a og II a....................... 5 t.
Modersmaal i III a......................................5 t.

----------- 10 timer.
Haslund: Tegning gjennem hele skolen. . 19 timer.
Bjørnseth: Gymnastik gjennem hele skolen 18 timer.

Hørven: Bogholderi i VI a og b . . . 2 t. 
Handelsregning i VI a og b, V a og b 6 t. 

- 8 timer.
Buch: Sang gjennem hele middelskolen og i 

3 a og b 6 timer.
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Frk. Liitken, klasselærerinde i 2 forbkl. a . . . 24 timer.
« Foss do. i 2 « b . . 24 timer.
« Kulsberg, do. il « a . . 24 timer.
« Corneliussen, do. il « b . . 24 timer.

klasser har havt fælles undervisning i sang og gymnastik, de
to VI mdkl. tillige i handelsregning, bogholderi og tegning.



10 Kristiania borger- og realskole. [1892

Latinlinjens elever liar liavt sin plads i middelskolens b- 
klasser fra III opover. Disse klasser har saaledes bestaaet af 
dels latinere, dels engelskmænd. Latinerne har havt undervis
ning i latin i de timer, da engelskmændene har havt undervis
ning i engelsk, handelsregning, bogholderi eller tegning. I 
disse timer har altsaa to lærere arbeidet i samme klasse, selv
følgelig i forskjellige værelser.

I undervisningen i fransk deltog 48 disciple.
1 elev var som søn af en familie af ikke-lutliersk bekjen- 

delse fritaget for undervisningen i religion. 35 elever var, 
samtlige efter lægeattest, fritagne for undervisningen i gymnastik 
i det hele skoleaar eller en større del deraf. For undervisningen i 
sang var 2 fritaget efter lægeattest og desuden endel, som sang
læreren fritog paa grund af mangel paa gehør eller stemme.

VI. Undervisningen.

Følgende pensa er gjennemgaaede i skoleaaret:

A. I forberedelsesskolen.

1ste klasse.

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

Modersmaalet: Lyd- og skrivelæsemethoden. Gjennemgaaet 
Jespersens abc og Pauss & Lassens læsebog 1ste 
skoletrin til 2den afdeling. Nogle smaa sange 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 øvelse 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 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 udfør
ligere fortalt end' i 1 ste klasse. Bibelske billeder 
foreviste. Nogle salmevers og smaa bønner lærte.

Mo d er s m aale t: Af Pauss & Lassens læsebog 1ste skoletrin 
læst til 4de afdeling. Læsestykkerne tildels gjen- 
fortalte af børnene. Nogle smaadigte lærte udenad. 
Afskrift, diktat.

Regning: Udvidelse af kjendskabet til tallene til hundreder af 
tosender 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 indøvet addition, subtraktion og 
multiplikation med ensifret multiplikator. (Nicolai- 
sens tavleregningsopgaver 1ste hefte, 4de—6te trin 
er gjennemgaaet.)

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;
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Kristiania med omegn. En kort oversigt over Nor
ges geografi efter vægkartet med øvelse i at efter- 
tegne kartet i løst omrids.

3dje klasse.
Religion: Det gamle testamente gjennemgaaet efter Vogts 

lille bibelhistorie. De tidligere gjennemgaaede for
tællinger af det nye testamente repeterede. Tekst
ordene til katekismens 3 første parter lærte efter 
Bangs udgave. 4 smaa salmer lærte og de tidligere 
lærte salmevers repeterede.

Moder s ni aalet: Læsning: Pauss & Lassens læsebog 1ste 
skoletrin fra 4 de afdeling bogen ud, tillægget med
regnet, er gjennemgaaet efter forberedelse hjemme. 
Korlæsning anvendt. Flere digte lærte udenad.

Gjennem en række af eksempler og ved analyse i 
eksempelsamlingen 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 underafdelinger.

I skriftlig regning indøvet 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 planiglobiei' er gjennemgaaet lan
dets og vandets fordeling paa jorden med verdens
dele og verdenshave osv. Efter Europa-kartet er 
meddelt en kort oversigt over det vigtigste af Europas 
geografi. Paa lignende maade er meddelt et kort 
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omrids af Palæstinas 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 midddskdlen.

Religion.

I kl. Gjennemgaaet det nye testamente efter Vogts lille bibel
historie. Tekstordene til katekismens 5 parter og der
efter de to første parter med Luthers forklaring er 
gjennemgaaede efter Bangs udgave, ligesaa et lidet ud
valg 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 efter 
Bangs udgave samt et udvalg af hustavlen og senten
serne. Endel salmer.

III kl. Bibelhistorie: Fra Samuels bøger ud det gamle 
testamente med forbigaaelse af udsigterne over de po
etiske og profetiske skrifter, af apokryferne kun læst 
Makkabæernes bøger, stadig under henvisning til den 
bibelske geografi og kart. Katekismus: repeteret de 
3 sidste parter, lært endel sprog af hustavlen og sen
tenserne. Forklaring: 1ste part efter Bangs for
klaring. Endel salmer er lært udenad.

IV kl. Bibelhistorie: Fra det nye testamentes begyndelse 
til paaskedag. Forklaring: Anden part efter Bangs 
forklaring. Kortfattet oversigt over kirkeaaret mundtlig 
meddelt.

V kl. Bibelhistorie: Fra paaskedag bogen ud, repeteret 
det gamle testamente, gjennemgaaet oversigten over de
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poetiske og profetiske skrifter. Forklaring: Bangs 
forklaring: fra 3dje artikel bogen ud. 1ste part repeteret. 

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 efter Sverdrup (de indcirklede stykker 
fordres ikke lært udenad). En kortfattet oversigt over 
gudstjenestens ordning meddelt mundtlig.

M o d e r s m a a 1 e t.

I kl. Læsning med samtaler om og gjengivelse af det læste 
efter Pauss & Lassens læsebog, 2det skoletrin, 1ste 
afdeling. Nogle digte lærte udenad efter læsebogen. 
Sætningsdelene og ordklasserne er gjennemgaaede og 
indøvede efter Hofgaards lille norske grammatik og 
Jensens eksempelsamling. Diktat afvekslende med af
skrift og udenadskrift 2 timer ugentlig; udenadstavning.

II kl. Læsning efter Pauss & Lassens læsebog, 2det skoletrin, 
2den afdeling. 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 uden
adskrift; smaa gjenfortællinger. Brugen af de vigtigste 
skilletegn indøvet.

III kl. Læsning efter Pauss & Lassens læsebog 2det skoletrin, 
3dje afdeling med forklaring og gjengivelse af det læste. 
Udenadlærte digte efter samme læsebog. Grammatik: 
Repetition af Hofgaards lille grammatik i sammenhæng; 
analyse, væsentlig efter læsebogen. Retskrivningsøvelser 
som i forrige klasse; gjenfortællinger. Forsøg paa en 
let selvstændig stil af beskrivende art: «Hesten».

IV kl. Læsning: Erichsen og Paulsens læsebog 3dje del, 
væsentlig det i forordet opgivne pensum for klassen. 
Foredrag af udenadlærte digte. Efter Hofgaards gram
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matik repeteret det vigtigste af formlæren og læst sæt
ningslæren i sammenhæng. Stadig analyse. Skriftlige 
øvelser: Diktat, skriftlig analyse, i regelen liveranden 
uge en stil af fortællende, skildrende eller beskrivende 
indhold. I skoleaaret er følgende udarbejdelser skrevne: 
1) Saaledes havde jeg det sidste søndag. 2) Da den 
bidske hund var efter mig. 3) Da isen brast. 4) Sne
manden. 5) En tur med jernbanen. 6) Min hund. 
7) Post og røver. 8) En gymnastiktime. 9) Stortorvet 
i Kristiania (udarbeidet paa skolen). 10) Loftsetagen 
i vor skolebygning. 11) Hesten. 12) Et frikvarter.

V kl. Læsning: Stykker af Erichsen og Paulsens læsebog 
3dje del; desuden af Erichsens «Norske læsestykker for 
middelskolens øverste klasse»: «Den politiske kande
støber» og flere kortere prosaiske og poetiske stykker. 
Foredrag af udenadlærte digte. Repetition af det væ
sentligste 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 udarbejdelser 
skrevne: 1) Besøg hos en haandverker paa hans verk- 
sted. 2) Skolen mellem kl. 10,50 og 11,10. 3) Hvad
jeg kan se fra mit vindu. 4) En vanddraabes reise 
(efter en oplæst skildring). 5) Det første aar af en 
svales liv, fortalt af den selv. 6) En dag i høonnen. 
7) I bærskoven. 8) Beskrivelse af N. kirke. 9) Skil
dring af et selvvalgt maleri. 10) Brev til min fader 
om, hvorledes det gaar mig i skolen. 11) Brev til mine 
forældre om, hvorledes jeg har det paa landet. (De 
to breve fuldstændig i brevform, ikke i stilebogen). 
12) Saaledes tilbringer jeg mine fristunder (tentamen). 
13) Golfstrømmen. 14) Stenkullene. 15) Glasset, dets 
tilvirkning og anvendelse. — Anvisning til at forfatte 
dispositioner; nogle dispositioner udarbeidede paa skolen.

VI kl. Læsning: Stykker af Erichsen og Paulsens læsebog 
3dje del og af «Norske læsestykker for middelskolens 
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øverste klasse», udgivne af A. E. Erichsen, væsentlig 
af de nedenfor nævnte forfattere. Med Broch og Seips 
«Kortfattet norsk og dansk literaturhistorie, nærmest til 
brug for niiddelskolen» som ledetraad er gjennemgaaet 
de væsentligste af fællesliteraturens forfattere fra Hol
berg af, af den nyere danske literatur Oehlenscliläger, 
Grundtvig, Ingemann og ÏÏ. C. Andersen samt af den 
nyere norske literatur Wergeland, Welliaven, Asbjørnsen, 
Moe, Bjørnson, Ibsen, Lie og mindre udførlig enkelte 
andre forfattere. Verslæren og digtarterne gjennem
gaaet. ■— Leilighedsvis mundtlig og skriftlig analyse. 
— I regelen hveranden uge en udarbeidelse af beskri
vende, skildrende, fortællende eller lettere ræsonnerende 
indhold. I skoleaaret er følgende udarbeidelser skrevne: 
1) Mit levnetsløb, sandhed og digt. 2) Kristiania-dalen.
3) Alperne. 4) Norges vigtigste rovdyr. 5) Vaaren 
og den virksomhed, den bringer. 6) Gadeliv i Kristi
ania. 7) Fortæl om de vigtigste metaller og deres an
vendelse. 8) Vandets kredsløb. 9) Ilden, menneskets 
ven og dets fiende. 10) Hvorhen vilde du helst reise 
i sommerferien — og hvad vilde du gjøre der? (ten
tamen). 11) Havets betydning for Norge. 12) Frem
stilling af tankegangen i Bruns digt «Norges herlighed». 
13) Do. af Ibsens digt «Kong Haakons gildehal». 
14) Sammenligning mellem det østenfjeldske og vesten- 
fjeldske Norge efter deres natur og næringsveie. 15) 
Jægerens, nomadens og agerdyrkerens levevis. 16) En 
karakteristik af borgerskole-gutterne. — .Øvelser i at 
udarbeide dispositioner.

Tysk.
I kl. Artikelen i nom. sing, og piur. Eksempler paa sub

stantivernes kjøn og talbøining. Verbets hovedtider i 
aktiv (Knudsens elementar- og læsebog, sidste udgave, 
til s. 23).

II kl. Det væsentlige af de regelmæssige bøjningsformer i de 
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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 Gundersen og Larsens lille grammatik. Diktater: 
nogle faa stile efter de norske stykker i elementar
bogen.

Ill kl. Formlæren med undtagelse af substantivernes bøining 
gjennemgaaet i sammenhæng efter Gundersen og Larsens 
lille grammatik indtil afsnittet om sammensatte verber, 
til hvis gjennemgaaelse Knudsens elementarbog s. 47—51 
er benyttet. De norske stykker i elementarbogen er 
gjennemgaaede dels mundtlig, dels skriftlig. Af «Ge
spräche» og sammenhængende stykker i Knudsens bog 
er læst omtrent 35 sider. Stile og 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 under gjennemgaaelse af Norbys «Lettere 
tyske stilopgaver for skolens mellemtrin», de første 38 
sider. Omtrent 40 sider af Gundersens tyske læsebog 
er gjennemgaaet.

V kl. Syntaksen gjennemgaaet i sammenhæng efter Løkkes 
lille grammatik, formlæren repeteret i sammenhæng efter 
samme bog. I hjemmestil og 1 extemporalstil om ugen 
dels efter Knudsens, dels efter Mohr & Outzens stil
øvelser; mundtlig oversættelse fra norsk til tysk efter 
samme bøger. Læst omtrent 50 sider af Gundersens 
tyske læsebog, af poesi nogle faa digte. -— Mundtlig 
retroversion.

VI kl. Formlæren og Syntaksen repeteret efter Løkkes mindre 
grammatik. Stilskrivning og mundtlig oversættelse fra 
norsk til tysk efter Mohr & Outzens og efter Hofgaards

Kristiania borger- og realskole. 2
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stiløvelser. Mundtlig og skriftlig retroversion. Læst 
omtrent 50 sider af Gundersens tyske læsebog. Til 
øvelse i extemporal-oversættelse er benyttet Gerstäckers 
«Herrn Mahlliubers Reiseabentheuer». Udenadlæren af 
mindre poetiske og prosaiske stykker.

Engelsk.

III kl. Brekkes læsebog i engelsk for begyndere: Udtalereg
lerne (s. 1 —11) og af læsestykkerne s. 12-—46. Efter 
den vedføiede lille grammatik gjennemgaaet: Artiklerne, 
substantivet, adjektivet, adverbiet, talordene, pronomenerne 
og verbernes regelmæssige boining; af de uregelmæssige 
verber kun de, som forekommer i de gjennemgaaede 
læsestykker.

IV kl. Læst fra s. 46 til 85 i Brekkes læsebog for begyndere. 
Af de norske stykker bag i bogen er de første 8 sider 
skrevne som stile. Det meste af formlæren (til adver
bierne) læst efter Løkkes grammatik ved Western og 
indøvet ved oversættelse fra norsk til engelsk af de 
første 8 sider bag i bogen.

V kl. Det vigtigste af syntaksen (til § 130) gjennemgaaet 
efter Løkkes grammatik ved Western. Formlæren re
peteret efter den samme grammatik. 1 hjemmestil og 
1 extemporalstil ugentlig. Brekkes læsebog for middelsk. 
V og VI kl. fra begyndelsen til s. 49 læst og repeteret. 
Endel poetiske smaastykker er lært udenad. Udenad- 
læsning, mundtlig og skriftlig retroversion, diktat.

VI kl. Repetition af det hele grammatiske pensum efter Løkkes 
grammatik ved Western. 1 hjemmestil og 1 extemporal- 
stil ugentlig. Øvelser i mundtlig retroversion af lette 
norske stykker ex tempore. Af Brekkes læsebog er 
læst omtrent 60 sider. Til extemporaloversættelse er 
benyttet uddraget i læsebogen af Marryat «The settlers 
in Canada». Enkelte digte lært udenad.
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Latin.
Ill kl. Efter Schreiners grammatik er gjennemgaaet det væsent

ligste af substantivets, adjektivets, pronomenets og verbets 
bøining. Af Andersens læsebog 24 sider. Retroversions- 
øvelser 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 punkter af syntaksen mundtlig 
gjennemgaaede og indøvede gjennem læsebogens eksempel
samling (de vigtigste afsnit af kasuslæren samt det 
vigtigste om hoved- og bisætninger). En gang ugentlig 
skolestil efter dikterede eksempler. Ca. 20 sider af 
Andersens læsebog samt af Cornel : Cimon og Agesilaus.

V kl. I grammatik er formlæren repeteret i sammenhæng og 
de vigtigere punkter af syntaksen gjennemgaaede efter 
Schreiners grammatik. 1 time ugentlig skolestil, i sidste 
halvaar ogsaa 1 hjemmestil hver anden uge. 20 sider 
af Andersens udvalg af latinske klassikere.

VI kl. Repetition af formlæren efter Schreiner; det væsent
ligste af syntaksen gjennemgaaet, dels fortløbende efter 
grammatiken, dels gjennem henvisninger under forfatter- 
læsningen. 1 skolestil ugentlig og .1 hjemmestil hver 
anden uge. Læst 50 sider af Andersens udvalg, der
under Cæsar de bello Gall. 1ste bog.

Fransk.
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 retroversionsøvelserne s. 107 — i 10.

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 
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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 mil
lionen. 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 
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 3dje 
hefte.)

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

V kl. Indøvelse af rabat-, diskonto-, delings- og blandings
regning. For engelsklinjen desuden gjennemsnitsregning 
og kjendskab til mynt, maal og vegt i de fremmede 
lande, hvormed vort land staar i mest udstrakt forretnings
forbindelse. 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 kjedereglen og dens anvendelse ved be
regning af rentes rente og indirekte kurs; beregning af 
fakturaer og simplere sammensatte kalkulationer.
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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.

Mathematik.
Ill kl. Konstruktionsøvelser I 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 fire 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 firkanters 
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 proportions
læren samt af potens- og rodlæren (3dje og 4de bog af 
Bonnevies lærebog til logaritmer, med forbigaaelse af 
enkelte 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: Logaritmer og andengradsligninger 
(efter Bonnevies lærebog).

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

Blandede opgaver. Repetition af det hele mathe- 
matiske pensum.
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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).

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 aliervæsentligste 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 udgave s. 66—132). Repeteret Norge efter 
Christensens 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 niathematisk geografi, s. 
166—-171 (3dje udgave).

VI kl. Horns geografi for middelskolen repeteret.

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

forfra til s. 79 (4de udgave), «To vigtige opfindelser» 
(kruddet 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 slut
ningen læst og repeteret. Derefter paabegyndt gjennem
gaaelse af «Norges, Sveriges og Danmarks historie for 
middelskolen» af Sigwart Petersen (3dje udgave ved 
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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 
(s. 117) til slutningen. Repeteret hele Petersens Norges, 
Sveriges og Danmarks historie.

Naturkundskab.

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

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

II kl. Zoologi: Pattedyr og fugle læst og repeteret efter 
Sørensens lærebog (3dje udgave s. 22—69, med forbi- 
gaaelse af, hvad der omhandler indie 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 
(Sørensens. 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.
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Botanik: Øvelser i plantebestemmelse efter Sørensens 
flora.

Zoologi: Det menneskelige legemes bygning og de 
vigtigste af organernes funktioner. En kort oversigt 
over hvirveldyrenes indre bygning.

VI kl. Repeteret det hele pensum i naturfag.
Under gjennemgaaelsen af zoologien er der i samtlige 

klasser ligesom tidligere meddelt fortællinger til illu
stration af dyrenes karakter og levevis.

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 for
bogstaver i alfabetisk orden. Senere latinsk sammen-
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VI kl.

I kl.

II kl.

Ill kl.

IV kl.

V kl.

VI kl.

skrift paa enkelte linjer afvekslende med stileringsøvel
ser samt konto- og titelskrift paa hver halvside. Øvelser 
i hurtigere skrift eller haandskrift. Mere fremskredne 
øvelser i gothisk skrift.
Fortsat med øvelser i latinsk og gothisk skrift samt 
konto- og titelskrift som i V kl.

Tegning.
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.
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 Herdties 
plancher. Udførelsen ogsaa i denne klasse med blæk, 
skraveret med farvet blæk, tildels med blyant og viske
læder med optrækning med pen.
Fortsættelse med rosetter og bladformer, fulgt i række
følge plancherne i H. Petersens tegneapparat. Overlagt 
med tusch og tinter.
Fortsat efter Petersens tegneapparat, tildels ogsaa be
nyttet Herdties plancher; border og ranker. Gjennem
gaaet spiralen.
Tegnet de foregaaende aars opgaver ved afgangsexame- 
nerne, udført og overlagt med tusch og tinter. Begyndt 
paa projektionstegning.
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.
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VIL Examener.

Kommissionen for afholdelsen af middelskolens afgangs- 
examen 1893 ved de examensberettigede middelskoler i Kristiania 
bestod af repræsentanter for de forskj ellige skoler; rektor 
Mülle r ved Kristiania kathedralskole var af kirkedepartementet 
opnævnt til at være kommissionens formand.

Kirkedepartementet beskikkede følgende herrer til censorer 
ved denne skole:

I religion: Skoleinspektør Fredriksen.
I modersmaal: Skoleinspektør Fredriksen, pastor K. 

Dahl, cand. mag. Rønneberg.
I latin: Adjunkt Digre.
I engelsk: Adjunkt Blom og cand. philos. Hougen.
I tysk: Cand. philos. Bekkevold og cand. mag. Mørland.
I mathematik: Adjunkt Larsen og cand. real. Hessel

berg.
I historie: Cand. mag. Høst.
I geografi: Cand. theol. Årstal.
I fransk: Cand. mag. Fischer.
I naturkundskab: Cand. real. Ad. Dal.
I skrivning : Kasserer Thorsen,
I tegning: Landskabsmaler Bar lag og landskabsmaler 

H. Petersen.
Opgaver til de skriftlige prøver blev tilstillet skolerne fra 

kirkedepartementet. De var følgende:

Norsk udarbeidelse:

Fortæl om vinden, dens virkninger og dens brug i men
neskets tjeneste.

Regning og konstruktionstegning: 
Formiddag.

1. En mand har tilsalgs 825 hl. byg, som veier 76 kg. 
pr. hl. Der bliver budt ham 10,50 kr. pr. 100 kg.; men han 
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afslaar tilbudet. 4 maaneder senere maa han sælge kornet for 
10,25 kr. pr. 100 kg. Hvor meget tabte han ved ikke at tage 
imod det første tilbud, naar kornet i mellemtiden har tabt 
iVs pct. i vegt, og han desuden regner som tab renterne af 
den tilbudte sum efter 5 pct. p. a.?

2. I et ligesidet triangel, hvis høide er 8,6 cm., er i en 
afstand af 4,6 cm. fra den ene side trukket en parallel med 
denne. Beregn fladeindholdet og omkredsen af det derved af- 
skaarne trapets. Alle sider skal beregnes med mindst to deci
maler, og logaritmer maa ikke anvendes.

Eftermiddag.
3. Til en maskinaksel kjøbes hjem fra England en cylindrisk 

staalstang, hvis længde er 5 m., og hvis tversnits diameter er 
12 cm., til en pris af 11 d. pr. kg. Staalets specifike vegt er 
7,5. Hvad vil den koste ialt her i norske penge, naar fragt 
og øvrige omkostninger udgjør 4’/s pct. af indkjøbssummen, og 
naar agenten beregner sig 5 øre pr. kg.?

1 d. — 7,5 øre.
4. Konstruer og beregn fladeindholdet af et triangel ABC. 

hvor siden AB er 10,5 cm., afstanden fra hjørnet C til siden 
AB 6,5 cm., og afstanden fra hjørnet B til siden AC 5 cm. 
Trianglet skal omdannes til et dermed lige stort kvadrat.

Beskriv fremgangsmaaden.

Tysk stil.
Kjære ven!

Da jeg ved, du altid har lyst til at høre morsomme historier, 
skal jeg i det følgende fortælle dig en, vi læste igaar i den 
franske time. Læs den nu, og skriv mig saa til, hvorledes du 
synes om den.

En fransk general stod en varm sommerdag i et forværelse 
paa sit slot og saa udaf vinduet; paa grund af den sterke hede 
havde han en let, hvid klædning og paa hovedet en hvid hue. 
Da traadte en tjener ubemerket ind, og da han saa den hvide 
dragt, kom han paa den tanke, at det var en af gutterne fra 
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kjøkkenet. Han nærmede sig da sagte til ham og gav ham et 
heftigt slag paa ryggen. Generalen vendte sig øjeblikkelig om, 
og tjeneren fik til sin skræk se sin herres ansigt. Han faldt 
ned paa knæ og udbrød: « Herre! jeg troede, det var Georg!» 
«Selv om det havde været Georg,» svarede generalen ham, 
«skulde du dog ikke have slaaet saa haardt.»

Vor lærer sagde, at den general, som her er omtalt, er 
den berømte Turenne, som du vist ogsaa har hørt tale om.

I haab om, at denne historie har skaffet1) dig nogen for- 
nøielse, beder jeg dig ikke vente for længe, før du ogsaa for
tæller mig noget; du vil derved glæde din ven

Franz.

Latinsk stil.
Pharnaces sendte imidlertid flere gesandtskaber til Domitius, 

som skulde underhandle om fred og bringe ham kongelige gaver. 
Alle disse afslog2) Domitius, idet han svarede gesandterne, at 
intet var ham vigtigere3) end at gjøre, hvad der var romer
folket og ham selv værdigt. Da han i lange dagsmarscher 
nærmede sig Nicopolis4), slog han leir omtrent 10,000 passus 
fra denne by. Da han fra denne leir maatte gaa gjennem 
trange og vanskelige steder, lagde Pharnaces udvalgte fodfolk 
og ryttere i baghold der; han lod5) ogsaa en stor mængde kvæg 
og bønder og bybeboere færdes der. Han mente nemlig, at 
Domitius, hvis han drog frem som ven, intet vilde ane6) om 
bagholdet, naar han saa, at kvæg og mennesker færdedes paa 
markerne ligesom ved venners ankomst; dersom han derimod 
kom som til et fiendtligt land og vilde gjøre bytte, kunde hans 
soldater, naar de spredte sig, lettere nedsables.

Engelsk stil.
Den kloge hund.

En lærd mand pleiede hver aften, efterat han var gaaet 
tilsengs, at læse et par timers tid. Undertiden faldt han i søvn, 

’) machen. 2) repudiare. 3) Comparativ af antiguas. 4) Nicopolis, is.
6) udtrykkes ved juheo. 6) suspicari.
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før han havde slukket lyset, der stod paa et bord ved siden af 
hans seng. Ikke desto mindre fandt han hver morgen, naar 
han vaagnede. til sin store forbauselse, at lyset var blevet 
slukket. Han huskede meget godt, at han ikke havde gjort det 
selv, og han var vis paa, at der ikke havde været nogen anden 
end han selv i soveværelset, da han altid stængte døren, fer 
han gik tilsengs. En morgen faldt det ham ind, at hans hund, 
der om natten laa foran hans seng, kanske kunde have slukket 
lyset For at forvisse sig herom lod han den næste aften, som 
om han faldt i søvn, da han havde læst nogle sider. Ganske 
rigtigt! Det varede ikke længe, før hunden kom for at se, om 
dens herre virkelig sov. Da hunden saa, at dens herre laa 
ganske stille, hoppede den op paa stolen og saa op paa bordet 
og slukkede lyset med poten. Efter at have gjort dette hoppede 
hunden ned igjen og lagde sig paa sin sedvanlige plads.

Projektionstegning.
En firsidet regulær pyramide og et tresidet regulært prisme 

forlanges aftegnet efter opstillingen i grundrids og oprids.
Følgende maal opgives :

1. Pyramidens høide er 10 cm., dens grundflades side 6 cm. 
Pyramiden ligger paa horisontalplanet paa den ene sideflade; 
dens akse er parallel med vertikalplanet i en afstand af 
5 cm.

2. Prismets høide er ligeledes 10 cm. og dets grundflades 
side ligeledes 6 cm. Dets akse er parallel med vertikal
planet i en afstand af 7 cm. og danner en vinkel paa 60° 
med horisontalplanet. Prismet staar paa horisontalplanet 
med grundfladens ene side og støtter sig til pyramiden med 
sin ene sideflade.

Af de 40 elever i VI indkl. stod 3, 1 paa latinlinjen og 
2 paa engelsklinjen, saa langt tilbage, at skolen ikke kunde er
klære dem modne for middelskolens afgangsexamen. De gik op



30 Kristiania borger- og realskole. [1892

som privatister, de 2 paa engelsklinjen stod sig, den ene paa 
latinlinjen strøg i latinsk stil, men fuldførte examen som borger- 
skoleexanien. 2 elever foretrak at søge skolen et aar endnu for 
at være sikre paa at faa en god examen næste aar.

Det blev saaledes 35 af skolens elever, 12 paa latinlinjen 
og 23 paa engelsklinjen, der gik op til afgangsexamen som skolens 
elever. Samtlige bestod prøven og med følgende hovedkarakterer:

D'or latinlinjens elever:
Hvor mange aar elev

af skolen. Hovedkarakter.
1. Haavind, Rolf 9 meg. godt (2,12).
2. Halvorsen, Vilhelm 9 meg. godt (1,61).
3. Hjort, Sigurd 8 meg. godt (1,84).
4. Jansen, G-udbrand 7 godt (2,64).
5. Jensen, Jørgen 9 meg. godt (1,54).
6. Jensen, Olaf 6 meg. godt (1,68).
7. Nilsen, Gerhard 10 meg. godt (2,39).
8. Pedersen, Arthur 9 udm. godt (1,14).
9. Ræstad, Arnold 8 udm. godt (1,11).

10. Schon, Einar 9 meg. godt (1,89).
11. Thoresen, Karl 6 udm. godt (1,11).
12. Østensvig, Thor 9 udm. godt (1,43).

For enge Isklinjens elever:

13. Amundsen, Sigmund 9 meg. godt (2,27).
]4. Benzen, Johan 2 godt (2,54).
15. Berger, Torleif 9 meg. godt (1,57).
16. Børke, Halfdan 1 meg. godt (1,61).
17. Eriksen, Haakon 5 meg. godt (1,93).
18. Eriksen, Ludvig 3 meg. godt (2,07).
19. Fleischer, Alexander 6 meg. godt (1,77).
20. Gundersen, Ludvig 9 meg. godt (2,11).
21. Hansen, Sigurd 6 meg. godt (1,73).
22. Jensen, Johan 10 godt (2,54).
23. Knutzen, Nils 8 meg. godt (1,93).
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Hvor mange aar elev
af skolen. Hovedkarakter.

24. Larsen, Nils 6 meg. godt (2,04).
25. Lund, David 9 godt (2,79).
26. Lundli, Hans 9 meg. godt (1,79).
27. Nilsen, Fredrik 10 meg. godt (2,36).
28. Olsen, Gabriel 9 meg. godt (2,27).
29. Olsen, Ingvard 6 meg. godt (1,89).
30. Olsen, Kristoffer 9 meg. godt (2,00).
31. Osvold, Leif 9 udm. godt (1,29).
32. Sundby, Gudmund 1 meg. godt (1,79).
3 3, Taraldsen, Arnt 10 meg. godt (2,32).
34. Throndsen, Hans 1 udm. godt (1,43).
35. Ziener, Vilhelm 9 meg. godt (2,18).

De to af skolens elever, der tog examen som privatister,
var:
36. Krog, Nikolai, 8 aar elev af skolen, hovedkarakter

godt (2,57).
37. Messeil, Alf, 10 » —--— do. godt (2,93).

10 andre privatister fremstillede sig til middelskoleexamen, 
2 paa latinlinjen og 8 paa engelsklinjen. 4 af dem paa engelsk, 
linjen strøg i de skriftlige prøver; de andre 4 og de 2 paa 
latinlinjen bestod examen med følgende udfald:

Paa latinlinjen:

1. Hansen, Signe
2. Hansen, Hakon

Hovedkarakter, 
udm. godt (1,38). 

godt (3,04).

Paa engelsklinjen:
3. Holmsen, Holm......................................
4. Holtsmark, Erling.................................
5. Kaarbøe, Jonas......................................
6, Unger, Erik............................................

godt (3,25).
godt (3,18).

nieg. godt (1,82).
godt (2,61).
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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 IV og II mdkl. og 3 forbkl.,
modersmaal i V, III og I mdkl. og 3 forbkl., 
tysk i IV og II mdkl., 
engelsk og latin i V og III mdkl., 
geografi i IV og II mdkl,, 
historie i V, III og I mdkl., 
mathematik og praktisk regning i IV og II mdkl. og 

3 forbkl.,
naturfag i V, III og I mdkl.

Den skriftlige examen blev afholdt i samme udstræk
ning 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 til
ladelse til at anstille en privat prøve i undervisningstimerne 
før examen i tilfælde, hvor de fandt dette nødvendigt, for at 
bestemme karakteren.

VIII. Skolepenge. Skolebeneflcier.

Indskrivningspenge erlægges ikke. Skolepengene er
lægges forskudsvis for hver maaned og beregnes altid for hele 
maaneder, nemlig fra begyndelsen af den maaned, hvori en 
discipel kommer ind paa skolen, til slutningen af den maaned, 
hvori han gaar ud. For elever, der indmeldes i første forbkl. 
fra skoleaarets begyndelse, beregnes dog skolepengene først fra 
september maaneds begyndelse. Naar en elev rester skole
penge for længere tid end to maaneder, kan han negtes adgang 
til skolen.
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Skolepengenes størrelse er:
for 1ste forberedelsesklasse kr. 4 maanedlig

- 2den — » 6 —
- 3dje — »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 slut
ning 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 saa- 
danne elever, hvis forældre eller forsørgere i mindst 2 aar har 
havt sit hjem i Kristiania.

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

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

og maa være ledsagede af attester af ny dato.
I skoleaaret 1892—93 har været bevilget 29 hele og 42 

halve fripladse til et samlet beløb af 6804 kroner. Moderation 
for brødre i skoleaaret har beløbet sig til kr. 4487. Fripladse 
og moderation tilsammen udgjorde altsaa kr. 11291.

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.

Kristiania borger- og realskole.
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IX. Forsk,jelligt: Lønningsforholde m. ni.

Der er i det forløbne skoleaar af kommunebestyrels'en be
sluttet nye lønningsvedtægter, som i ikke liden grad forbedrer 
de faste læreres og lærerinders kaar, i noget mon ogsaa en 
enkelt timelærers (tegnelærerens) og vagtmesterens. Da man 
antager, at denne sag har almindelig interesse, særlig ogsaa for 
andre kommunale middelskoler i vort land, aftrykkes her in 
extenso forstanderskabets indstilling i sagen med bilag. De 
øvrige kommunale autoriteter sluttede sig simpelthen til for
standerskabet.

Det første stød til sagens fremme udgik fra skolens faste 
lærerpersonale, der under 18de februar 1892 indsendte til for
standerskabet et andragende med henstillen om at søge udvirket 
forbedrede lønningsvilkaar. Samtidig indsendte ogsaa skolens 
tegnelærer og gymnastiklærer og vagtmesteren lignende an
dragender. De faste læreres og lærerinders andragende findes 
optaget i nedenstaaende indstilling fra skolens forstanderskab i 
anledning af de indkomne andragender:

Fra
Kristiania borger- og realskoles forstanderskab.

De faste lærerposter ved Kristiania borger- og realskole 
deles efter det gjældende lønningsregulativ i poster af første 
eller høiere og poster af anden eller lavere lønningsgrad. Til 
den første skal høist to tredjedele, til den sidste mindst en tredje
del af samtlige faste lærerposter henhøre. Lærerne af høiere 
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. Lærerne af lavere 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 til 
kr. 2 000. Posterne af høiere lønningsgrad er beregnede paa 
lærere med akademisk læreruddannelse, posterne af lavere løn
ningsgrad paa lærere med seminaristisk uddannelse.
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Lærerinderne 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 lærerindernes løn anvendes de kr. 48 aarlig til 
indskud i pensionsindretning.

Lærerne er forpligtede til 30 ugentlige undervisningstimer 
i klasserne, hvilket tal dog af forstanderskabet under visse om
stændigheder kan nedsættes indtil et minimum af 25 timer for 
lærere af første og 28 timer for lærere af anden lønningsgrad. 
Lærerindernes arbeidstid er 24 timer ugentlig.

Fra lærerne og lærerinderne i faste poster er nu indkommet 
følgende andragende om lønsforhøielse :

«Undertegnede ved Kristiania borger- og realskole fast 
ansatte lærere og lærerinder tillader os herved at andrage 
det ærede forstanderskab om at søge udvirket forbedrede 
lønningsvilkaar for borgerskolens lærerpersonale.

Hvad der giver os haab om, at et saadant andragende 
vil blive mødt med imødekommenhed, er særlig den liberalitet, 
hvormed Kristiania kommune i den senere tid har øget løn
ningerne for en flerhed af de kommunale funktionærer, senest 
for lærere og lærerinder ved folkeskolen.

Da det nu gjældende lønningsregulativ for borgerskolens 
personale fastsattes i november 1882, blev begynderlønningerne 
for lærerinder og for lærere af lavere lønningsgruppe sat 
høiere, end de var for lærerinder og lærere ved folkeskolen. 
Efter forhøielsen af lønningerne ved folkeskolen af 1885 har 
lønningerne for de nævnte funktionærer ved borgerskolen næsten 
fuldstændig svaret til lærerinders og læreres løn af første 
lønningsgruppe ved folkeskolen med tillæg af høieste stats
bidrag, altsaa til disse funktionærers lønninger efter 15 
aars tjeneste i folkeskolen — dog saaledes, at folkeskolens 
lærerinder’ har oppebaaret et alderstillæg udover, hvad lærer
inder ved borgerskolen har havt.

Disse lønninger har imidlertid kommunebestyrelsen fundet 
ikke længer at være tidsmæssige for folkeskolens personale 
og har nu netop forhøiet dem. Efter denne forhøielse vil 
borgerskolens lærerinder og dens lærere af lavere lønnings
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gruppe efter det nu gjældende regulativ for borgerskolen komme 
til at staa under adskillig ugunstigere lønningsvilkaar end 
folkeskolens personale.

For oversigts skyld hidsættes følgende tabel :

Folkeskolen. Borger
skolen.

Lønninger fra 1885
Efter det
nye regu

lativ.

Efter re
gulativ af 

1882.
uden 

statstil
skud.

med 
laveste 
statstil
skud.

med 
høieste 
statstil
skud.

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
ved ansæt-

teisen 1300 1386 1515 1400 1500
Lærere efter 3 aar 1450 1536 1665 1600 1700

6 — 1600 1686 1815 1800 1850
9 — 1800 1886 2015 2000 2000

14 — 2200
19 — 2400

ved ansæt-
teisen 720 784 848 900 848

Lærerinder efter 3 aar 800 864 928 950 948
6 — 900 964 1028 1050 1048
9 110) — 1000 1064 1 128 1150

14 — 1250
19 — 1400

Efter dette stiller forholdet sig nu saaledes, at i de første 
9 aar af sin virksomhed ved borgerskolen vil en lærer af 
lavere lønningsgruppe have oppebaaret ialt kr. 750 mere end 
en lærer ved folkeskolen; paa den anden side vil han efter 
9 aars tjeneste have naaet maximumslønnen. medens en lærer 
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ved folkeskolen endnu har to alderstillæg ivente, hvert paa 
kr. 200.

For borgerskolens lærerinders vedkommende stiller for
holdet sig endnu ugunstigere i sammenligning med folkeskolens 
lærerinder, hvem der bydes tre alderstillæg udover, hvad 
borgerskolen giver.

Som det sees, har vi i denne sammenligning kun holdt 
os til, hvad folkeskolen byder lærere og lærerinder af 1ste 
lønningsgruppe, og sat ud af betragtning den tredjedel af 
posterne ved folkeskolen, som besættes efter konkurrence og 
allerede fra først af gives høieste aflønning.

Vi har til støtte for vort andragende fremholdt denne 
sammenstilling mellem lønningerne ved folkeskolen og ved 
borgerskolen, da disse skolers funktionærer jo arbeider i den 
samme kommunes tjeneste, og kommunebestyrelsen baade i 
ord og gjerning har indrømmet det berettigede i de reiste 
krav om forhøiede lønninger, som er fremkommet fra den ene 
gruppe af dens lærerpersonale, og retfærdighed synes os at 
tale for, at borgerskolens personale ikke nu mere end før 
bydes ringere kaar end folkeskolens.

Lærerne af første (høieste) lønningsgrad skal som støtte 
for sit andragende tillade sig særlig at henvise til forstander
skabets udtalelser i sin indstilling om forandrede lønnings
satser for skolens lærere af 28de februar 1882, hvilken ind
stilling uden bemerkninger og uforandret blev vedtaget af 
kommunebestyrelsen.

I sin indstilling udtaler forstanderskabet:
«Som en passende løn for lærere af 1ste grad vil 

forstanderskabet foreslaa den for adjunkter ved statens 
skoler bestemte. Forstanderskabet kan ikke finde denne 
løn høiere end rimeligt. Der kræves til lærere af 1ste 
grad mænd af samme dannelse som adjunkterne, og arbeidet. 
ved Kristiania borger- og realskole er ikke lettere end ved 
statens skoler, snarere besværligere, da klasserne ved denne 
skole gjennemgaaende er større end ved statens skoler, og 
der efter forstanderskabets forslag kræves gjennemsnitlig 
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flere arbeidstimer ugentlig af lærerne ved denne skole end 
af adjunkterne. Ved denne skole vil desuden efter for
standerskabets forslag kr. 2 800 blive den høieste løn, hvortil 
nogen lærer kan naa, medens de fleste adjunkter i sin tid 
vil blive overlærere og som saadanne opnaa fra kr. 3 000 
til kr. 4 200 eller kr. 4 600 aarlig løn.»

Heraf fremgaar, at det udtrykkelig var tanken dengang-, 
at borgerskolens lærere af denne gruppe skulde sidestilles med 
adjunkterne ved de høiere skoler, og saa skede ogsaa ved 
fastsættelsen af lønningerne. Men lærerne ved statens skoler 
fik — saavidt vides — allerede i det følgende aar ikke ube
tydelig høiere lønninger, end de dengang havde. Forholdet 
mellem adjunkters lønninger nu og lønningerne for lærere af 
høieste lønningsgruppe ved borgerskolen sees af følgende tabel :

Adjunkter. Borgerskolens
lærere.

Ved ansættelsen .... 2200 2000
Efter 3 aar................. 2500 2200
— 6 « ................ 2800 2400
— 8 « ................ 3000 2600
— 12 « ................ 3200 2800

Hvis man vil opretholde det samme udgangspunkt for
fastsættelsen af lønningernes størrelse, som med styrke frem
hævedes i 1882, er ogsaa her et stort misforhold tilstede, og 
det for samtlige aldersklassers vedkommende.

Den udsigt for en lærer af denne gruppe ved borger
skolen til efter nogle aars virksomhed at kunne komme over 
i statens tjeneste og der opnaa bedre lønnet post, som man 
tidligere kunde regne med, er nu langt ringere end tidligere, 
efterat der er stillet ivente inddragning af lærerposter ved 
statens skoler, og lærernes stilling i statens skoler er blevet 
mindre betrygget. »

Forstanderskabet skal i anledning af dette andragende be
merke :

Den nye lov om folkeskolerne i kjøbstæderne af 1889 gav 
anledning til en betydelig forbedring i lønningsvilkaarene for de 
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ved byernes folkeskoler ansatte lærere og lærerinder. Loven 
indeholder ingen bestemmelse om lønningernes størrelse, uden 
forsaavidt den sætter et vist forhold mellem de af de kommunale 
myndigheder bestemte lønninger og statsbidraget. Men lovens 
bud om, at lønningsvilkaarene skal fastsættes ved en vedtægt, 
foranledigede en revision af lærerlønningerne med det resultat, 
at disse i samtlige byer i vort land blev betydelig forhøiede, i 
Kristiania saaledes til et maal, der langt overskrider det max
imum, indtil hvilket loven tilsiger et bidrag af statskassen af 
en fjerdedel af lærerlønnen.

Det er erkjendelsen af, at en forbedring af folkeskolelærernes 
kaar var nødvendig, som overalt har gjort kommunernes be
vilgende myndigheder villige til at forhøie deres løn. Men de 
samme hensyn taler ogsaa for en forhøielse af lønningerne for 
de lærere og lærerinder ved de høiere skoler, hvis kvalifikationer 
er væsentlig af samme slags som folkeskolernes læreres og lærer
inders. Da lønningerne for lærerposterne af lavere lønnings
gruppe og for lærerinderne ved Kristiania borger- og realskole 
blev bestemte ved regulativet af 1882, skede dette under hensyn 
til de da gjældende lønninger for folkeskolernes lærerpersonale 
i vor by. Naar nu forestillingen om, hvad der er en passende 
aflønning for disse lærere og lærerinder, i løbet af de siden for
løbne 10 aar har ændret sig, saa maa dette konsekvent ogsaa 
lede til en forhøielse af lønningerne for de lærere og lærerinder 
ved kommunens høiere skole, der staar paa linje med dem. En 
undladelse heraf vilde naturligen ogsaa lede til, at den høiere 
skole vilde ligge under i konkurrencen om dygtige lærerkræfter; 
disse vil altid søge derhen, hvor deres arbeide bliver bedst 
lønnet.

For en løselig betragtning kunde det synes at være den 
simpleste og letteste maade at ordne lønningsforholdene for 
borgerskolens seminaristiske lærere og for lærerinderne uden 
videre at overføre lønningsvedtægten for Kristiania folkeskoler 
paa borgerskolen, forsaavidt angaar disse lærerposter. De for
skjellige forholde ved de to skoler vilde dog gjøre denne frem- 
gangsmaade mindre heldig. For det første vilde fordelingen af 
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de seminaristiske poster ved borgerskolen med en tredjedel af 
posterne paa en høiere og to tredjedele paa en lavere lønnings
gruppe, saaledes som nu bestemt for folkeskolen, med det ringe 
antal af disse poster- her ved skolen (for tiden blot 5 lærerposter 
og 4 lærerindeposter, og antallet vil neppe blive forøget) være 
mindre praktisk, og det ensartede arbeide, som disse lærere og 
lærerinder har at udføre, giver ingen opfordring til sondring i 
forskjellige lønsklasser. Man kan derfor spare borgerskolens 
lønningsbudget for den forøgede udgift, som vilde medgaa til 
stadig at holde 2 af de 5 lærerposter og 2 af de 4 lærerinde
poster aflønnede med høieste løn inden gruppen efter almindelig 
konkurrence. Paa den anden side kan forstanderskabet ikke 
tilraade, at begynderlønnen for lærerne sættes lavere end den i 
det nu gjældende regulativ bestemte, 1 500 kroner aarlig. Borger
skolen har, med de faa lærere af denne gruppe og med det ar
beide, der kræves af dem, ikke saa let som folkeskolen for at 
nytte yngre, mindre øvede lærere, selv om disse maatte være 
lovende begyndere; den maa have øvede lærere, der er vante 
til at stelle med bybørn, og der kræves desuden tildels særegne 
kvalifikationer, som ikke fordres af folkeskolens lærere, saaledes 
navnlig dygtighed i at undervise i naturfag i middelskolen og 
i tysk. Saadanne lærere vil man ikke kunne være sikker paa 
at faa for de kr. 1 400, der er sat som begynderløn for lærere 
ved folkeskolen. Endvidere: da de fremragende lærere ved 
borgerskolen vil savne den anledning, som folkeskolens lærere 
har, til i kortere tid ved konkurrence at rykke op i den høiere 
lønningsgruppe paa kr. 2 400 aarlig, saa finder forstanderskabet 
det billigt mod borgerskolens lærere og ønskeligt for at gjøre 
lærerposterne mere tillokkende, at terminerne for oprykning ved 
alderstillæg sættes noget kortere end de for folkeskolens lærere 
bestemte. Det vil foreslaa, at det høieste lønningstrin naaes 
efter 15 aars tjenestetid istedenfor de for folkeskolen bestemte 
19 aar.

I henhold hertil vil forstanderskabet foreslaa for lærere ved 
borgerskolen af lavere lønningsgrad en begynderløn af 1500 kr. 
med stigning efter 3 aars tjenestetid til 1 750 kroner, efter 

1 
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6 aar til 2 000 kroner, efter 10 aar til 2 200 kroner og efter 
15 aar til 2 400 kroner.

Ogsaa for lærerinderne vil forstanderskabet, af lignende 
hensyn som for lærerposterne fremholdt, foreslaa en noget raskere 
stigning end den for folkeskolens lærerinder fastsatte. Men paa 
den anden side anser man det ikke fornødent at gaa saa langt 
med alderstillæg for lærerinderne ved borgerskolen som efter 
folkeskolernes lønningsvedtægt. Det lettere og behageligere ar- 
beide ved borgerskolen vil efter forstanderskabets formening baade 
trække dygtige lærerinder til skolen og holde dem fast, selv om 
de ikke har udsigt til at opnaa den høieste løn, der er fastsat 
for folkeskolernes lærerinder, naar blot begynderlønnen er sat 
saapas rummelig, at en lærerinde kan leve nogenlunde anstændig 
for den. Forstanderskabet vil foreslaa en begynderløn for lærer
inderne, ligesom for folkeskolernes lærerinder, af 900 kroner 
med stigning efter 3 aars tjenestetid til 1050 kroner, efter 7 aars 
tjenestetid til 1150 kroner og efter 12 aars tjenestetid til 
1 250 kroner. Samtidig vil det foreslaa, at lærerinderne for
pligtes paa indtil 27 undervisningstimer ugentlig (det samme tal, 
som er sat for folkeskolernes lærerinder) for, naar leilighed gives, 
at kunne ansætte lærerinder ogsaa i høiere klasser end dem, 
hvori de nu anvendes.

Lønsforhøielse for lærerne af høiere lønningsgrad er saa 
tilstrækkelig motiveret i lærernes andragende, at forstanderskabet 
intet væsentligt har at tilføie. Det i andragendet anførte citat 
er taget af formandskabets indstilling af 1882 om nyt lønnings
regulativ og findes i sag nr. 12 for 1882, s. 15. Det var alle 
parters mening at sætte lærerne af høiere lønningsgrad paa 
samme vilkaar som adjunkterne ved statens skoler; se saaledes 
indstillingen fra formandskabets budgetkomite angaaende for
slaget til nyt regulativ, den nævnte sag s. 37: »Forstander
skabets forslag frembyder efter komiteens skjøn ikke i noget 
punkt, hvad der gaar ud over det rimelige.» Men allerede det 
følgende aar blev lønningerne forhøiede for lærerne ved statens 
skoler, og den tilsigtede ligestilling mellem borgerskolens og 
statsskolernes lærere blev saaledes forrykket.
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At lærerne nu kommer med sit andragende, er en naturlig- 
konsekvens af den lønsforhøielse, som kommunen har tilstaaet 
folkeskolernes lærere. Hertil kommer dog endnu et hensyn, som 
er af ikke liden vegt. Det er den stilling, hvori lærerne ved 
de kommunale og private skoler er komne ved statsmyndighedernes 
plan om at inddrage flere af de offentlige høiere skoler og mere 
og mere at overlade navnlig middelskolerne til det private og 
kommunale initiativ med tilskud af statskassen for de kommunale 
middelskoler. Medens lærerne ved de kommunale og private 
høiere skoler tidligere havde udsigt til efter flere eller færre 
aars virksomhed ved disse skoler at opnaa at komme i embeds
stillinger ved de offentlige skoler med de høiere lønninger og 
andre fordele, som disse stillinger medfører, er denne udsigt nu 
i betydeligt mon formørket. Det er blot et mindretal af lærerne, 
som kan gjøre sig haab om nogensinde at blive ansatte i stats
skolernes embeder; de fleste vil komme til at arbeide hele sit 
liv i de kommunale eller private skoler. Men naar stillingen 
ved disse skoler ikke længer bliver gjennemgangsstilling, saa er
det en nødvendig følge heraf, at lærerlønningerne maa forhøies; 
den løn, som for tiden bydes ved de kommunale og private 
skoler, er ikke rimelig som endeligt ækvivalent for den langvarige 
og kostbare akademiske læreruddannelse.

De for adjunkterne ved statens skoler satte lønninger er: 
2200, 2500, 2800, 3000, 3200 kroner. For adjunkterne kræves 
en tjenestetid af 3 aar i hver lavere lønsklasse, inden de rykker 
op i den næst høiere; efter 12 aars tjenestetid vil de altsaa 
naa op til høieste lønning, 3200 kroner. Af hensyn til, at 
lærerne ved borgerskolen i regelen vil blive ansatte som saadanne 
i en yngre alder end adjunkterne ved statsskolerne som saadanne, 
vil forstanderskabet imidlertid foreslaa en noget lavere begynder
løn end for adjunkterne; det vil blive staaende ved de nuværende 
2 000 kroner. Dette vil igjen medføre, at de midiere lønnings
trin kommer til at vise mindre beløb end efter adjunkternes 
lønningsregulativ. Endvidere vil forstanderskabet af samme 
hensyn, ogsaa for at gjøre oprykningen konform med, hvad det 
har bragt i forslag for lærerne af lavere lønningsgruppe, fore- 
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slaa en noget længere tjenestetid for oprykning paa de høiere 
lønningstrin, saa det vil tage 15 aar, inden en lærer kommer 
op paa 3 200 kroner.

Forstanderskabet vil altsaa foreslaa en begynderløn af 2000 
kroner med stigning efter 3 aar til 2 300 kroner, efter 6 aar 
til 2 600 kroner, efter 10 aar til 2 900 kroner og endelig efter 
15 aar til 3 200 kroner.

Ved beregningen af, hvor stort beløb lønningerne for de 
faste lærer- og lærerindeposter aar om andet vil beløbe sig til 
efter forstanderskabets forslag, er det et hovedspørgsmaal, hvor 
mange aar man kan antage at en lærers eller lærerindes arbeids- 
tid ved skolen gjennemsnitlig vil vare; herpaa beror det nemlig, 
hvorledes de forskj ellige lønningstrin til enhver tid vil være 
besatte. Hvorledes forholdene i denne henseende vil stille sig, 
har man egentlig ingen erfaring om. I de 10 aar, siden det 
nu gjældende lønningsregulativ blev vedtaget, er det hændt ikke 
mindre end 8 gange, at en fast lærerpost er bleven ledig, dels 
ved dødsfald, dels ved forflyttelse. Disse hyppige afgange har 
imidlertid havt sin grund i tilfældigheder; i regelen vil der ikke 
saa hyppig indtræffe lærerskifter. Dersom man sætter en lærers 
gjennemsnitlige arbeidstid ved denne skole til 28 aar, skulde 
man mene, at man ikke sætter den for kort. G-jenneinsnitlig 
hvert andet aar skulde altsaa en af de 14 lærere i faste poster 
afgaa og en ny ansættes paa laveste trin inden vedkommende 
lønningsgruppe; det bliver 8 lærerskifter paa 16 aar. For
standerskabet har fordelt disse 8 skifter proportionalt med an
tallet af poster inden grupperne med 5 paa øvefste og 3 paa 
laveste gruppe og forudsat, at afgangen i regelen vil finde sted 
fra høieste lønningstrin inden gruppen, det vil sige blandt de 
ældste lærere. For lærerinderne har man antaget en gjennem
snitlig arbeidstid ved denne skole af 24 aar; det vil sige en 
afgang hvert 6te aar; der er nemlig 4 lærerinder ved skolen. 
Saa har forstanderskabet i vedlagte tabeller I, II og III be
regnet, hvorledes under de her nævnte forudsætninger lærer
posterne vil fordele sig paa de forskjellige lønningstrin for hvert 
af de følgende 17 aar (det 17 de er medtaget for at faa med 
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effekten af den sidste afgang, i det 16 de aar), og hvad det 
samlede beløb til lærerlønninger for hvert aar vil beløbe sig til, 
særskilt for lærere af høiere og for lærere af lavere lønnings- 
grnppe og for lærerinder. Endelig har det beregnet, hvad løn
ningerne for de 17 aar vil beløbe sig til efter det nu gjaldende 
regulativ, og henstillet det paa de samme tabeller til sammen
ligning.

Denne sammenligning giver, som det vil sees, følgende 
resultat:

benytte denne leilighed til at paalægge lærerne at gjøre indskud

Efter det gjæl- Efter forstan- Øgede udgif-

For de 9 lærerposter 
af høiere lønnings
gruppe for hvert af 
de 17 aar .........

dende regulativ.

kr. 22 894,12

derskabets 
forslag.

kr. 24 9 70,59

ter efter for
standerskab, 

forslag.

kr. 2076,47
For de 5 lærerposter 

af lavere gruppe . » 9 467,65 » 10 667,65 » 1200
For de 4 lærerinde

poster ................ » 4 062,59 » 4 6 7 3,53 » 610,94

Tilsammen kr. 36 424,36 kr. 40 311,77 kr. 3887,41

For budgetaaret 1893 
vil lærerlønningerne 
stille sig paa føl
gende maade:

For de 9 lærerposter 
af høiere gruppe . kr. 22 400 kr. 24 600 kr. 2200

For de 5 lærerposter 
af lavere gruppe . » 9 350 » 10500 » 1150

For de 4 lærerinde
poster ............... » 3 992 » 4 550 » 558

Tilsammen kr. 35 742 kr. 39 650 kr. 3908
Forstanderskabet har havt under overveielse, om man burde
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i pensionsindretning. Det er dog blevet staaende ved ikke at 
gjøre noget forslag herom. Det er i stærk tvil, om det med de 
eiendommelige forholde, som lærerne her arbeider under, er en 
praktisk fremgangsmaade at paalægge lærerne selvpensionering 
gjennem indskud i pensionsindretning, og om bykassen i virke
ligheden ved disse indskud fries for nogen væsentlig del af den 
pensionsbyrde, som kommunens bevilgende myndighed maatte 
finde det rimeligt at paalægge den. I ethvert fald vil kommunens 
eventuelle pensionsforpligtelse ligeoverfor den lille læreretat ved 
borgerskolen blive saa ubetydelig, at man tør tilraade, at kom
munen overtager den uden at paalægge lærerpersonalet en for
pligtelse af tvilsom nytte. Ogsaa for lærerindernes vedkommende 
vil vi foreslaa, at den forpligtelse til pensionsindskud, der hidtil 
har paahvilet dem, ved denne leilighed ophæves. Dog bør den 
forpligtelse, som det ældre regulativ fastsætter, at «hvis en 
pensionsindretning for kommunens bestillingsmænd maatte blive 
oprettet, eller en anden ordning i samme øiemed af kommune
bestyrelsen vedtages, skal lærerne være forpligtede til at gjøre 
indskud efter de nærmere bestemmelser, som derom maatte blive 
fattede af kommunebestyrelsen» — fremdeles bliver staaende og 
ogsaa gjøres gjældende for lærerinderne. Dersom man vil fast
sætte forpligtelse til pensionsindskud for lærerne og lærerinderne, 
kan dette efter forstanderskabets formening passende sættes til 
kr. 80 aarlig for lærere af høiere lønningsgruppe, kr. 60 for 
lærere af lavere lønningsgruppe og kr. 50 for lærerinder. Men 
isaafald bør ialfald de to første lønningstrin for hver gruppe 
inden lærerposterne forhøies idetmindste med et beløb, der svarer 
til indskudets størrelse; for disse trin vilde ellers forstander
skabets forslag medføre en nedsættelse i den nuværende lærer
løn, uden forsaavidt at andet trin i høiere gruppe vilde vinde 
kr. 20 aarlig. Ogsaa de foreslaaede lønninger for lærerinderne 
bør efter forstanderskabets mening forhøies med kr. 50 for hvert 
trin, hvis man paalægger lærerinderne forpligtelse til pensions
indskud: de foreslaaede lønningssatser har forstanderskabet ment 
skulde være nettosatser.
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Skolens timelærere i gymnastik og tegning har indsendt 
vedlagte andragende om alderstillæg. I den anledning skal for
standerskabet bemerke :

Ved regulativet af 1882 blev lønningerne for timelærere 
bestemte som følger:
for timelærere i skrivning pr. time kr. 1,20 (senere bortfaldt).

» — i gymnastik - — - 1,20
» — i tegning - •— - 1,40
» — i sang - — - 1,50
» —-i andre fag gjennem-

snitlig............. - 1,30
Ved formandskabets beslutning af 27de mai 1885 blev det 

endvidere bestemt, at undervisningen i handelsregning og bog
holderi skulde besørges af timelærere, der lønnes med:

for handelsregning pr. time .... kr. 1,50
» bogholderi - — .... - 2

Tegnetimerne er fremdeles aflønnede med de samme kr. 1,40 
pr. time, som regulativet bestemmer.

Betalingen for gymnastiktimerne var bestemt under hensyn 
til, at det var en underofficer, ingen fuldt uddannet gymnastik
lærer, som dengang indehavde posten. Da han i oktober 1882 
afgik ved døden, blev en officer, der havde gjennemgaaet den 
gymnastiske centralskole, ansat som gymnastiklærer, fremdeles 
med den i regulativet fastsatte betaling af kr. 1,20 pr. time. 
Ved repræsentantbeslutning af 10de december 1885 blev lønnen 
forhøiet til kr. 1,50 pr. time.

Forstanderskabet kan ikke anbefale de to timelæreres an
dragende om alderstillæg. At fastsætte alderstillæg for time
lærere vilde være at indføre et ved de høiere skoler ukjendt 
princip i lønningsregulativet, og det i dette tilfælde, efter for
standerskabets formening, uden nødvendighed eller sterk op
fordring. Timelærerne staar kun i et løsere forhold til skolen; 
deres arbeide ved skolen er i regelen kun biarbeide, og skolen 
har ikke den interesse af at knytte dem fastere til sig for længere 
tid, som tilfældet er, hvor der er tale om fast ansatte lærere, 
der har sit eneste eller hovedarbeide ved skolen. Henvisningen 
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til, at der i den nye lønningsvedtægt for folkeskolerne er til- 
staaet timelærerne ved disse skoler alderstillæg, indeholder intet 
sterkt motiv, aldenstund timebetalingen ved borgerskolen er sat 
saa meget rummeligere end ved folkeskolerne, respektive kr. 1,40 
og 1.50 mod kr. 0,90, der først efter 15 aars tjenestetid stiger 
til kr. 1,30 soin maximum. Heller end at foreslaa alderstillæg 
for timelærerne vil forstanderskabet foreslaa forhøiet timebetaling, 
naar det finder dette nødvendigt. For gymnastiktimernes ved
kommende finder forstanderskabet ikke, at saadan nødvendighed 
er tilstede. Betalingen for disse timer blev fastsat for blot 7 
aar siden med alle hensyn for øie og er den samme, der gives 
ved de øvrige vel udstyrede høiere skoler i vor by. Derimod 
finder forstanderskabet sig opfordret til at foreslaa betalingen for 
tegnetimerne forhøiet fra kr. 1,40 til kr. 1,50 pr, time, der er 
den betaling, som almindelig gives ved de bedre høiere skoler i 
byen. Udgiftsforøgelsen herved vil med de nuværende 19 
ugentlige tegnetimer beløbe sig til kr. 91,20 paa det aarlige 
budget.

Ogsaa vagtmesteren ved Kristiania borger- og realskole har 
indgivet et andragende om lønsforhøielse, der vedlægges.

Denne funktionær har i alt væsentligt de samme forpligtelser, 
som ved instrux er paalagt vagtmestrene ved byens folkeskoler. 
Dog er han efter sagens natur fri for arbeidet med forsømmelige 
skolebørn, og da undervisningen ved borgerskolen blot foregaar 
om formiddagen, er han ikke i den grad som folkeskolernes 
vagtmestre bunden om eftermiddagen. Men paa den anden side 
paaligger der ham arbeider, som folkeskolernes vagtmestre er 
fritagne for. Han maa saaledes holde skolens kontorer rene, 
han maa passe samtlige skolens ovne ogsaa i undervisningstiden, 
da det af hensyn til brændebesparelse og for at holde en jevn 
temperatur er forbudt lærere og elever at røre ovnene, og han 
har det besværlige og langvarige arbeide hver dag efter under
visningens slutning at tage aske, slagger og sod ud af ovnene, 
hvilket arbeide ved folkeskolerne paaligger renholdskonerne. Han 
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maa ligesom folkeskolernes vagtmestre leie folk til hjælp med 
vedhugst og kulbæring i vintermaanederne, og han maa holde 
tjenestepige, ialfald i vinterhalvaaret, i sommerhalvaaret hjælper 
han sig tildels uden tjenestepige. Det skal bemerkes, at det 
ydre apparat ved borgerskolen med bygninger og inventarium 
er noget nær af samme størrelse som ved byens folkeskoler: 
22 skoleværelser, bestyrerbolig med 2 familiebekvemmeligheder, 
gymnastiklokale og udhuse.

Men medens folkeskolernes vagtmestre er lønnede med 
kr. 1 050 aarlig med frit hus, lys og brænde og stigning efter 
5 aar til kr. 1 150 og efter 10 aar til kr. 1 200, har borger
skolens vagtmester blot kr. 840 aarlig med frit hus og brænde, 
ikke lys. Her er et misforhold tilstede, som er ubilligt mod 
borgerskolens vagtmester. Om man end af hensyn til hans vist
nok noget lettere tjeneste ikke vil anbefale ham til at erholde 
fuldt ud den samme løn som folkeskolernes vagtmestre, saa bør 
der dog billigvis ikke sættes større forskjel paa lønningerne end 
kr. 100 aarlig. Forstanderskabet vil foreslaa lønnen for borger
skolens vagtmester sat til kr. 950 aarlig med fri bolig og brænde 
og med stigning efter 5 aar til kr. 1 050 og efter 10 aar til 
kr. 1 100, tillæggene, som for folkeskolens vagtmestre, alene at 
indtræde fra aarets begyndelse og betingede af vidnesbyrd om 
flid, duelighed og orden. For den nuværende vagtmester O. 
Sanne, der er ansat i begyndelsen af 1881, og som fortjener 
det bedste vidnesbyrd i alle maader, vil efter forstanderskabets 
forslag for næste aar blive at opføre en løn af kr. 1100.

Dersom vagtmesterens løn bliver forhøiet efter forstander
skabets forslag, vil forstanderskabet paalægge ham at erhverve 
handelsborgerskab for at kunne sælge skrivebøger og andre skole
fornødenheder til gutterne. En saadan ordning er ligesaa nød
vendig ved borgerskolen som ved folkeskolerne.

Forstanderskabet vil altsaa foreslaa :
I. Der foretages følgende forandringer i det nu gjældende løn

ningsregulativ for Kristiania borger- og realskole:
1. Sidste passus i § 4 skal lyde: Lærere af høiere løn

ningsgrad ansættes med en aarlig løn af kr. 2 000, 
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hvilken løn efter 3 aars tjenestetid forliøies til kr. 2 300, 
efter 6 aar til kr. 2 600, efter 10 aar til kr. 2 900 og 
efter 15 aar til kr. 3 200.

2. Sidste passus i § 5 skal lyde: Lærere af lavere løn
ningsgrad ansættes med en aarlig løn af kr. 1 500, 
hvilken løn efter 3 aars tjenestetid forliøies til kr. 1 750, 
efter 6 aar til kr. 2 000, efter 10 aar til kr. 2 200 og 
efter 15 aar til kr. 2 400.

3. § 6 skal lyde: Lærerinderne er forpligtede til en ugent
lig undervisningstid af indtil 27 timer. De ansættes med 
en løn af kr. 900 aarlig, hvilken løn efter 3 aars tjeneste
tid forliøies til kr. 1 050, efter 7 aar til kr. 1150 og 
efter 12 aar til kr. 1 250.

4. §9 skal lyde:
Timelærere aflønnes paa følgende maade:

Timelærere i gymnastik .... pr. time kr. 1,50
Do. i tegning................. - — - 1,50
Do. i sang........................- — - 1,50
Do. i handelsregning . - — - 1,50
Do. i bogholderi .... - — - 2,00
Do. i andre fag gjen- 

nemsnitlig .... - — - 1,30
II. For skolens vagtmester fastsættes en aarlig løn af kr. 950 

med fri bolig og brænde, hvilken løn efter 5 aars tjenestetid 
stiger til kr. 1 050 og efter 10 aar til kr. 1 100. Løns
tillæggene indtræder alene fra aarets begyndelse og er be
tingede af vidnesbyrd om flid, duelighed og orden.

Kristiania den 29de september 1892.
Horn. O. Kygh. G-, Jensen.

A. Bergwitz. J. Jespersen.
Til

Kristiania magistrat.

Kristiania borgor- og realskole. 4
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Tabel I.

Beregning over udgifterne til linning for lærere i poster

Efter det nu gjældende regulativ.

bßP
Antal poster paa: CÖ 

£0 Samlet løn-
Aar. Ö ningsbeløb

kr. 2000 kr. 2200 kr. 2400 kr. 2600 kr. 2800
O 
bß 
ce for gruppen.

1893 2 2 5 Kr. 22 400
1894 2 2 5 1 - 22 800
1895 2 1 2 4 - 22200
1896 1 2 2 4 - 22 400
1897 1 2 2 4 - 22 800
1898 2 1 2 4 1 - 23 200
1899 1 1 2 2 3 - 22600
1900 1 1 2 5 1 - 23 000
1901 2 2 1 4 - 22600
1902 I 1 1 2 4 - 23 000
1903 1 1 1 2 4 - 23 000
1904 2 2 5 1 - 23 600
1905 1 1 1 1 5 - 23 200
1906 1 1 1 1 5 1 - 23 200
1907 2 2 5 - 22800
1908 1 1 1 1 5 - 23 200
1909 1 1 I 1 5 - 23 200

Gjennemsnitli * for hvert af le 1 7 aar Kr. 22 894,12
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af høiere lønningsgruppe for aarene 1893—1909.

Efter fo istander sk a bets forslag.

A ar.

Antal poster paa:

A
nt

ag
en

 af
ga

ng
.

Samlet løn
ningsbeløb 

for gruppen.kr. 2000 kr. 2300 kr. 2600 kr. 2900 kr. 320 0

1893 2 2 5 Kr. 24 600
1894 o 2 5 1 - 25 200
1895 2 1 2 4 - 24 300
1896 1 2 2 4 - 24 600
1897 1 2 2 4 - 24 600
1898 2 1 2 4 1 - 25 800
1899 1 1 2 2 3 - 24 900
1900 1 1 2 2 3 1 - 24 900
1901 2 3 2 2 - 24 000
1902 1 1 2 3 2 - 24 600
1903 1 1 1 2 4 - 25 500
1904 2 1 2 4 1 - 25 800
1905 1 1 1 3 3 - 25 200
1906 1 1 1 3 3 1 - 25 200
1907 2 2 2 3 - 24 600
1908 1 1 2 1 4 - 25 200
1909 1 1 1 2 4 - 25 500

Gjennemsnitli g for hvert af le 1 7 aar Kr. 24 970,59
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Tabel II.

Beregning over udgifterne til lønning for lærere i poster

Efter det nu gjældende regulativ.

A ar.

Antal poster paa:

A
nt

ag
en

 af
ga

ng
.

Samlet løn- 
ningsbeløb 

for gruppen.kr. 1500 kr. 1700 kr. 1860 kr. 2000

1893 1 1 3 Kr. 9 350
1894 1 1 3 - 9 350
1895 1 4 - 9 500
1896 1 4 1 - 9 700
1897 1 1 3 - 9 200
1898 1 1 3 - 9 200
1899 1 1 3 - 9 350
1900 1 1 3 - 9 550
1901 1 1 3 - 9 550
1902 1 4 1 - 9 700
1903 1 1 3 - 9 350
1904 1 1 3 - 9 350
1905 1 1 3 - 9 350
1906 1 4 - 9 700
1907 1 4 - 9 700
1908 1 4 1 - 9 700
1909 1 1 3 - 9 350

Gjennemsnitligt for hvert af de 17 aar Kr. 9 467,65
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Efter forstanderskabets forslag.

af lavere lenningsgruppe for aarene 1893 — 1909.

A ar.

Antal poster paa:

A
nt

ag
en

 af
ga

ng
.i

Samlet løn
ningsbeløb 

for gruppen.kr. 1500 kr. 1750 kr. 2000 kr. 2200 kr. 2400

1893 1 1 1 o Kr. 10 500

1894 1 1 1 2 - 10500

1895 1 1 3 - 10 700

1890 1 1 3 1 - 11 150

1897 1 1 1 2 - 10250

1 898 1 1 1 2 - 10250

1899 1 1 1 2 - 10500

1900 1 1 1 2 - 10 750

1901 1 1 3 - 10 950

1902 1 1 3 1 - 10 950
1903 1 1 1 2 - 10 500

1904 1 1 1 2 - 10 500
1905 1 1 1 2 - 10 500
1900 1 1 1 2 - 10 750
1907 1 2 2 - 10 950
1908 1 1 3 1 - 11150
1909 1 1 1 2 - 10500

Gjennemsni1di(r for hvert af le 1 7 aar Kr. 10 0ß7,G5
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Tabel III.

Beregning over udgifterne til lønninger

Efter det nu gjældende regulativ.

Aar.

Antal poster paa:

A
nt

ag
en

 af
ga

ng
.

Samlet 
lønningsbeløb.

kr. 848 kr. 948 kr. 1048

1893 1 3 Kr. 3 992
1894 1 3 - 4 092
1895 1 2 - 4 092
189G 1 3 - 4 092
1897 4 - 4 192
1898 4 1 - 4 192
1899 1 3 - 3 992
1900 1 3 - 3 992
1901 1 3 - 3 992
1902 1 3 - 4 092
1903 1 3 - 4 092
1904 1 3 1 - 4 092
1905 1 3 - 3 992
1900 1 3 - 3 992
1907 1 3 - 3.992
1908 1 3 - 4 092
1909 1 3 - 4 092

Gjennemsnitlig for hvert af de 7 aar Kr. 4 062,59
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for lærerinder for aarene 1893—1909.

Efter forstander sk abets forslag.

Aar.

Antal poster paa :

A
nt

ag
en

 af
ga

ng
.

Samlet 
lønningsbeløb.

kr. 900 kr. 1050 kr. 1150 kr. 1250

1893 1 1 2 Kr. 4 550
1894 1 1 2 - 4 700
1895 1 3 - 4 800
1896 1 - 4 800
1897 1 3 - 4 800
1898 1 3 1 - 4 900
1899 1 1 2 - 4 550
1900 I 1 2 - 4 550
1901 1 1 2 - 4 550
1902 1 ] 2 - 4 700
1903 1 3 - 4 800
1904 1 3 1 - 4 800
1905 1 1 2 - 4 450
1906 1 l 2 - 4 550
1907 1 1 2 - 4 550
1908 1 1 2 - 4 700
1909 1 1 2 - 4 700

Gjennemsnitlig for hvert if de 17 aar Kr. 4 673,53
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Magistraten og formandskabets budgetkomité fandt ikke an
ledning til at gjøre nogen bemerkning ved forstanderskabets for
slag. Dette blev i formandskabsmøde den 26de oktober besluttet 
forelagt repræsentantskabet til beslutning og vedtaget i repræ
sentantskabsmøde den 24de november. De nye lønningsbestem- 
melser traadte i kraft fra januar 1893. Efter disse er lærerne 
indeværende aar lønnet paa følgende maade:
Hr. Corneliussen 2000 kr. aarlig -j- 1200 kr. alderstill. = kr.. 3200

- Grüner 2000 - — + 1200 - — = - 3200
- Sundt 2000 - — + 1200 - — = - 3200
- Iversen 2000 - — + 1200 - = - 3200
- Berg 2000 - — 4- 300 - — = - 2300
- Holst 2000 - — 4- 300 - — = - 2300
- Jørgensen 2000 - — . - 2000
- Raabe 2000 - — . . - 2000
- Herrestad 2000 - — . . - 2000
- Olsen 1500 - — 4- 900 - = - 2400
- Lund 1500 - — 4- 900 - = - 2400
- Kj ørstad 1500 - — 4- 700 - — = - 2200
- Gran 1500 - — 4- 500 - = - 2000
- Næss 1500 - — . . - 1500
- Haslund (tegnelærer) . . . for 19 timer ugentlig - 1368
- Bjørnseth (gymnastiklærer) . - 18 — - 1296
- Hørven (lærer i bogholderi

og handelsregning) . 8 — — - 624
- Buch (sang lærer) .... 6 — - 432
- Refsum (relig. og modersmaal) - 10 — - 624

Frk. Lütken 900 kr. aarlig -f- 350 kr. alderstill. — - 1250
Foss 900 - — 4- 350 - — = - 1250
Corneliussen 900 - — . - 900
Essendrop 900 - — , - 900

Sundhedstilstanden mellem eleverne var det hele skoleaar 
igjennem meget god. Kun 2 elever var angrebet af epidemiske 
sygdomme, 1 af skarlagensfeber og 1 af difterit. Siden februar 
1890 er intet dødsfald indtruffet blandt skolens elever.



X. Skolens regnskab.

Extrakt af skolens regnskab for 1892.

Indtægt: Udgift:

Beholdning (restancer) . kr. Il 204,36 Lønninger...................................... kr. 47 787,69
Skolekontingent for 1892 . - 44 409,00 Skrivehjælp for bestyreren . « 237,60
Leie af værelser og andre rum . - 1 887,00 Vedligeholdelse af bygninger m. in. « 3 011,38
Grodtgjørelse for gas og brænde . - 188,00 Inventarium og undervisningsmateriel « 1 064,69
Tilfældige indtægter .... . - 16,30 Brænde ............................................ « 1 513,13
Tilskud af bykassen .... . - 12319,36 Belysning...................................... « 568,22

Renhold............................................ « 1 217,47
Brandassurance og vandafgift . « 368,82
Forskjellige udgifter...................... « 1 792,74
Restancer udgaaede af beholdningen « 3 021,83
Beholdning (restancer) .... « 9 440,45

Skolens regnskab.

Kr. 70 024,02 Kr. 70 024,02


