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I. Skolens forstanderskab.
Efter skolens plan § 12 skal dens forstanderskab bestaa af 

det af magistratens medlemmer, under hvem sager angaaende 
skolevæsenet henhører, som formand, en af byens i selvstændigt 
embede værende prester, der opnævnes af biskopen, to af magi
strat og formandskab valgte mænd, hvoraf den ene bør være en 
handelsmand, og med hensyn til hvis funktionstid, udtrædelse og 
gjenvalg de for formænd i kjobstæderne giældende regler kommer 
til anvendelse, samt skolens bestyrer.

I skoleaaret 1893—94 bestod forstanderskabet af: 
Raadmand Horn som formand, siden april 1886. 
Professor O. Rygh, medlem siden januar 1875.
Tredjeprest ved Trefoldigheds menighed G. Jensen, medlem 

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

II. Skolens lærerpersonale.
Skolens lærerpersonale var det hele skoleaar igjennem ufor

andret det samme, som nævnt i beretningen for skoleaaret 
1892—93. Det bestod altsaa af:

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

cand. theol. 1866, ansat oktober 1881.
Kristiania borger- og realskole. 1
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Inspektor:

Corneliussen, Andreas Martin. Fedt 1852, student 1869, 
cand. theol. 1878, ansat som timelærer 1871, fast ansat 
i 1876, inspektor fra 1887.

Fast ansatte lærere af forste lønningsgrad:

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

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

Corneliussen, Andreas Martin. Inspektør, se ovenfor.
Grüner, Herman Christian Hegge. Født 1834, officer 1855, 

kaptein 1872, ansat januar 1865.
Holst, Victor. Fedt 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 Honoratus. 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.

Herrestad, Carl Rasmussen. Født 1859, student 1876, sproglig- 
historisk lærerexamen 1885, ansat august 1893.

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.

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

Gran, Thorstein. Født 1852, seminarist 1873, ansat august 
1885.
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Næss, Arnt Haakon. Fedt 1866, seminarist 1884, student 1892, 
ansat januar 1893.

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 Lütken, Ingeborg Kristiane. Født 1847, ansat august 
1879.

« F o ss, Martha Elise. Født 1849, ansat mars 1880.
« Corneliussen, Charlotte Johanne. Født 1866, guvernante- 

examen 1885, ansat januar 1891.
« Essendrop, Martha Marie. Født 1862, guvernante-examen 

1882, ansat august 1893.

Vikarierende lærer:

Fladmark, Thor, cand. theol., vikarierer for lærer Kjørstad 
siden mai 1893.

Lærer af lavere lønningsklasse Peder Nikolai Juel Olsen 
fratraadte sin post ved skoleaarets udløb, da han som følge af 
alder og sygelighed ikke længer saa sig istand til at udføre sit 
skolearbeide paa en tilfredsstillende maade. Han havde ved sin 
fratræden været lærer ved skolen i netop 25 aar. De bevilgende 
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kommunale myndigheder tilstod ham en pension af bykassen af 
1000 kroner aarlig.

Den lærerpost, der blev ledig ved Olsens fratrædelse, blev 
ikke igjen besat. I dens sted blev oprettet en ny lærerindepost 
ved skolen og i denne fra indeværende skoleaars begyndelse ansat 
frk. Jakobine Du us, tidligere lærerinde ved Trondhjems borger
lige realskole.

Lærer i bogholderi og handelsregning Christen O. Hørven 
fratraadte efter egen opsigelse sin post ved skoleaarets slutning, 
da hans arbeide som bogholder i en bank lagde for meget beslag 
paa hans tid, til at han kunde vedblive sin virksomhed som lærer 
ved skolen. I hans sted blev fra indeværende skoleaars begyn
delse ansat John Schøning, tidligere lærer ved en privat 
handelsskole her i byen.

Lærer Olaf Kjørstads permission blev prolongeret til 
skoleaarets udløb og strækker sig fremdeles ind i dette skoleaar, 
foreløbig til nytaar. Cand. theol. Thor Fladmark er fremde
les hans vikar.

Skolens kasserer er cand. theol. A. M. Corneliussen 
siden oktober 1887.

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

III. Disciplenes antal m. ni.
Skolen arbeidede i det forløbne skoleaar med den i skole

planen bestemte klasseinddeling, 3 etaarige opadstigende forbere
delsesklasser og 6 etaarige opadstigende middelskoleklasser. Til 
samtlige klasser var der parallelklasser, saa der ialt var 18 sær
skilte klasser.
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Følgende tabel viser elevantallet i de forskjellige klasser i 
hvert af de 4 kvartaler i skoleaaret :
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Forberedelsesskolen 1 kl...................... 51 54 53 51
2......................49 48 48 47
3......................64 61 61 62

Tilsammen 164 163 162 160

Middelskolen I ..... . 67 66 65 65
II...........................66 65 62 61

Ill E........................... 62 59 58 57
Ill L........................... 4 4 4 4
IV E........................... 57 55 53 48
IV L........................... 6 5 5 5

VE...........................46 46 42 41
V L...........................6 6 6 6

VI E........................... 39 39 39 38
VI L........................... 8 8 8 8

Tilsammen 361 353 342 333

Samlet antal 525 516 504 493

Det største elevantal i nogen maaned i skoleaaret var 526 
i septbr., det mindste var 486 i juli. Det gjennemsnitlige elev
antal for hele skoleaaret var 505. Dette skoleaar er det første 
i skolens tilværelse, da elevantallet har været gjennemsnitlig over 
500; to aar tidligere, nemlig 1885—86 og 1891—92, har det 
været 499.

Aldersforholdet mellem de forskjellige klasser i det forløbne 
skoleaar er fremstillet i omstaaende oversigt:
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en tilbagegang fundet sted det sidste skoleaar.

Normalalder 
ved begyn
delsen af 

skoleaaret.

Gjennem- 
snitsalder til 
samme tid.

Over normal
alderen.

Forberedelsesskolen 1 kl. . 6 aar 7 aar 1 aar
2 . . 7 « 8 « 1 «

3 . . 8 « 8 A « A «

Middelskolen I . . 9 « 10 A « IA «
II . . 10 « HA « lA «

III . . 11 « 12A « ]A «
IV . . 12 « 13 A « «
V . . 13 « 14 « 1 «

VI . . 14 « i5A « 1 2 «

Gjennemsnitsalderen er 1 2# maaned over den alder, der af
kirkedepartementet er betegnet som normalalder. ’ skoleaaret
18|^ var den 12| maaned over normalalderen. Her har iltsaa

Henimod slutningen af skoleaaret foranledigede omstændig
hederne, at der blev foretaget en optælling af de gutter, som i 
skoleaarets lob havde været indskrevet som skolens elever, gade
vis. En saadan optælling er ikke tidligere foretaget ved denne 
skole, saavidt vides. Resultatet deraf er ikke uden interesse, og 
det hidsættes derfor her, idet man dog ikke opforer gaderne 
enkeltvis, men samler dem til større grupper af byens territorium.

1. Det strøg, som omgives af Akerselven, Stor
gaden, Stortorvet, G-rænsen, Pilestrædet, Fri-
manns gade, Akersbakken (skolens nærmeste
omgivelser)...............................................................159 elever

2. Grünerlokken.................................................................63 «
3. Gaderne vestenfor Pilestrædet, Homannsbyen, 

Hægdehaugen, Briskeby, Balkeløkken og tilgræn
sende strøg............................................................49 «

4. Trondhjemsveien og Rodeløkken................................45 «
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5. De gamle bydele søndenfor Carl Johans gade, 
Torvet og Grænsen................................................. 38 elever

6. Grønland og gaderne paa Toiens grund, Schwei- 
gaards gade............................................................ 33 «

7. Oslo og Ekeberg..................................................... 33 «
8. Piperviken, Drammensveien og de sondenfor denne 

liggende gader................................................ 28 «
9. Sagene med Bjølsenjordet, Moløkken og Thors- 

haug med tilgrænsende strøg.................... 24 «
10. Iversens løkke, Ullevoldsveien, Gjedemyrsveien 

og tilgrænsende strøg, østenfor Pilestrædet' . . 24 «
11. Vaterland og Fjerdingen................................... 17 «
12. Munkeengen, Kampen, Galgeberg, Vaalerengen . 9 «
13. Fra Aker............................................................... 29 «

551 elever.
Foruden de 29 fra østre og vestre Aker, der boede i sine 

hjem og derfra søgte skolen, de fleste pr. jernbane, var der 6 
fra andre byer eller fjernere liggende bygder, som var indlogeret 
i familier i byen.

Som det vil sees, har skolen sin forholdsvis sterkeste søgning 
fra de strøg, der ligger den nærmest. Men den. søges af gutter 
fra alle kanter af byen, fra Nydalen i nord, fra Ekeberg og 
Kongshavn i øst og fra Majorstuveien og Frognergaden i vest.

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

1893—94 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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28 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.
Sundt, klasseforstander i V a:

Historie gjennem hele middelskolen, a-af-
delingen................................................. 18 t.

Geografi i de samme klasser undt. I a 10 t.
28 timer.

Iversen, klasseforstander i II a:
Tysk i IV a, III a, II a, II b (3 tim.) 18 t.
Engelsk i III a og b................................. 10 t.

28 timer.
Grüner, klasseforstander i IV b :

Tysk i VI b, V b, IV b og III b 17 t.
Engelsk VI b, V b og IV b 12 t.

20 timer.
Berg, klasseforstander i VI b :

Mathematik i VI b, V b, IV b og III b 17 t.
Praktisk regning i IV b og III b . 6 t.
Naturfag i VI b, V b og 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 III a:

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

29 timer.
Raabe, klasseforstander i V b:

Historie gjennem hele middelskolen, b-af-
delingen................................................. 18 t.

Geografi i de samme klasser undt. I b . 10 t.



1894] Fagfordelingen. 9

Herrestad, klasseforstander i IV a:
Tysk i VI a og V a......................................8 t.
Engelsk i VI a, V a og IV a . . . . 12 t.
Fransk i VI a og b, V a og b . . . 10 t.

--------------- 30 timer.
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, 3 b og I a (1 t.) . . 17 t.
Geografi i I b............................................... 3 t.
Historie i 3 b................................................3 t.
Regning i 3 b................................................5 t.

--------------- 28 timer.
Fladmark, klasseforstander i I a:

Religion i IV b, II a og b...........................8 t.
Modersmaal i II a, I a (7 t.) og 3 a . 20 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.
Næs s, klasseforstander i II b :

Tysk i II b...................................................... 3 t.
Geografi i I a.................................................3 t.
Naturhistorie i III—I.............................. 12 t.
Modersmaal i II b........................................... 5 t.
Regning i 3 a.................................................5 t.
Sang i 2 a og b........................................... 1 t.

--------------- 29 timer.
Refsum :

Religion i III a og b......................................4 t.
Modersmaal i III a......................................5 t.

9 timer.
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Haslund: Tegning gjennem hele skolen . . . , 
Bjørnseth: Gymnastik gjennem hele skolen .
Hørven: Bogholderi i VI a og b . . . . 2 t.

Handelsregning i VI a og b, V a og b . 6 t.

Buch: Sang gjennem hele middslskolen og i 3 a og b 
Erk. Lütken, klasselærerinde i 1 forbkl. a .

« Foss, do. il « b
« Essendrop, do. i 2 « a
« Corneliussen, do. i 2 « b

[1893

1 9 timer.
18 timer.

8 timer.
6 timer.

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

V. Timefordelingen in. m.

Re
lig

io
n

M
od

er
sm

aa
l

Ty
sk

En
ge

lsk
La

tin
Fr

an
sk

H
ist

or
ie

G
eo

gr
af

i
M

at
he

m
at

ik
Re

gn
in

g
Bo

gh
ol

de
ri

N
at

ur
fa

g bO
.a

bo 
CD
H G

ym
na

sti
k |

bo 
G

CG

b

"f

VI a 2 3 4 4 2 3 2 6 1 o 1
VI b 2 '3 4 4 6 2 3 2 6 r

2 2 i1 2

V a 2 3 4 4 3 3 2 4 2 3 1
V b 2 3 4 4 6 3 3 2 5 2 3 1

j 3
1

IV a 2 4 5 4 3 2 5 2 2 1 9 L
IV b 2 4 5 4 6 3 2 5 2 2 2 c 1

III a 2 5 4 5 3 2 1 4 2 2 2 L
III b 2 5 4 5 6 2 2 1 4 2 2 i 1

II a 3 § 6 3 2 4 2 2 2 L
II b 3 5 6 3 2 4 2 2 2 r 1

I a 3 8 3 3 4 2 2 2 12
I b 3 8 3 3 4 2 2 2 1

3 a 3 8 3 2 5 4 1
3 b 3 8 3 2 5 4 r 1

2 a 3 9 3 5 4

2 b 3 9 3 5 4
1 a 4 11 5 4
1 b 4 11 5 4
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Der har ingen anden kombination af klasser fundet sted 
end den, sotn 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-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, selvfølgelig 
i forskjellige værelser.

I undervisningen i fransk deltog 45 disciple.
2 elever var som sønner af familier af ikke-luthersk be- 

kjendelse fritaget for undervisningen i religion. 39 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 
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skoletrin til 2den afdeling. Nogle smaa sange er 
lærte og sungne. Afskrift og diktat, tildels i bog, 
med betegnet stavelsedeling. Anskuelsesøvelser, for
tællinger, eventyr.

Regning: Indøvelse af talkredsen til 100 med øvelse i at op
løse, læse og skrive disse tal. Øvelser i at addere 
og subtrahere med enere inden denne talkreds, ligesaa 
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. Materiellet 
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 «Josvas og de vigtigste be
givenheder af Jesu liv, noget flere og noget udfør
ligere fortalt end i 1ste klasse. Bibelske billeder 
foreviste. Nogle salmevers og smaa bønner lærte.

Modersmaalet: 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 tusender og øvelser i at læse og skrive tal. Øvel
ser 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. (Nikolai
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.
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Geografi: Under anskuelsesøvelser er de vigtigste geografiske 
grundbegreber gjennemgaaede. Øvelser i tegning af 
situationsrids af skolebygningen med nærmeste om
givelser til forstaaelse af kartmæssig fremstilling; 
Kristiania med omegn. En kort oversigt over Nor
ges geografi efter vægkartet med øvelser i at eftertegne 
kartet i løst omrids.

3 dje 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.

M odersmaalet: Læsning: Pauss & Lassens læsebog 1ste 
skoletrin fra 4de 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. (Nikolaisens 4de til 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.
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Geografi: Efter globus og planiglobier 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 
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 middélslwlen.

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: Era Samuels bøger ud det gamle 
testamente med forbigaaelse af udsigterne over de po
etiske og profetiske skrifter, af aprokryferne 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.
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IV kl. Bibelhistorie: Fra det nye testamentes begyndelse 
til apostlenes gjerninger. Forklaring: Anden part 
efter Bangs forklaring. — Kortfattet oversigt over kirke- 
aaret mundtlig meddelt.

V kl. Bibelhistorie: Fra paaskedag bogen ud, repeteret 
det gamle testamente, gjennemgaaet oversigten over de 
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. Bangs forklaring re
peteret. En kortfattet oversigt over gudstjenestens ord
ning meddelt mundtlig.

Modersmaalet.

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. G rammatik: 
De vigtigere sætningsdele og ordklasserne samt det mest 
elementære af bøiningslæren er gjennemgaaet og indøvet 
efter Hofgaards lille norske grammatik. Diktat af
vekslende med afskrift og udenadskrift; udenadstavning. 

II kl. Læsning efter Pauss & Lassens læsebog 2det skoletrin, 
2den afdeling. Foredrag af udenadlærte digte. Gram
matik: Det væsentligste af formlæren og det fatte
ligste af sætningslæren gjennemgaaet efter Hofgaards 
lille grammatik med analyse. Diktat, afvekslende med 
afskrift og udenadskrift; 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: 
Formlæren i sammenhæng, hovedsætninger og bisætnin
ger med disses formale inddeling, gjennemgaaet efter 
Hofgaards lille grammatik; analyse, væsentlig efter læse
bogen. Retskrivningsøvelser som i forrige klasse; gjen- 
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fortællinger. Forsøg paa en let selvstændig stil af 
beskrivende art: «Løven».

IV kl. Læsning efter Pauss & Lassens læsebog 3dje skole- 
trin, 1ste afdeling, 63 sider. Foredrag af udenadlærte 
digte. Det resterende af grammatiken, saavel formlæren 
som sætningslæren, gjennemgaaet efter Hofgaards lille 
grammatik. Stadig analyse. Skriftlige ar beider: 
Diktat, skriftlig analyse, i regelen hver anden eller 
tredje uge en stil af fortællende, beskrivende eller 
skildrende indhold. I skoleaaret er følgende udarbei- 
delser skrevne: 1) Da jeg faldt i vandet. 2) Min 
første ridetur. 3) Da vi havde maanedslov. 4) Sne
fæstningen. 5) Gutten, som altid forsov sig. 6) Min 
drøm inat. 7) Stortorvet (udarbeidet paa skolen). 8) Karl 
Johans gade fra Stortingsplads til Fredriksgade. 9) Hus
katten (efter en udarbeidet monsterstil). 10) Koen. 
11) Sne paa skolens legeplads. 12) Skolegaarden om 
sommeren. 13) Paa isen.

V kl. Læsning: Stykker af Erichsen og Paulsens læsebog 
3dje del; desuden af Erichsens «Norske læsestykker for 
middelskolens øverste klasse» : «Denpolitiske kandestøber» 
og flere kortere prosaiske og poetiske stykker. Foredrag af 
udenadlærte digte. Grammatik: Repetition af det væ
sentligste af sætningslæren, ledsaget af stadig analyse. 
Skriftlige arbeider: Skriftlig analyse samt hveranden 
uge en stil af fortællende, beskrivende eller skildrende 
indhold. I skoleaaret er følgende udarbeidelser skrevne : 
1) Paa bryggen ved dampskibets afgang. 2) Beskrivelse 
af skolens aarsfest. 3) Min morsomste dag i sommer
ferierne. 4) En femkroneseddel fortæller sine hændel
ser. 5) Den time, da læreren var syg. 6) Beskrivelse 
af det hus, jeg bor i. 7) Hele familien paa landtur. 
8) Den første april. 9) Juleaften paa byens gader.
10) En hyggelig aften i julen (tentamen). 11) Fortæl 
om fjeldfinnerne og deres levemaade. 12) Fortæl om 
St. Hans haugen og livet der. 13) Skolegutternes som- 
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merfornøielser. 14) Fiskebryggen og livet der. 15) Brev 
til min fader om den sidste examen (i fuldstændig 
brevform). — 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 midddelskolens 
øverste klasse», udgivne af A. E. Erichsen, omtrent 
120 sider. Fællesliteraturen og den norske literatur før 
og efter denne samt af den nyere danske literatur 
Oehlenschläger, Grundtvig, Ingemann og H. C. Andersen 
er oversigtlig gjennemgaaet ved mundtlig fremstilling; 
som støtte for hukommelsen er brugt Broch og Seips 
«Kortfattet norsk og dansk literaturhistorie. nærmest til 
brug for middelskolen». Verslæren og digtarterne gjen
nemgaaet. — Leilighedsvis mundtlig og skriftlig analyse. 
— Skriftlige arbeider: I regelen hveranden uge en 
udarbeidelse af beskrivende, skildrende, fortællende eller 
lettere ræsonnerende indhold. I skoleaaret er følgende ud- 
arbeidelser skrevne : 1) Naar jernbanetoget kommer. 2) To 
timer i en jernbane-kupé. 3) Terje Vikens liv — fortalt i 
sammendrag — til han kom hjem fra sit fangenskab. 4) 
«Blomster-Ole». 5) Beskriv opførelsen af et hus i vor 
by, og fortæl om de forskjellige haandverkeres arbeide 
derved. 6) Hvilke mennesker har været i virksomhed 
for at forsyne vort middagsbord? 7) Fortæl om dyrelivet 
i vore skove. 8) Fortæl om den nytte, vi har af vore 
skove. 9) Drøvtyggerne, deres bygning og levemaade og 
deres nytte for menneskene. 10) Havets betydning for 
Norge (tentamen). 11) Kristendommens Indførelse i Norge. 
12) Nogle af de vigtigste opfindelser i vort aarhundrede 
og deres betydning for det praktiske liv. 13) Jernet 
og dets betydning for menneskene. 14) Hvad ønsker 
du at blive i livet, og hvorfor? 15) Dampkraften og 
dens anvendelse. 16) Kurvkonerne i Kristiania (eller 
borgerskole-gutterne), karakterskildring. — Øvelser i at 
udarbeide dispositioner.

Kristiania borger- og realskole. 2
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Tysk.

I kl. Artikelen i nom. sing, og piur. Eksempler paa sub
stantivernes kjon og talbøining. Verbets hovedtider i 
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 Gundersen og Larsens lille grammatik. Diktater. 

III kl. Formlæren er gjennemgaaet i sammenhæng efter Gun
dersen 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 «Gespräche» og sammenhængende stykker 
i Knudsens bog er læst omtrent 35 sider. Stile og 
diktater.

IV kl. Formlæren repeteret efter Gundersen og Larsens lille gram
matik. De vigtigste syntaktiske regler (prædikatsordet, ver
bets styrelse, vigtigere tids- og stedsbestemmelser med og 
uden præposition, bisætninger og ordstillingen i samme) er 
indovet under gjennemgaaelse af Norbys «Lettere tyske 
stilopgaver for skolens mellemtrin», de første 38 sider. 
Omtrent 40 sider af Gundersens tyske læsebog er gjennem
gaaet. Lidt udenadlæsning.

V kl. Syntaksen indtil verbets tider er gjennemgaaet i sammen
hæng efter Løkkes lille grammatik, formlæren repeteret 
i sammenhæng efter samme bog. 1 hjemmestil og I 
extemporalstil om ugen efter Mohr & Outzens stiløvelser; 
mundtlig oversættelse fra norsk til tysk efter samme 
bog. Læst omtrent 50 sider af Gundersens tyske 
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læsebog, af poesi nogle faa digte. — Mundtlig retro
version.

VI kl. Formlæren og syntaksen repeteret efter Løkkes mindre 
grammatik. Stilskrivning og mundtlig oversættelse fra 
norsk til tysk efter Mohr & Outzens og efter Hofgaards 
stiløvelser. Mundtlig og skriftlig retroversion. Læst 
omtrent 50 sider af Gundersens tyske læsebog. Øvelser 
i extemporal-oversættelse. Udenadlæren af mindre poe
tiske og prosaiske stykker.

Engelsk.

III kl. Brekkes læsebog i engelsk for begyndere: Det væsent
ligste af udtalereglerne og af læsestykkerne s. 12—50. 
Efter den vedfeiede lille grammatik gjennemgaaet: Ar
tiklerne, 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 80, IV a noget længere, i Brekkes 
læsebog for begyndere. De norske stykker bag i bogen 
er skrevne som stile. Det meste af formlæren læst 
efter Løkkes grammatik ved Western og indøvet ved 
oversættelse fra norsk til engelsk. I IV b desuden 
kursorisk gjennemgaaet en del af syntaksen efter Løkkes 
stiløvelser. •

V kl. Det vigtigste af syntaksen (til § 130) gjennemgaaet 
efter Løkkes grammatik ved Western. Formlæren repe
teret efter den samme grammatik. 1 hjemmestil og 1 
extemporalstil ugentlig. Brekkes læsebog for middelsk. 
V og VI kl. omtrent 50 sider læst og repeteret. 
Udenadlæsning, 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 
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læst omtrent 60 sider. Til extemporaloversættelse er 
benyttet uddraget i læsebogen af Marryat «The settlers 
in Canada», üdenadlæsning.

Latin.

Ill kl. Efter Schreiners grammatik er gjennemgaaet det væsent
ligste af substantivets, adjektivets, pronomenets og verbets 
bøining. Af Andersens læsebog 22 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 : Aristides og The- 
mistokles.

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 uclvalg, der
under Cæsar de bello Gall, i ste bog.

F ran sk.

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

VI kl. Repetition af formlæren, de uregelmæssige verber gjen
nemgaaet i sammenhæng. Af syntaksen gjennemgaaet 
de allervæsentligste punkter, deriblandt de vigtigste af 
ordstillingen og participiets bøining, efter Knudsens lille 
grammatik. Af Knudsen og Wallems læsebog I del 
læst og repeteret omtrent 30 sider.

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 vegtenheder. 
(Nieolaisens regneskole: 7de trin, de sidste afsnit af 
8de og 9de trin samt 10de, Ilte og 12te trin med for- 
bigaaelse af IV afsnit, udmaaling af parallelogrammer.) 

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.
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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.

Bogholderi.

VI kl. Det dobbelte bogholderi, udfort gjennem nogle eksempler 
paa forretningsgange af kortere og længere varighed. 
De i forretningslivet almindelige bøger er blevet ført, 
og eleverne er gjort bekjendt med de almindelig fore
kommende forretningsdokumenter.

Mathematik.

Ill kl. Konstruktionsøvelser 1 time ugentlig efter Getz’ kon
struktionsbog, første hefte, hvorunder børnene er gjort 
bekjendte med de elementære geometriske begreber.

IV kl. Arithme tik: 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 (Sdje 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 
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og 4de bog af Bonnevies lærebog med tilhørende kon
struktioner).

VI kl. Arithmetik: Logaritmer og andengradsligninger.
Blandede opgaver til indøvelse. Repetition af det hele 

mathematiske 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).

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 Au
stralien 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).

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 (3dje udgave).

VI kl. Horns geografi for middelskolen repeteret.

Historie.

I kl. Erichsens «En liden verdenshistorie» læst og repeteret 
forfra til «To vigtige opfindelser» (kruddet og bogtrykker
kunsten).

II kl. Erichsens verdenshistorie til slutningen. Derefter Nis
sens «Verdenshistoriens vigtigste begivenheder» forfra 
til Romulus.
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III kl. Nissens verdenshistorie fra Romulus til den nyere histo
rie læst og repeteret.

IV kl. Nissens verdenshistorie fra Luther til ud Trediveaars- 
krigen læst og repeteret. Derefter paabegyndt gjennem- 
gaaelse af «Norges, Sveriges og Danmarks historie for 
middelskolen» af Sigwart Petersen (3dje udgave ved 
professor Storm) og fortsat til Enevældet, 1660.

V kl. Petersens Norges, Sveriges og Danmarks historie ved 
Storm fra Enevældet til slutningen læst og repeteret. 
Nissens verdenshistorie fra Trediveaarskrigen ud.

VI kl. Repeteret det hele historiske pensium.

Naturkun dskab.

I kl. Zoologi: Gjennemgaaet og beskrevet : hund, kat, hest, 
okse, ekorn, bjorn, spurv, spurvehøg, ugle, hønse
fuglene, 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 for- 
gaaelse 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 
13 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).
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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 
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 er 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 
vanskeligere 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.
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V kl. Skrivning af enkelte ord og sætninger med store for
bogstaver i alfabetisk orden. Senere latinsk sammen- 
skrift paa enkelte linjer afvekslende med stileringøvelser 
samt konto- og titelskrift paa hver halvside. Øvelser 
i hurtigere skrift eller haandskrift. Mere fremskredne 
øvelser i gothisk skrift.

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

Tegning.

I kl. Gjennemgaaet og tegnet den rette linje i forskjellige 
stillinger, vinkler, kors, kvadrater, rhombe, triangel, 
repeteret med udvidelse til indskrevne figurer (mosaik
mønstre). Tegningerne udførte med blæk og pen og 
skraveret.

II kl. Fortsættelse af retlinjede figurer, tegnet sekskanten og 
ottekanten med indskrevne stjerneformer, endvidere den 
krumme linje og cirkelen samt deraf udledede figurer 
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 med blyant og viske
læder 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 afgangsexamenerne, 
udført og overlagt med tusch og tinter. Begyndt paa 
projektionstegning.

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

ved de examensberettigede skoler i Kristiania har hidtil bestaaet 
af kathedralskolens rektor og bestyrerne ved samtlige byens 
øvrige examensberettigede skoler. I dette forhold blev der gjort 
en væsentlig forandring ved et cirkulære fra kirkedepartementet 
af 29de mars 1894, hvilket cirkulære ogsaa bestemmer adskillige 
forandringer i kommissionens funktion. Cirkulæret konkluderer 
med følgende punktvise bestemmelser:

«§ 1 . Afgangsexamen ved de examensberettigede skoler i 
Kristiania afholdes under ledelse af en examenskommission, be- 
staaende af kathedralskolens rektor, bestyreren af den kommunale 
skole og 4 af de private skolers bestyrere eller bestyrerinder, 
hvilke for hvert aar bliver at vælge af samtlige private besty
rere (-inder) i mode, sammenkaldt af kathedralskolens rektor.

§ 2. Kommissionen vælger for hvert aar selv sin formand 
og næstformand.

§ 3. Efterat enhver af de examensberettigede skoler gjen
nem sin bestyrelse har indsendt til kommissionens formand en for
tegnelse over, hvem af vedkommende skoles lærerpersonale der 
er villige og ansees fortrinsvis skikkede til at være censorer i 
de forskjellige fag, hvori der examineres ved den mundtlige prøve, 
gjør kommissionen forslag til det fornødne antal censorer ved 
skolernes mundtlige prøve og indsender forslaget gjennem for
manden til kirkedepartementet. Forslaget bor ledsages af de 
nævnte fortegnelser. Der bor sørges for, at det størst mulige 
antal skoler i samme fag censureres af samme censor.

§ 4. Kommissionen besørger ved sin formand udarbeidet 
examenstabel for skolernes mundtlige prøver.

§ 5. Kommissionen indsender gjennem sin formand til 
kirkedepartementet en indberetning om examens udfald, ledsaget 
af de oplysninger og bemerkninger, hvortil sagen maatte give 
anledning. »

I henhold til § 1 blev valgt som privatskolernes repræsen
tanter i kommissionen skolebestyrerne Vos s, Otto Anderssen, 
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Lyche og Olaf Berg. Rektor Schreiner blev valgt til 
kommissionens formand, skolebestyrer Anderssen til dens næst
formand.

Til formand i den eensurkomité, der havde at bedømme de 
skriftlige examensarbeider, blev af kirkedepartementet opnævnt 
inspektør Corneliussen ved Kristiania borger- og realskole. 
Komitéens arbeide blev efter departementets bestemmelse ordnet 
saaledes, at ingen skoles lærere kom til at være med i bedøm
melsen af skolens elevers arbeider.

Censorer ved denne skole blev:
I de skriftlige fag:

I norsk stil: Skolebestyrer Berle og cand. theol. Y. Brun.
I latinsk stil: Adjunkt Digre og skoleinspektør Lowum.
I engelsk stil: Adjunkt Blom og dr. philos. Falk.
I tysk stil: Skolebestyrer Vos s og cand. mag. Otto 

Kristiansen.
I mathematik skriftlig: Skolebestyrer Olaf Berg og cand. 

real. G ret te.
I tegning: Overlærer Pe te rsen og tegnelærer Spjeldnæss.
I skrivning: Sekretær Thorsen og skrivelærer Chri

stians e n.
I de mundtlige fag:

I religion: Pastor Bugen Hanssen.
I modersmaalet: Cand. theol. A. Aubert.
I latin: Cand. mag. Grøterud.
I engelsk: Inspektør E. Nicolaysen.
I tysk: Cand. mag. Heyerdahl.
I fransk: Cand. mag. Fischer.
I mathematik: Cand. real. Grette,
I naturfag: Cand. real. Ad. Dal.
I historie: Cand. mag. Oskar Kristiansen.
I geografi : Cand. philos. Siewers.
Opgaver til de skriftlige prøver blev tilstillet skolerne fra 

kirkedepartementet. De var følgende:
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Norsk udarbeidelse.

Hvilke forandringer bringer hosten i naturen, og hvilke 
arbeider hører særlig denne aarstid til?

Regning og konstruktionstegning.
Formiddag.

1. En kjobmand kjøber hjem fra England 650 yards lærred 
til en pris af 9 d. pr. yard. Fragt, told etc. beløber sig til
sammen til 4 pct. af indkjøbssummen. Lærredet sælges 3 maa- 
neder senere herhjemme for 98 øre pr. meter. Kjøbmanden har 
maattet laane penge for at bestride udgifterne og maa for de 
laante penge betale en rente af 5,5 pct. p. a.

Hvor stor bliver hans nettofortjeneste?
1 £=20 sh., 1 sh. = 12 d. ; 1 £=18 kroner. 1 yard 

= 0,9 m.

2. Hvormeget veier en møllesten, der er 18 cm. tyk, naar 
dens diameter er 1,2 m., og naar der i dens midte er et cylin
drisk hul med omkreds 4,71 dem.

Stenens sp. vegt er 2,5. ® regnes lig 3,14. Vegten skal
angives i kgr. med 3 decimaler.

Eftermiddag.
3. Find X og y af ligningerne :

2æ + 0,sy__n __ O.oy —3a: 
9_____________ 8

4. Konstruer en firkant A B Cl) (bogstaverne figuren rundt 
i alfabetisk orden), hvor AB = 6 cm., vinkelen mellen AB og 
perpendikulæren fra A ned paa BC = 30°, diagonalen AC — 
siden BC, AD = 4 cm., og ¿A D = 90°.

Beskriv fremgangsmaaden.
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Tysk stil.

[1893

Ludvig Kossuth viste allerede tidlig de samme ædle egen
skaber, som udmerkede ham gjennem hele hans lange liv. Som 
ung mand var han en lidenskabelig spiller ; men efterat han 
havde givet sin moder det løfte, at han aldrig mere vilde spille 
om penge, kunde ingen faa ham til at røre kortene. Han havde 
ogsaa i sin ungdom været en ivrig jæger, indtil han en dag 
læste et digt af en gammel persisk forfatter. Dette digt, der 
skildrede jagtens grusomhed, greb ham dybt og vakte hans med
følelse for de stakkels forfulgte dyr, og han holdt ganske op 
med at gaa paa jagt. Intet kunde nogensinde lokke ham til at 
bryde et lofte eller handle mod sin overbevisning. Derfor levede 
han ogsaa i fem og firti aar fattig og landflygtig, fordi han havde 
besluttet, at han ikke vilde vende tilbage til sit fædreland, saa- 
længe som der regjerede en keiser af huset Habsburg. Da han 
døde i en alder af to og niti aar, blev hans lig bragt til hjemmet. 
Han blev begravet iaar den første april i Ungarns hovedstad. 
Folket mindedes sin fører fra aaret 1848, og hans navn vil leve, 
saalænge Ungarn har en historie.

Latinsk stil.

Da Hannibal var i Campanien, kom der til ham fra Tarent1) 
flere fornemme unge mænd. Disse havde nogle aar før gjort 
krigstjeneste i den romerske hær og var blevet fangne dels ved 
søen Trasimenus, dels ved Cannae; men de var sendte hjem 
uden betaling af Hannibal, som altid viste2) den største venlighed 
mod romerfolkets forbundsfæller for at vinde dem for sig3) og 
fjerne dem fra romerne4). De melder, at de havde bevæget 
størstedelen af den tarentinske ungdom til at slutte forbund med 
Hannibal, og at de var sendte som gesandter for at bede Hanni
bal om at føre sin hær til Tarent. Det var Hannibal meget 
magtpaaliggende at bemægtige sig Tarent. Han vidste, at byen

*) Tarentum. 2) uti. 8) vinde en for sig : conciliare sibi aliquem.
*) abalienare aliquem ab aliqrio.



1894] Examener. 31

var meget rig, og at Macédoniens konge Philippus vilde søge 
denne havn, hvis han satte over havet, eftersom romerne holdt 
Brundisium besat1). Han takkede derfor de unge mænd og 
lovede at rykke frem saa hurtig som muligt.

Engelsk stil.

To herrer mødtes en aften paa gaden og begyndte at tale 
politik. Det varede ikke længe, før de begyndte at trætte, og 
tilsidst skiltes de i vrede. — Den næste dag stod den ene af 
dem meget tidlig op og skyndte sig til det hus, hvor den anden 
boede. Han saa sig om, og da han ikke saa nogen, trak han 
op et stykke kridt og skrev paa gadedøren : Slyngel. — Da den, 
som boede der, gik ud om morgenen, fik han se indskriften og 
skjønte øieblikkelig, hvem der havde skrevet det. Han gik derfor 
til det hus, hvor hans modstander boede, bankede paa døren og 
spurgte, om han var hjemme. Den pige, der aabnede døren, 
svarede: «Min herre gik ud for nogle minutter siden. Mødte 
De ham ikke?» «Nei, jeg saa ham ikke.» «Der er ingen anden 
hjemme end min herres ældste datter. Men jeg tænker, min 
herre kommer snart hjem. Vil De ikke gaa ind og vente paa 
harn?» «Nei tak, det er ikke nødvendigt. Sig ham bare, naar 
han kommer tilbage, at jeg har været her for at gjengjælde den 
visit, som han har været saa venlig at aflægge mig imorges. Jeg 
saa, han havde skrevet sit navn paa min dør.»

Projektionstegning.

Tegn i grundrids og oprids :
En terning ligger paa det horisontale plan med sin ene flade, 

saaledes at denne flades ene side forlænget danner en vinkel 
paa 30° med grundlinien; afstanden fra grundlinjen til nærmeste 
terninghjørne er 2,5 cm.

Et regulært trekantet prisme hviler med sin grundflades 
ene side paa det horisontale plan og støtter sig mod terningens 
ene hjørne, saaledes at prismets akse er parallel med det verti-

') holde besat: tenere. 
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kale projektionsplan og har samme afstand fra dette som det 
hjørne, hvortil prismet støtter sig. Afstanden fra den side, hvor- 
paa prismet hviler, til nærmeste terninghjørne er 10 cm.

Terningens side er 8 cm. Prismets høide er 20 cm., og 
dets grundflades side 7 cm.

Iiinhml

Skolens VI mdkl. havde i mars 46 elever, 8 paa latinlinjen 
og 38 paa engelsklinjen. Af disse fandtes 7, 1 paa latinlinjen 
og 6 paa engelsklinjen, at staa saa langt tilbage, at skolen 
ikke kunde erklære dem for modne til at tage middelskolens 
afgangsexamen. 1 af dem opgav at tage examen; de 6 gik op 
som privatister. 3 af disse strøg i den skriftlige prøve, 1 strøg 
i sum, de 2 bestod examen.

Det blev saaledes 39 af skolens elever, 7 paa latinlinjen og 
32 paa engelsklinjen, der gik op til afgangsexamen som skolens 
elever. 1 af engelskmændene strøg; de øvrige bestod prøven med 
følgende hovedkarakterer:

For latinlinjens elever:

Hvor mange aar elev 
af skolen. Hovedkarakter.

1. Bjerke, Olav 6 meg. godt (1,57).
2. Flaaten, Hans 9 meg. godt (2,11).
3. Hauer, August 9 meg. godt (1,82).
4. Jespersen, Andreas 9 meg. godt (1,82).
5. Larsen, Carl 5 meg. godt (1,64).
6. Olsen, Trygve 10 meg. godt (2,14).
7. Petersen, Olaf 6 udm. godt (1,46).
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For en gel s klinj ens elever:

Hvor mange aar elev
af skolen. Hovedkarakter.

8. Andersen, Aron 9 meg. godt (2,20).
9. Andresen, Georg 6 meg. godt (2,47).

10. Andresen, Rolf 1 udm. godt (1,50).
11. Arnesen, Magnus 9 godt (3,14).
12. Bentzen, Sigurd 3 godt (2,68).
13. Berger, Vilhelm 9 meg. godt (2,04).
14. Bruun, Nils 9 meg. godt (2,03).
15. Bohn, Alf 1 meg. godt (1,82).
16. Carlsen, Martin 11 meg. godt (1,93).
17. Eriksen, Torleif 2 meg. godt (2,29).
18. Fredriksen, Frans 5 meg. godt (1,86).
19. Garmann, Bjarne 3 meg. godt (1,87).
20. Gerhardsen, Klement 1 udm. godt (1,18).
21. Gjerdrum, Eyvind 4 meg. godt (2,43).
22. Gundersen, Ferdinand 9 meg. godt (2,11).
23. Gundersen, Georg 7 meg. godt (2,20).
24. Hansen, Halvdan 7 meg. godt (1,79).
25. Holthe, Harald 6 udm. godt (1,30).
26. Krohg, Christian 1 meg. godt (1,96).
27. Lundell, Hans 9 meg. godt (1,82).
28. Mork, Oskar 1 udm. godt (1,43).
29. Nagel, William 9 meg. godt (2,37).
30. Olsen, Sverre 9 meg. godt (1,97).
31. Pedersen, Sofus 6 meg. godt (2,39).
32. Schjærven, Vilhelm 6 meg. godt (1,63).
33. Schon, Oluf 4 meg. godt (2,14).
34. Schulz, Sverre 5 meg. godt (1,75).
35. Sønniksen, Birger 5 meg. godt (2,29).
36. Thommesen, Eugen 4 meg. godt (2,03).
37. Tokstad, Ingvar 9 udm. godt (1,47).
38. Wang, Finn 10 meg. godt (2,39).

Kristiania borger- og realskole. 3
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De to elever af skolen, der tog examen som privatister, var:
Hvor mange aar elev 

af skolen.
39. Fadum, Harald 9
40. Sehaug, Gustav 4

Hovedkarakter, 
godt (2,54). 
godt (2,57).

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.

Den skriftlige examen blev afholdt i samme udstrækning 
som sedvanlig. For de mundtlige fags vedkommende, hvori der 
ikke blev afholdt examen, blev elevernes karakterer bestemt efter 
deres fremgang i skoleaaret, hvorhos lærerne havde tilladelse til 
at anstille en privat prøve i undervisningstimerne før examen 
i tilfælde, hvor de fandt dette nødvendigt for at bestemme 
karaktererne.

VIII. Skolepenge. Skolebeiieflcieif.
Indskrivningspenge erlægges ikke. Skolepengene erlægges 

forskudsvis for hver maaned og beregnes altid for hele maaneder,
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nemlig fra begyndelsen af den maaned, hvori en discipel kommer 
ind paa skolen, til slutningen af den maaned, hvori han gaar ud. 
Naar en elev rester skolepenge for længere tid end to maaneder, 
kan han negtes adgang til skolen.

Fra begyndelsen af 1894 blev den forandring indført, at 
de aarlige skolepenge opkræves i 10 terminer, 1 for hver af 
maanederne januar—juni og september—december (altsaa ikke 
for feriemaanederne juli og august) med en tiendedel for hver 
termin, forskudsvis. Det aarlige beløb af skolepenge for hver 
elev blev uforandret det samme som tidligere. Efter denne for
andring erlægges altsaa skolepengene med:

aarlig for hver af de 10 maaneder
i 1ste smaaklasse kr. 48 kr. 4,80
- 2den — « 72 « 7,20
- 3dje — « 96 « 9,60
- I—III middelkl. « 120 « 12,00
- IV—VI — « 144 « 14,40

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 gjor 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 fripladse i forberedelsesskolen.
Ansøgninger om fripladse indleveres hvert aar i mai maaned 

og maa være ledsagede af attester af ny dato.
I skoleaaret 1893—94 har været bevilget 28 hele og 44 

halve fripladse til et samlet beløb af 7228 kroner. Moderation 
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for brødre i skoleaaret har belobet sig til kr. 4333,40- Fripladse 
og moderation tilsammen udgjorde altsaa kr. 11561,40.

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.

IX. Forskj elligt.
Alt væsentligt af interesse, der er passeret ved skolen i 

lobet af skoleaaret, har faaet sin omtale tidligere i nærværende 
beretning. Her skal endnu kun nævnes følgende 3 ting:

Ved forstanderskabets beslutning af 14de juni 1894 fik cand. 
mag. Victor Holst permission til henimod udgangen af september 
maaned forunder et ophold i England at kunne deltage i universite
tets sommerkurser i Oxford, de saakaldte university extensions.

Ved kongelig resolution af 29de juni 1894 blev der tilstaaet 
cand. mag. Herrestad et reisestipendium af 800 kroner for under 
et 3 maaneders ophold i England at studere sproget. Permission 
til midten af oktober blev tilstaaet af forstanderskabet ved be
slutning af 5te juli.

Begge de permitterede lærere lønnede selv sine vikarer.
Sundhedstilstanden blandt lærere og elever var det hele 

skoleaar igjennem meget god. 9 af eleverne var angrebet af 
skarlagensfeber og 2 af difterit ; men alle kom sig igjen. Flere 
elever maatte i kortere eller længere tid holde sig borte fra 
skolen paa grund af smitsomme sygdomme i hjemmene. En 
haabefuld elev døde af hjernebetændelse i dette aars sommer
ferier; det er det første dødsfald mellem skolens elever siden 
februar 1890 blandt den store flok af omtrent 500 gutter. En 
saa ringe dødelighed maa naturligvis ansees som et sjelden heldigt 
træf; men paa samme tid afgiver det dog et uimodsigeligt gun
stigt vidnesbyrd om de sanitære forholde ved skolen.



X. Skolens regnskab.
Extrakt af skolens regnskab for 1893.

Indtægt: Udgift:

Beholdning (restancer) .... . kr. 9 440,45 Lønninger ...................................... kr. 50 867,47
Skolekontingent for 1893 - 45 255,00 Skrivehjælp for bestyreren . 248,50
Leie af værelser og andre rum . . - I 626,06 Vedligeholdelse af bygninger m. m. - 2 810,79
Godtgjørelse for gas Og brænde . - 188,00 Inventarium og undervisningmateriel - I 209,85
Tilfældige indtægter .... . - 7,40 Brænde............................................ - 1 424,48
Tilskud af bykassen .... 13 164,43 Belysning......................................

Pudrettering, renhold af fortog,
- 582,61

gade m. v.................................- 233,00
Benhold af lokalerne...................... - 927,86
Brandassurance og vandafgift . - 361,72
Forskjellige udgifter...................... - 1 857,91
Restancer udgaaede af beholdningen - 1 522,42
Beholdning (restancer) .... - 7 634,73

Kr. 69 681,34 Kr. 69 681,34

1894] 
Skolens regnskab.


