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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 kjøbstæderne gjældende regler kommer 
til anvendelse, samt skolens bestyrer.

I skoleaaret 1894—95 bestod forstanderskabet af: 
Borgermester Horn som formand, siden april 1886. 
Professor O. Rygli, 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.

IL Skolens lærerpersonale.
Cand. real. Otto Berg fratraadte sin post efter 9 aars 

lærervirksomhed ved skolen i september 1894, da han var ud
nævnt til adjunkt ved Kristianssunds skole.

Straks ved begyndelsen af skoleaaret blev skolens anden 
lærer i realfagene, cand. real. Eugen Jørgensen, efter blot 
omtrent 2 Vs aars arbeide ved skolen udnævnt til adjunkt ved 
Bergens skole og forlod derfor vor skole i oktober 1894.

Kristiania borger- og realskole. 1
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Indtil disse to læreres poster igjen kunde blive besatte, blev 
deres arbeide ved skolen besørget ved konstituerede lærere, kap
tein J. D. Apenes og cand. real. P. N. Engelbretsen. I 
de ledige poster ansattes realkandidaterne Olav Domaas og 
Aksel Larsen; den forste tiltraadte sin post i mars, den anden 
i april 1895.

Timelærer cand. theol. Sigvald Refsum forlod skolen i 
oktober 1894, da han var udnævnt til kateket i Farsund. Plan 
havde været lærer ved skolen i 7 aar. I hans sted blev ansat 
cand. theol. Ivar Raaen.

Cand. philos. Olaf Kj ør st ad havde fremdeles hele skole- 
aaret permission med egen vikar for at styrke sin nedbrudte 
helbred; hans permission begyndte i mai 1893, varede altsaa i 
noget over 2 aar. Fra indeværende skoleaars begyndelse har 
han igjen overtaget sin post. Som hans vikar arbeidede indtil 
april d. a. cand. theol. Thor Fladmark; da denne blev ansat 
som lærer ved Lillesands kommunale middelskole, overtog pastor 
Johannes Blaauw vikariatet og arbeidede i dette til skole- 
aarets udgang.

Bestyreren var paa grund af sygdom borte fra skolen fra 
midt i oktober 1894 til ud i februar 1895, omtrent 4 maaneder. 
Skolens inspektor cand. theol, A. Corneliussen var i denne 
tid konstitueret som bestyrer; de læsetimer, som tilligger besty
rerens post, blev i dennes sygdomsforfald besorget af cand. theol. 
M. Larsen som vikar indtil januar; da denne forlod skolen som 
udnævnt til sogneprest i Braudvold, blev bestyrerens timer over
taget af den ovenfor nævnte pastor J. Blaauw.

De filologiske kandidater C. Herrestad og V. Holst 
havde permission fra skoleaarets begyndelse i august 1894 for at 
foretage reiser i studie-oiemed, den forste til udgangen af okto
ber, den anden til udgangen af september. I den førstes sted 
vikarierede cand. mag. Rognaas, i den andens stud, philol. 
Eitrem. De lønnede selv sine vikarer.

Frk. Martha Essendrop fratraadte efter egen opsigelse 
sin post ved skolen fra skoleaarets slutning for at indtræde i 
egteskab ; hun havde været ansat ved skolen i 2 aar. I hendes 
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post er fra indeværende skoleaars begyndelse ansat frk. Elisa
beth Mellbye.

Skolens lærerpersonale bestod saaledes i det forløbne skole- 
aar af:

Bestyrer:

Jespersen, Jesper. Fodt 1833, seminarist 1853, student 1 859, 
cand. theol. 1 866, ansat oktober 1881.

Inspektør:
Corneliussen, Andreas Martin. Født 1852, student 1869, 

cand. theol. 1878, ansat som timelærer 1871, fast ansat i 
1876, inspektør fra 1887.

Fast ansatte lærere af høiere lønningsgrad:
Sundt, Michael. Født 1.831, student 1851, cand. mag. 1858, 

ansat januar 1 866.
Iversen, Johan Henrik. Født 1837, student 1856, cand. 

philos. 1 858, 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. 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. Fratraadte i september 1894.

Jørgensen, Eugen Honoratus. Født 1862, student 1880, 
mathematisk-naturvidenskabelig lærerexamen 1887, ansat 
januar 1892. Fraatraadte i oktober 1894.

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

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

Domaas, Olav. Født 1867, student 1885, mathematisk-natur
videnskabelig lærerexamen 1892, ansat mars 1895.
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Larsen, Aksel. Fedt 1864, student 1885, mathematisk-natur- 
videnskabelig lærerexamen 1892, ansat april 1895.

Fast ansatte lærere af lavere lønningsgrad:

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

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

Gran, Torstein. Født 1852, seminarist 1873, ansat august 
1 885.

Næss, Arnt Haakon. Født 1866, seminarist 1884, student 
1892, cand. philos. 1894, ansat januar 1893.

Timelærere:

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

Bjørn se th, Johan Hagbart. Født 1852, officer 1873, kaptein 
1893, ansat december 1882. Gymnastik.

Refsum, Sigvald Bernhard. Født 1861, student 1881, cand. 
theol. 1 886, ansat august 1887. Religion og norsk. Fra- 
traadte i oktober 1894.

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

Schøning, John Søren. Født 1861, udexamineret fra Kristi
ania handelsgymnasium 1883, lærer ved en privat handels
skole, senere selv bestyrer af en saadan, ansat .i august 
1894. Handelsregning og bogholderi.

Raaen, Ivar. Født 1866, student 1884, cand. theol. 1890, 
ansat i oktober 1894. Religion og modersmaalet i mellem
klasserne.

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

1 879.
■« Foss, Martha Elise. Født 1849, ansat mars 1880.
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Frøken Corneliussen, Charlotte Johanne. Født 1866, guver- 
nante-examen 1885, ansat januar 1891.

« Essendrop, Martha Marie. Født 1862, guvernante-examen 
1882, ansat august 1893. Fratraadte i juli 1895.

« Duus, Jakobine Fredrikke. Født 1862, lærerinde-examen 
af høiere grad 1883, ansat august 1894.

Vikarierende lærere:

Fladmark, Thor, cand. theol., vikarierede for lærer Kjørstad 
fra mai 1893. Fratraadte i april 1895.

Apenes, J. D., kaptein, vikarierede i den fratraadte Otto 
Bergs post fra september 1894 til mars 1895.

E ngelbretsen, P. N., cand. real., vikarierede i den fratraadte 
Jørgensens post fra oktober 1894 til april 1 895.

Blaauw, J., prest, vikarierede for lærer Kjørstad fra april til 
juli 1895. I bestyrerens timer i januar og halvdelen af 
februar 1895.

Larsen, M., cand. theol., vikarierede i bestyrerens læsetimer 
under dennes sygdomsforfald fra midt i oktober til aarets 
udgang 1894.

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

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

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

planen bestemte klasseinddeling, 3 et-aarige opadstigende forbere
delsesklasser og 6 et-aarige opadstigende middelskoleklasser. Til 
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samtlige klasser var der parallelklasser, saa der ialt var 18 sær
skilte klasser.

Følgende tabel viser elevantallet i de forskjellige klasser i 
hvert af de 4 kvartaler i skoleaaret:
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l 
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Smaaskolen 1 kl.................................... 50 53 52 51
2 -................................. 55 54 52 53
3 55 54 55 .57

Tilsammen 160 161 159 161

Middelskolen I ...... 67 66 61 60
II...........................64 62 61 61

Ill E............................ 58 55 53 52
Ill L............................ 5 5 5 5
IV E............................ 59 58 55 51
IV L............................ 4 4 4 4
VE............................ 37 36 34 34
V L............................ 5 5 5 5

VI E............................ 3 3 32 33 31
VI L............................ 6 6 6 6

Tilsammen 338 329 317 309
Samlet antal 498 490 476 470

Det største elevantal i nogen maaned i skoleaaret var 497 
i septbr., det mindste var 459 i juli. Det gjennemsnitlige elev
antal for hele skoleaaret var 479.

Aldersforholdet mellem de forskjellige klasser i det forløbne 
skoleaar er fremstillet i omstaaende oversigt:
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Normalalder 
ved begyn

delsen af 
skoleaaret.

Gjennem- 
snitsalder til 
samme tid.

Over normal
alderen.

Smaaskolen 1 kl............. 6 aar 6}i aar a ar
2 - . . . . 7 « « 11

12 «

3 - . . . . 8 « 9 * « 1* «
Middelskolen I - .... 9 « « 11

T2 «
II - .... 10 « U* « 1A «

III - . . . . 11 « 12* << i* «
IV - .... 12 « 13* « 1 2X1 2 «
V - . . . . 13 « 14* « 1_1_J 1 2 «

VI - .... 14 « !4}1 « 1 1
1 2’ «

Gjennemsnitsalderen er 12$ maaned over den alder, der af 
kirkedepartementet er betegnet som normalalder. I skoleaaret 
18|J var den 12$ maaned over normalalderen. Her har altsaa 
en fremgang fundet sted det sidste skoleaar.

21 af eleverne hørte hjemme i Aker og Bærum; de boede 
i sine hjem og søgte tildels skolen pr. jernbane. 6 elever fra 
fjernere liggende landdistrikter og 2 fra andre byer var ind
logeret i Kristiania for at søge skolen. De øvrige hørte hjemme 
i Kristiania.

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

1894—95 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.

1 0 timer.
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Inspektør Corneliussen:
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 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 IV a, III a, II a, II b (3 tim.) . 18 t.
Engelsk i IV a og III a . . . . 10 t.

—— 28 timer.
Grüner, klasseforstander i Vb:

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

— 29 timer.
Berg, siden Domaas, klasseforstander i IV b:

Mathematik i VI b, V b, IV b og III b. 17 t.
Praktisk regning i IV b og III b ... 0 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, siden Larsen, klasseforstander i IV a :

Mathematik i VI a, V a, IV a og Ill 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 VI b :
Historie gjennem hele middelskolen, b-af- 

delingen........................................... 18 t.
Geografi i de samme klasser undt, Ib. . 10 t,

28 timer.
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Herrestad, klasseforstander i V 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 . . . . 8 t. 

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

Modersmaal i I b og 3 b...................1 6 t.
Geografi i I b og 3 b.................................... 5 t.
Historie i 3 b................................................3 t.
Regning i 3 b ...  5 t.

--------------- 29 timer.
Fladmark, siden Blaauw, klasseforstander i la: 

Religion i II a og b, I a og b . . . . 12 t. 
Modersmaal i II a og I a.............13 t.
Skrivning i II a og I a . . . . . . 4 t. 

--------------- 29 timer.
Gran, klasseforstander i Ib:

Regning i IT a og b, I a og b . . . . 16 t.
Skrivning i VI—III og i II b . . . . 12 t.

--------------- 28 timer.
Næss, 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, siden Raaen:

Religion i IV b, III a og b . . . . . 6 t.
Modersmaal i III a ....:.. 5 t.

----------- 11 timer.
Has lu nd: Tegning gjennem hele skolen .... 20 timer.
Bjørnse th: Gymnastik gjennem hele skolen . . 18 timer.
Hørven: Bogholderi i VI a og b . . . . 4 t.

Handelsregning i VI a og b, V a og b . 8 t.

Buch: Sang gjennem helo middelskolen og i 3 a og b
12 timer.

6 timer.



10 Kristiania borger- og realskole. [1894

Frk. Corneliussen:
Klasselærerinde i 3 a, dog ikke i regning, gym

nastik og sang......................................... 19 t.
Religion i 3 b.................................................2 t.
Skrivning i 3 b................................................ 4 t.

---------------------  25 timer.
« Lütke n, klasselærerinde i 2 smaakl. a ... 24 timer.
«Foss, do. i 2 « b ... 24 timer.
« Essen dr op, do. il « a . 24 t.

Skrivning i I b................................. 2 t.
—;------------ 26 timer.

« Duns, klasselærerinde i 1 smaakl. b .... 24 timer.
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Der har ingen anden kombination af klasser fundet sted 
end den, som ovenstaaende tabel udviser, nemlig at de parallele 
klasser har havt fælles undervisning i sang og gymnastik, de to 
VI mdkl. tillige i fransk.

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 48 disciple.
2 elever var som sønner af familier af ikke-luthersk be- 

kjendelse fritaget for undervisningen i religion. 38 elever var, 
samtlige efter lægeattest, fritaget for undervisningen i gymnastik 
i det hele skoleaar eller en større del deraf. For undervisningen 
i sang var 1 fritaget efter lægeattest og desuden endel, som sang
læreren fritog paa grund af mangel paa gehør eller stemme. 1 
elev var af hensyn til hans smaa evner fritaget for undervis
ningen i tysk.

VI. Undervisningen.
Følgende pensa er gjennemgaaet i skoleaaret:

A. I smaaskolen.

1ste klasse.

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

M odersm aale t: Lyd- og skrivelæsemethoden. Gjennemgaaet
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Jespersens abc og Pauss & Lassens læsebog 1ste 
skoletrin til 2den afdeling. Nogle smaa sange er 
lært og sunget. Afskrift og diktat, tildels i bog, 
med betegnet stavelsedeling. Anskuelsesøvelser, for
tællinger, eventyr.

Regning: Indøvelse af talkredsen til 100 med øvelse i ht 
opløse, 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 «Josva» 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.

M o ders maale 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 tusender og øvelse 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 
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ved sammenskrift. Grundtrækkene til det store la
tinske alfabet og alfabetet selv.

Geografi: Under anskuelsesøvclser er de vigtigste geografiske 
grundbegreber gjennemgaaet. Øvelser i tegning af 
situationsrids af skolebygningen med nærmeste om
givelser til forstaaelse af kartmæssig fremstilling^ 
Kristiania med omegn. En kort oversigt over Norges 
geografi efter vægkartet med øvelser i at eftertegne 
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 
dr. Bangs udgave. 4 smaa salmer lærte og de tidligere 
lærte salmevers repeterede.

Modersmaalet: 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. Fjendskab til talsystemet udvidet til millionen. 
Fortsættelse af forrige klasses hovedregningsøvelser. 
Børnene er gjort bekjendt 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 
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lille latinske alfabet, bogstaverne enkeltvis og i sam
menskrift. Taktskrivning.

Geografi: Efter globus og planiglobier er gjennemgaaet lan
dets og vandets fordeling paa jorden med verdensdele 
og verdenshave osv. Efter Europa-kartet er meddelt 
en kort oversigt over det vigtigste af Europas geo
grafi. Paa lignende maade er meddelt et kort om
rids af Palæstinas geografi. Alt efter mundtlig frem
stilling.

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

B. I middelskolen.

Rel igi o n.

I kl. Gjennemgaaet det nye testamente efter Vogts lille bibel
historie. Tekstordene til katekismens 5 parter og der
efter de to forste parter med Luthers forklaring er 
gjennemgaaet efter dr. Bangs udgave, ligesaa et lidet ud
valg af bibelsprog af hustavlen og sentenserne. 4 nye 
salmer er lært, de tidligere lærte repeteret.

II kl. Vogts bibelhistorie for middelskolen 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 poeti
ske 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
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tenserne. Forklaring: 1ste part efter Bangs for
klaring. — Endel salmer er lært udenad.

IV kl. Bibelhistorie: Fra det nye testamentes begyndelse 
til apostlernes gjerninger. 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 
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 noget udførligere. Bangs forklaring repeteret. 
En kortfattet oversigt over gudstjenestens ordning med
delt 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. Grammatik: 
De vigtigste sætningsdele og ordklasserne samt det mest 
elementære af bøiningslæren er gjennemgaaet og indovet 
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
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Hofgaards lille grammatik ; analyse, væsentlig efter læse
bogen. Retskrivningsovelser som i forrige klasse; gjen- 
fortællinger. Forsøg paa en let selvstændig stil af 
fortællende art: «Hvad vi saa paa menageriet».

IV kl. Læsning. Et udvalg af Pauss & Lassens læsebog 3 dje 
skoletrin, 1ste afdeling. Foredrag af udenadlærte digte. 
Det resterende af grammatiken, saavel formlæren 
som sætningslæren, gjennemgaaet efter Hofgaards lille 
grammatik. Stadig analyse. Skriftlige arbeider: 
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) Den gang skien min knak. 2) Mine 
nye klæder er flængede! 3) Kamp mellem en hund og 
en kat. 4) Hvorledes min due blev frelst fra høgens 
klør. 5) Paa landtur. 6) En tur med dampbaaden. 
7) Karl Johans-monumentet (udarbeidet paa skolen). 
8) Vor skoles bygninger. 9) Sauen. 10) En badetime 
(skildring). 11) Is paa tjernet (skildring). 12) En 
juleaften.

V kl. Læsning: Et udvalg af prosaiske og poetiske stykker- 
af Pauss & Lassens læsebog 3dje skoletrin, 1ste og 2den 
afdeling. Foredrag af udenadlærte digte. Grammatik: 
Repetition af det væsentligste af sætningslæren, ledsaget 
af stadig analyse. Skriftlige arbeider: Skriftlig
analyse samt hveranden uge en stil af fortællende, be
skrivende eller skildrende indhold. I skoleaaret er føl
gende udarbeidelser skrevne: 1) En skolebog fortæller 
sin historie. 2) En frakkes historie. 3) En dag af en 
skoleguts liv. 4) Skolen i regnveir. 5) Flyttedag.
6) Balspil. 7) Skiløbning. 8) En Tycho Brahes dag. 
9) Brev til mine forældre fra mit ferieopholdssted (i 
fuldstændig brevform). 10) Saaledes nytter jeg mine 
fristunder (tentamen). 11) Akerselven. 12) Norges 
fiskerier. 13) Middelhavet. 14) Hvorledes det gik til, 
at jeg fik 6 for historie (eller et andet fag), og hvad 
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følger dette havde for mig. i 5) Fortæl om 3 eller 4 
af de vigtigste rovdyr i Norge. — Anvisning til at for
fatte dispositioner ; nogle dispositioner udarbeidede paa 
skolen.

VI kl. Læsning: Stykkel’ af Erichsen og Paulsens læsebog 
3dje del og af «Norske læsestykker for middelskolens 
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 ardeider: I regelen liveranden uge en 
udarbeidelse af beskrivende, skildrende, fortællende eller 
lettere ræsonerende indhold. I skoleaaret er følgende 
udarbeidelser skrevne: 1) Den dag mindes jeg godt. 
2) Indtryk fra en reise. 3) Kristiania borger- og real
skole (skolen og dens nærmeste omgivelser). 4) Den 
norske fisker. 5) Den norske bonde. 6) Vore vigtigste 
skogtrær. 7) Plantelivet i de forskjellige aarstider. 
8) Trækfuglene og deres levevis. 9) Oversigt over de 
vigtigste geografiske opdagelser i overgangstiden fra 
middelalderen til den nyere tid. 10) Hvordan arter i 
almindelighed vore østenfjeldske vasdrag sig fra udspring 
til udløb? Hvad nytte gjør de? (tentamen). 11) Sverre 
Sigurdsson, en karakterskildring. 12) Jernbanerne og 
deres betydning for vor tid. 13) Hunden, dens egen
skaber og nytte (tentamen). 14) De forskjellige reise- 
maader, deres fordele og mangler. lo) Gjengivelse af 
tankegangen i J. N. Bruns digt «Norges herlighed». 
16) Fortæl om tre eller fire af vore vigtigste metaller 
og deres anvendelse. — Øvelser i at udarbeide disposi
tioner.

Kristiania borger- og realskole. ' 2
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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 boiningsformer i de 
forskjellige ordklasser er indovet 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 gradboining 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 gjennemgaaet 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 
grammatik. De vigtigste syntaktiske regler (prædikats
ordet, verbets styrelse, vigtigere tids- og stedsbestemmelser 
med og uden præposition, bisætninger og ordstillingen i 
samme) er indovet under gjennemgaaelse af Norbys «Let
tere tyske stilopgaver for skolens mellemtrin», de første 
38 sider. Omtrent 40 sider af Gundersens tyske læse
bog er gjennemgaaet. Lidt udenadlæsning.

V kl. Syntaksen indtil verbets tider er gjennemgaaet i sammen
hæng efter Gundersen og Larsens lille grammatik, form
læren repeteret i sammenhæng efter samme bog. 1 
hjemmestil og 1 extemporalstil om ugen efter Christian
sens stil- og taleøvelser og Hofgaards stiløvelser; mundt
lig oversættelse fra norsk til tysk efter førstnævnte bog.
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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 Hofgaards stiløvelser. Mundtlig og 
skriftlig retroversion. Læst omtrent 50 sider af Gun
dersens tyske læsebog. Øvelser i extemporal-oversættelse. 
Udenadlæren af mindre poetiske 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 vedføiede lille grammatik gjennemgaaet: Ar
tiklerne, substantivet, adjektivet, adverbiet, talordene, 
pronomenerne og verbernes regelmæssige bøining ; af de 
uregelmæssige verber kun de, som forekommer i de 
gjennemgaaede læsestykker.

IV kl. Læst fra s. 46 til 95 i Brekkes læsebog for begyndere 
De norske stykker bag i bogen er skrevet 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 bjemmestil 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 
læst omtrent 60 sider. Til extemporal-oversættelse er 
benyttet uddraget i læsebogen af Marryat «The settlers 
in Canada». Udenadlæsning1.
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Latin.

III kl. Efter Schreiners grammatik er gjennemgaaet det væsent
ligste af substantivets, adjektivets, pronomenets og ver
bets bøining. Af Andersens læsebog 22 sider. Retro- 
versionsovelser 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 Themi- 
stokles, kap. 1—3.

V kl. I grammatik er formlæren repeteret i sammenhæng og 
de vigtigste punkter af syntaksen gjennemgaaet 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.

F ransk.

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 er forekommet i det læste. 
Af Knudsen og Wallems læsebog I. del læst de første 
22 sider med retroversionsøvelserne s. 107-—110.

VI kl. Repetition af formlæren, de uregelmæssige verber gjen
nemgaaet i sammenhæng. Af syntaksen gjennemgaaet 
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de allervæsentligste punkter, deriblandt det vigtigste af 
ordstillingen og participiets bøining, efter Knudsens lille 
grammatik. Af Knudsen og Wallems læsebog I. del 
læst og repeteret 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. 
(Nicolaisens regneskole: 7de trin, de sidste afsnit af 
8de og 9de trin samt 10de, Ilte og I2te 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. Ud
maaling af parallelogrammer. Indøvelse af de fire reg
ningsarter 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. For engelsklinjen desuden fremmed mynt, maal 
og vegt, rentes- og diskontoregning, kontokuranter samt 
kjedereglen og dens anvendelse ved beregning af rentes 
rente og kurs ; beregning af fakturaer og simplere sam
mensatte kalkulationer.
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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.

M athe matik.
III kl. Konstruktionsøvelser 1 time ugentlig efter Getz’ kon

struktionsbog, første hefte, hvorunder børnene er gjort 
bekjendt 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 4 de bog af Bonnevies lærebog med tilhørende kon
struktioner).

VI kl. Arithmetik: 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 
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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 gjennemgaaet efter Horns lærebog i geografi for 
middelskolen, 2det trin (5te udgave s. 1—48.)

IV kl. Horns geografi fra begyndelsen af Europa til Danmark 
(5te udgave s. 48—106).

V kl. Horns geografi, læst og repeteret de nordiske lande, 
s. 106—153, politisk geografi og geografiens historie, 
s. 175—181; gjennemgaaet mathematisk geografi, s. 153 
■—174 (3djc udgave).

VI kl. Horns geografi for middelskolen repeteret.

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

forfra til «To vigtige opfindelser» (krudtet og bogtrykker
kunsten).

II kl. Erichsens verdenshistorie til slutningen. Hele bogen 
repeteret.

III kl. Nissens verdenshistorie fra begyndelsen til den nyere 
historie 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 pensum.
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Naturkundskab.

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

Botanik: Gjort eleverne bekjendt med plante- 
legemets dele — i størst mulig korthed. — Lært at 
kjende 10 planter. (Ingen lærebog.)

II kl. Zoologi: Pattedyr og fugle læst og repeteret efter 
Sørensens lærebog (6te udgave s. 28—100, med forbi- 
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. i 00—126). Desuden repeteret pattedyr og 
fugle.

Botanik: Læst og repeteret planternes ydre byg
ning (Sørensen s. 169—187). Beskrevet og lært at 
kjende 13 nye planter.

IV kl. Zoologi: Læst og repeteret Sorensens lærebog fra 
bløddyr og ud bogen (Sørensen s. 126—169).

Botanik: Gjennemgaaet planternes inddeling (Søren
sen s. 199—239).

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

Botanik: Øvelser i plantebestemmelse efter Søren
sens 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 illustra
tion af dyrenes karakter og levevis.

I sommertiden er der jevnlig foretaget exkursioner i 
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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 (stileringsovelser) og endelig 
sammenskrift.

III kl. Repetition af de latinske alfabeter, skrivning af vanske
ligere bogstavforbindelser og stileringsovelser. 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; stileringsovelser og sætninger. Repetition af 
det lille gothiske alfabet og første gangs gjennemgaaelse 
af det store; lettere gothisk sammenskrift.

V kl. Skrivning af enkelte ord og sætninger med store for
bogstaver i alfabetisk orden. Senere latinsk sammen
skrift paa enkelte linjer afvekslende med stileringsøvelser 
samt konto- og titelskrift paa hver halvside. Øvelser 
i hurtigere skrift eller haandskrift. Mere fremskredne 
øvelser i gothisk skrift.

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

Tegning.
I kl. Gjennemgaaet og tegret den rette linje i forskjellige 

stillinger, vinkler, kors, kvadrater, rhombe, triangel, 
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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 Herdties plancher; border og ranker. Gjennem
gaaet spiralen.

V kl. Tegnet de foregaaende aars opgaver ved afgangsexamenerne, 
udfort og overlagt med tusch og tinter. Begyndt paa 
projektionstegning.

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

Følgende lærebøger har været benyttet ved, undervisningen 
i skoleaaret:

I religio n :

I sm a as kolen: Vogts lille bibelhistorie. Luthers katekismus, 
dr. Bangs udgave.

I m id d e 1 sko len : Vogts lille bibelhistorie, I kl. Vogts bibel
historie for middelskolen, II—VI kl. Luthers katekismus, 
dr. Bangs udgave, I—III kl. Dr. Bangs forklaring, III— 
VI kl.
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I modersmaalet:

I smaaskolen: Jespersens abc, 1 kl. Pauss & Lassens læse
bog, 1ste skoletrin, 1—3 kl.

I middelskolen: Pauss & Lassens læsebog, 2det skoletrin, 
1ste afdeling I kl., 2det skoletrin, 2den afdeling II kl., 
2det skoletrin, 3dje afdeling III kl., 3dje skoletrin, 1ste 
afdeling IV—V kl., 3die skoletrin, 2den afdeling V kl. 
Erichsen og Paulsens norske læsebog 3dje del og Erichsens 
«Norske læsestykker for middelskolens øverste klasser» i VI
kl. Hofgaards lille norske grammatik I—IV kl. Hofgaards 
større grammatik V—VI kl. Broch og Seips «Kortfattet 
norsk literaturhistorie» Vikl. Norby: «Digtarterne» Vikl.

I tysk:
Knudsens elementær- og læsebog, sidste udgave, I—III kl. Gun

dersens tyske læsebog IV—VI kl. Gundersen og Larsens 
lille grammatik III—V kl. Løkkes mindre grammatik ved 
Johanssen VI kl. Norbys «Lettere tyske stilopgaver» IV 
kl. Christiansens stil- og taleøvelser og Hofgaards stil
øvelser V—VI kl.

I engelsk :
Brekkes læsebog for begyndere III—IV kl. Brekkes læsebog 

for middelskolen V—VI kl. Marryat: The settlers VI kl. 
Løkkes grammatik ved Western IV—VI kl. Knudsen og 
Løkke: Engelske stiløvelser V—VI kl. Kroligs stiløvelser 
VI kl.

I latin:
Schreiners latinske grammatik III—VI kl. Andersens latinske 

læsebog III—IV kl. Andersens udvalg af latinske klassi
kere IV—VI kl. Andersen & Gjør: Stiløvelser V—VI kl.

I fr an sk :
Knudsen: Kortfattet fransk grammatik V—VI kl. Knudsen og 

Wallems læsebog, I del V—VI kl.
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I praktisk regning:
I smaaskolen: Nicolaisens regneskole, 1ste hefte 2—3 kl.
I m i d del sk o len: Nicolaisens regneskole, 1ste hefte I kl., 

2det hefte II kl. Johannesens regnebog, 3die hefte, 5te 
opl. Ill—VI kl.

I ma th em atik:
Getz’s konstruktionsbog, 1ste hefte III kl. Bonnevies aritmetik, 

IV—VI kl. Bonnevies geometri, IV—VI kl.

I geografi:
Horn: Geografi for middelskolen, 1ste trin, I—II kl. Horns 

lærebog, 2det trin, III—VI kl.

I historie:
Erichsen: En liden verdenshistorie, I—II kl. Nissens verdens

historie, III—VI kl. Siegv. Petersen: Norges, Sveriges 
og Danmarks historie, 3dje udg. ved prof. G. Storm, IV— 
VI kl.

I nat nrkund skab :
Sørensen: Naturhistorie for middelskolen, II—VI kl. Henrich- 

sens fysik, V—VI kl.

VII. Examener.
Middelskolens afgangsexamen var i 1895 ordnet paa samme 

maade som det foregaaende aar. Kommissionens formand var 
rektor Schreiner, der tillige var formand i censurkomiteen; 
dens næstformand var skolebestyrer Anderssen.

Censorer ved denne skole var:

Ide skriftlige fag:
I norsk udarbejdelse: Cand. theol. An dr. Atibert og 

cand. mag. J. Mørland.
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I latinsk stil: Rektor Schreiner og inspektor A. Lowum.
I engelsk stil: Adjunkt Blom og cand. mag. L. Waage.
I tysk stil: Skolebestyrer P. Vos s og cand. phil. L. F. 

B ratt.
I mathematik skriftlig: Klasselærer Kr. Grette og cand. 

real. Ein. Haffner.
I tegning: Overlærer H. Petersen og tegnelærer N. 

Sp jeldnæss.
I skrivning: Sekretær E. Thorsen og lærer O. Prestrud.

I de mundtlige fag:
I religion: Skolebestyrer N. Nickelsen.
I modersmaalet: Klasselærer Th. Caspari.
I latin: Cand. mag. N. Groterud.
I engelsk: Frk. Anna Schjerden.
I tysk: Cand. mag. E. Heyerdahl.
I fransk: Cand. mag. K. Fischer.
I mathematik: Cand. real. M. Andresen.
I naturfag: Reallærer P. M. Petersen.
I historie: Cand. mag. C hr. Lange.
I geografi: Cand. phil. H. Siewers.

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

Norsk udarbeidelse.
En skildring af en søndag eftermiddag paa mit hjemsted.

Regning og konstruktionstegning.
Formiddag.

1. A. havde en sort kaffe, som kostede ham 2,40 kr. pr. 
kg. alle udgifter iberegnet. Han fastsatte salgsprisen saaledes, 
at hans fortjeneste blev 162/s pot. Ved salg i partier paa hele 
sække gav han 5 pct. rabat. Hvad var salgsprisen pr. kg. 
sækkevis ?

Til denne pris solgte A. en sæk kaffe til en landhandler. 
Bruttovegten var 74 Vi kg. og vegten af den tomme sæk 8/s kg.
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Som betaling modtog han 35 hl. poteter, efter en pris af 3,25 
kr. pr. hl., og desuden saa meget smør, efter en pris af 1.52 
kr. pr. kg., at landhandleren fik at betale 21,36 kr. kontant, for 
at handelen skulde være opgjort. Hvor mange kg. smør blev 
leveret?

(For den tomme sæk beregnedes ingen betaling.)
2. Et tresifret tal divideret med sin tversum giver kvoti

enten 43. Det første siffer er 3 mindre end summen af de to 
sidste. Tversummen er lig tredjeparten af det med de to sidste 
sifre udtrykte tal. Hvilket er det tresifrede tal?

Eftermiddag.
3. Der skulde bygges en vei, 4 km. lang og 5 m. bred. 

Først udgroves jorden i en dybde af 0,3 m. ; derefter paafyldtes 
puksten til en hoide af 25 cm., og ovenpaa denne fyldtes et 6 
cm. høit lag af grus.

Udgravningen af jorden betaltes med 75 øre pr. m.3 Puk- 
stenen maaltes i kasser, hvis længde var 1 m., bredde 0,4 m. 
og høide 0,5 m.; den betaltes med 1,50 kr. pr. kasse. Paa- 
fyldningen af pukstenen og gruset betaltes med 60 øre pr. læs, 
hvert læs paa 5 hl. Endelig blev veien valset, og herfor be
taltes 5 øre pr. m.2

Hvad kostede veianlægget?
4. Konstruer et ligesidet triangel, hvis mindre radius er 

1,4 cm.
Konstruer derefter et rektangel, der har samme fladeindhold 

som trianglet, og hvis ene side er lig den større radius i det 
ligesidede triangel.

Beskriv fremgangsmaaden.

T ysk stil.
For 3 aar siden blev jeg ansat som lærer i fransk (det 

franske sprog) ved realskolen i min fødeby. Dog skulde det 
ikke times byens gutter i længden2) at blive indført i det

’) beschieden sein. 2) auf die Dauer. 
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franske sprogs finheder af (ved) mig. Mens jeg en eftermiddag, 
netop kommen hjem fra skolen, drak min kop kaffe og lidt mis
modig betragtede den store bunke x) (af) stilebøger2), som laa paa 
bordet, bragte min vertindo mig et brev med efterretning om, at 
min moders broder havde testamenteret mig hele sin formue. 
Elmshagen, den herregaard8), som jeg arvede efter min onkel, 
ligger ikke langt fra byen ; den har en deilig park og vilde 
svare til alle mine fordringer, hvis der ikke laa en liden eiendom 
indsprengt4) i den smukkeste del af parken. Da den næsten 
kløver 8) denne i to dele, forstyrrer og ærgrer den mig ved hvert 
skridt. Min sagfører forsikrede mig straks, at jeg uden vanske
lighed kunde faa kjobt6) stedet 7), da eierinden befandt sig i alt 
andet end 8) glimrende kaar. Men da vi spurgte, om hun vilde 
sælge det, svarede hun, at hun ikke havde kunnet bestemme sig 
dertil; hun havde boet der i 10 aar, sagde hun, og hendes ene
ste barn, en gut, som var blind fra fødselen af, kjendte dette 
hjem som en seende.

Latinsk stil.

Littavicus havde faaet befalingen over'-') de tusinde 
mand, som Cæsar havde befalet æduerne10) at sende til ham. 
Paa marsehen sammenkaldte Littavicus sine soldater og sagde: 
«Hvor marscherer vi hen? Hele vort rytteri er tilintet- 
gjort11); vor stats første mænd12) er bievne myrdede af 
romerne under beskyldning for13) forræderi.» Da soldaterne 
bønfaldt Littavicus om at sørge for14) deres frelse, sagde han : 
«Det er nødvendigt, at vi forener os med Cæsars fiender. Ingen 
kan tvile paa, at romerne vil strømme sammen18) for16) 
at myrde ogsaa os. Hvis I har noget mod, saa lad os hevne 
vore landsmænds17) død, og lad os straks nedhugge disse

’) Stoss, m. 2) Heft, n. 3) Rittergut, n. 4) einsprengen. 6) zer
legen. 6) faa kjøbt = erhverve. ’) Anwesen. 8) alt andet end — 
ingenlunde. 9) udtrykkes ved praeficere (= give befalingen over). 
1U) Aeduus, i. “) interire. la) princeps. ls) oversættes, som 
om der stod: beskyldte for. I4) considere. 15) concurrere.
16) ad. ”) civis.
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røvere.» Han pegte paa1) de romere, som i tillid til2) 
hans beskyttelse8) var med ham, og lod4) dem straks 
dræbe. Derefter sendte han bud omkring i hele æduernes stat 
-og opfordrede alle til at hevne 8) forurettelserne paa den samme 
maade, som han selv havde gjort.

Engelsk stil.
En engelsk officer i Indien savnede en dag en ring, og han 

havde grund til at tro, at den var bleven stjaalen af en af hans 
indfødte tjenere. Han lod dem derfor alle kalde sammen og gav 
hver en liden stok, idet han sagde, at hvis nogen af dem havde 
taget ringen, vilde tyvens stok være en tomme længere om fire 
og tyve timer. De maatte derfor komme tilbage den næste dag, 
forat han kunde se, om nogen af stokkene havde vokset. Saa- 
snart som de var gaaet bort, sagde tyven, som virkelig var en af 
tjenerne, til sig selv: «-Hvilken nar han var, at han fortalte, 
at stokken vil vokse en tomme. Nu vil jeg spille ham et puds.» 
Med disse ord tog han en kniv og skar en tomme af stokken. 
«Nu kan du vokse en tomme, om du vil,» sagde han; «han vil 
ikke kunne finde ud, at jeg er tyven.» Den næste morgen kom 
tjenerne og viste sin herre stokkene; da tyven kom, saa officeren, 
at hans stok var en tomme kortere end de andres, og paa denne 
maade fandt han ud, hvem af dem der havde taget ringen.

Projektionstegning.

Tegn følgende i oprids og grundrids :
Et regulært sekskantet prisme staar paa det horisontale 

plan, saaledes at to af dets sideflader er parallele med vertikal
planet.

Paa dette prisme ligger en trekantet, regulær pyramide, 
saaledes at aksen er parallel med vertikalplanet, og prismets og 
pyramidens akser har samme afstand fra dette plan.

Prismets høide er 5 cm., og siden i dets grundflade 5 cm.

Ostendere. 2) udtrykkes ved confidere. 3) praesi- 
-diuin. 4)jubere. 5) persequi.
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Pyramidens sidekant er 15 cm. og siden i dens grundflade 
1 2 cm.

Afstanden fra vertikalplanet til nærmeste prismeflade er 5 cm.
Det øvrige sees af opstillingen.

Skolens VI mdkl. havde i mars 36 elever, 6 paa latinlinjen 
og 30 paa engelsklinjen. Af disse fandtes 6, 1 paa engelsklinjen 
og 5 paa latinlinjen, at staa saa langt tilbage, at skolen ikke 
kunde erklære dem for modne til at tage middelskolens afgangs- 
examen.

Det blev saaledes 30 af skolens elever, 5 paa latinlinjen og 
25 paa engelsklinjen, der gik op til afgangsexamen som skolens 
elever. 3 af disse, samtlige paa engelsklinjen, strøg i den skrift
lige examen ; de øvrige bestod prøven med følgende hoved
karakterer:

For latinlinjens elever:

Hvor mange aar elev
af skolen. Hovedkarakter.

1. Bjørn, Hans 9 meg. godt (1,64).
2. Guthe, Bernhard 9 meg. godt (1,89).
3. Heidenreich, Lorentz 9 meg. godt (2,39).
4. Schon, Hans 9 meg. godt (1,61).
5. Solberg, Ole 9 udm. godt (1,11).

For enge Isklinj ens elever:
6. Amnndsen, Bjarne 10 godt (3,03).
7. Børresen, Olaf 2 meg. godt (2,27).
8. Gundersen, Sigurd 10 meg. godt (2,32).
9. Haugaard, Bjarne 8 meg. godt (2,37).

10. Helgaker, Ivar i 
V meg. godt (1,89).

11. Hennum, Bernt 9 godt (2,89).
12. Johannesen, Ragnar 8 meg. godt (2,00).
13. Johansen, Finn 6 meg. godt (2,25).

Kristiania borger- og realskole.
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Hvor mange aar elev
af skolen. Hovedkarakter.

modne til at gaa op til middelskoleexamen som skolens elever, 
gik op som privatister. 4 af dem, samtlige paa engelsklinjen, 
stod sig, nemlig:

14. Koppang, Olaf 6 godt (2,92).
15. Lindtner, Nikolai 7 meg. godt (1,80).
16. Lippart, Halfdan 6 meg. godt (2,18).
17. Løkke, Sverre 9 meg'. godt (2,50).
18. Olsen, Einar 9 meg godt (2,20).
19. Schmidt, Harald 7 meg. godt (1,53).
20. Ringe, Sofus 5 meg. godt (1,61).
21. Sommerschield, Trygve 10 godt (2,61).
22. Sørensen, Halfdan 9 meg. godt (1,87).
23. Taubøll, Gunnar 3 meg. godt (2,27).
24. Treu, Søren 5 meg. godt (2,04).
25. Tronitz, Jonas 9 meg. godt (2,23).
26. Wisloff, Fredrik 10 meg. godt (2,21).
27. Wisløff, Georg 9 meg. godt (1,83).

De 6 • ovenfor omtalte af skolens elever, der ikke fandtes

28. Aamodt, Sigurd
29. Jensen, Adolf
30. Johansen, Ludvig
31. Lokke, Sven

meg. godt (2,50).
godt (2,82).
godt (3,07).
godt (2,89).

De elever af engelsklinjen, som strøg i et eller andet skrift
ligt fag til middelskoleexamen, fuldførte alle examen som borger- 
skole-examen.

Samtlige skolens elever af engelsklinjen underkastede sig 
ogsaa prøve i handelsregning og bogholderi.

9 privatister, der ikke havde været elever af skolen, frem
stillede sig til middelskole-examen, samtlige paa engelsklinjen. 
Alle bestod examen og med følgende udfald:

1. Jensen, Hjalmar
2. Byen, Knud

meg. godt (2,46).
meg. godt (1,68).
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3. Tvedten, Sven meg. godt 02,36).
4. Øvergaard, Øivind godt (2,54).
5. Hval, Harald meg. godt (2,07).
6. Hval, Olai godt (2,64).
7. Huseby, Ole meg. godt (1,96).
8. Musum, Paulina godt (2,86).
9. Paulsen, Anna godt (2,61),

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 smkl., 
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 smkl. 
historie i IV og II mdkl., 
mathematik og praktisk regning i V, III og I mdkl. og 3 

smkl.,
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 karak
tererne.

VIII. Skolepenge. Skolebeneflcier.
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.

Skolepengenes størrelse er :

a arlig for hver af 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 gjør dem 
fortjente hertil, og hvis forældre eller forsørgere trænger til en 
saadan lettelse. Fripladse tilstaaes i regelen kun saadanne elever, 
hvis forældre eller forsørgere i mindst 2 aar har havt sit hjem 
i Kristiania.

Fripladse 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 1894—95 har været bevilget 27 hele og 41 

halve fripladse til et samlet beløb af 6 083 kroner. Moderation 
for brødre i skoleaaret har beløbet sig til 4 118 kr. Fripladse 
og moderation tilsammen udgjorde altsaa 10 201 kr.

For renterne af pedel Andresens legat er desuden 
skolepengene blevet betalte for en elev af VI middelskoleklasse, 
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hvorhos 1 son af en lærer ved skolen har havt friplads uden 
konkurrence.

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

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

Skolen var sterkt i mangel for et arkiv- og lagerrum. Der 
var ved skolen et kj elderrum, der havde været indrettet for og 
brugt ved undervisningen i kemi, men som de sidste aar, efter 
at kemi-undervisningen var sløifet, havde staaet ubrugt og var 
meget forfaldent. I dette rum ligesom i et tilstødende mindre 
rum blev der lagt plankegulv og opsat ovn, og væggene blev 
panelet. Man fik derved et par særdeles bekvemme og yderst 
nyttige rum, tjenlige for opbevaring af skolens arkiv og behold
ninger. Saa snart de var færdige, blev væggene dækket med 
skabe og disse for en stor del fyldte.

Sproglærer Messeil, der tog afsked fra sin lærerstilling ved 
skolen i mars 1898 med en pensjon af bykassen af 1 600 kroner 
aarlig, afgik ved døden i april 1895. Skolens forstanderskab 
indstillede enken til en aarlig pensjon af bykassen af 500 kroner, 
der skulde nedsættes til 375 kroner aarlig fra den tid, da hen
des yngste barn fylder sit 18 de aar. Dette forslag blev tiltraadt 
af magistrat og formandskab og bifaldt ved repræsentantbeslutning 
af 5te septbr. 1895.

Ifølge statuter for skolens vikarkasse skal der i tilfælde af 
en lærers død, medens han endnu er ansat ved skolen, af kassen 
udredes et begravelses-bidrag, svarende til hans lærerløn for en 
maaned. Da Messeil var fratraadt sin lærerstilling 2 aar før sin 
død, kunde hans enke ikke gjøre nogen fordring paa begravelses- 
bidrag af vikarkassen. Hun ansøgte imidlertid herom ; i betragt
ning af vikarkassens særdeles gunstige status, og da Messeil 
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havde været en saa gammel og veltjent lærer ved skolen, sam
tykkede lærerpersonalet i hendes ansøgning, og formandskabet 
fulgte lærerpersonalets exempel.. Fru Messeil fik saaledes af 
vikarkassen et extrabidrag af kr. 266,66.

I mede i forstanderskabet den 18de juni 1895 blev det 
besluttet at ombytte Nissens verdenshistorie og Petersens Nordens 
historie ved Storm med dr. Kæders Historisk lærebog for mid
delskolen. Den nye bog er indført i III mdkl. fra begyndelsen 
af skoleaaret 18j-| og vil for hvert nyt skoleaar blive indført i 
en høiere klasse til og med VI mdkl.



X. Skolens regnskab.
Extrakt af skolens regnskab for 1894.

Indtægt:

Beholdning (restancer) .... kr. 7 634,73
Skolekontingent for 1894 . - 44 178,60
Leie af værelser og andre rum . 1 542,00
Godtgjorelse for gas og brænde . 188,00
Tilfældige indtægter...................... 30,62
Tilskud af bykassen...................... - 17 205,82

Kr. 70 779,77

Udgift:

Lønninger...........................................kr. 50 904,51
Skrivehjælp for bestyreren ... 224,60
Vedligeholdelse af bygninger m. m. 3 798,69
Inventarium og undervisningsmateriel - 1 154,32
Brænde............................................ 1 574,53
Belysning......................................
Pudrettering, renhold af fortog,

617,76

gade m. V................................. 191,25
Renhold af lokalerne...................... 1 064,55
Brandassurance og vandafgift . 345,52
Forskjellige udgifter...................... 1 710,61
Restancer udgaaede af beholdningen 747,00
Beholdning (restancer) .... 8 446,43

Kr. 70 779,77

Skolens regnskab.


