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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 bor 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 1895—96 bestod forstanderskabet af: 
Borgermester Horn som formand, siden april 1886. 
Professor O. Rygh, medlem siden januar 1875.
Tredjeprest ved Trefoldigheds menighed Gr. Jensen, medlem 

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

II. Skolens lærerpersonale.
Ingen lærer er fratraadt sin stilling ved skolen og ingen 

ny lærer er ansat i det sidste skoleaar. Om frk. Mellbyes 
ansættelse som lærerinde fra skoleaarets begyndelse blev oplyst 
i forrige beretning.

Lærerpersonalet bestod i det forløbne skoleaar af:
Kristiania borger- og realskole. 1
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Bestyrer:
Jespersen, Jesper. Født 1833, seminarist 1853, student 1859, 

cand. theol. 1866, ansat oktober 1881.

Inspektør:
Corneliu s sen, 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 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. Født 1862, student 1880, sproglig-historisk 

lærerexamen 1886, ansat september 1887.
Baabe, Jens Johan P. S. Født 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 1 885, mathematisk-natur- 

videnskabelig lærerexamen 1892, ansat mars 1895.
Larsen, Aksel. Født 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. philos. 1883, ansat november 1877.
Kjørstad, Olaf. Født 1853, student 1872, cand. philos. 1874, 

ansat januar 1878.
Gran, Torstein. Født 1852, seminarist 1873, ansat august 

1885.
Næss, Arnt Haakon. Født 1866, seminarist 1884, student 1892, 

cand. philos. 1894, ansat januar 1893.



1896] Skolens lærerpersonale.

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

Bjørnseth, Johan Hagbart. Født 1852, officer 1873, kaptein 
1893, ansat december 1882. Gymnastik.

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 i mellemklasserne.

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

1879.
« Foss, Martha Elise. Født 1849, ansat mars 1880.
« Corneliussen, Charlotte Johanne. Født 1866, guvernante- 

examen 1885, ansat januar 1891.
Duus, Jakobine Fredrikke. Født 1862, lærerinde-examen 
af høiere grad 1883, ansat august 1894.

« Mellbye, Maren Elisabeth. Født 1869, guvernante-examen 
1890, ansat august 1895.

Vikarierende lærere:
Lærer Kj ør st ad maatte for sin helbreds skyld reise paa landet 

og tilbringe omtrent 3 maaneder der i vaaren 1896. I hans 
post vikarierede cand. theol. Martin Olsen.

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

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

3d
je

 kva
rta

l 
18

95
.

4d
e k

va
rta

l 
18

95
.

1s
te

 kv
ar

ta
l 

18
96

.

2d
et

 kva
rta

l 
18

96
.

Smaaskolen 1 kl.................................... 41 45 47 45
2 - 57 49 48 48

3 -.................................65 65 63 64

Tilsammen 163 159 158 157

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

Ill E............................... 59 58 57 56
Ill L............................... 9 9 9 9
IV E............................... 51 52 48 46
IV L............................... 5 5 5 5
VE............................... 44 42 44 39
VE............................... 3 3 3 3

VI E............................... 35 34 33 33
VI L............................... 5 5 5 5

Tilsammen 338 333 331 320

Samlet antal 501 492 489 477
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Det største elevantal i nogen maaned i skoleaaret var 502 
i septbr., det mindste var 473 i juli. Det gjennemsnitlige elev
antal for hele skoleaaret var 487.

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

Normalalder 
ved begyn
delsen af 
skoleaaret.

Gjenn em
snitsalder til 
samme tid.

Over normal
alderen.

Smaaskolen 1 kl. . . . 6 aar Hi a ar A aar
2 - ... 7 « Hl « 10 12' «
3 - ... 8 « 9 A « i A «

Middelskolen I - ... 9 « 10 « i «
II - ... 10 « H A « i A «

III - ... 11 « 12 A « i A «
IV - ... 12 « 13 A « i A «

V - ... 13 « 14 A « i A «
VI - ... 14 « 15 « i

Gjennemsnitsalderen er 12 g maaned over den alder, der af 
kirkedepartementet er betegnet som normalalder. I skoleaaret 
18 fl var den 12 g maaned overnormalalderen. Her har altsaa 
en liden tilbagegang fundet sted det sidste skoleaar.

24 af eleverne hørte hjemme i Aker og Bærum; de boede 
i sine hjem og søgte tildels skolen pr. jernbane. 5 elever fra 
fjernere liggende landdistrikter og 1 fra en anden by var ind
logeret i Kristiania for at søge skolen. De øvrige hørte hjemme 
i Kristiania.
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IV. Fagfordelingen.
De forskj ellige fag i de forskjellige klasser var i skoleaaret 

1895—96 fordelte paa følgende maade mellem lærerne:

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

--------------- 10 timer.
Inspektør Co rneli nssen:

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 Via:

Historie gjennem hele middelskolen, a- 
afdelingen................................... 18 t.

Geografi i de samme klasser undt. la . 10 t.
--------------- 28 timer.

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

--------------- 28 timer.
Grüner, klasseforstander i Vb:

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

--------------- 29 timer.
Holst, klasseforstander i III b:

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

--------------- 28 timer.
Raabe, klasseforstander i VI b :

Historie gjennem hele middelskolen, b- 
afdelingen......................................18 t.

Geografi i de samme klasser undt. Ib . 10 t.
28 timer.
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Herrestad, klasseforstander i Va:
Modersmaal i III a. . . . . ... . 5 t.
Tysk i VI a og V a . . . .... . 8 t.
Engelsk i VI a, V a og IV a . . . . 12 t.
Fransk i Via og b, V a og b (deraf 5

timer mod særskilt betaling) . . . 10 t.
-------------- - 35 timer.

Domaas, klasseforstander i IVb:
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.

Larsen, klasseforstander i IV a :
Mathematik i Via, Va, IV a og Illa . 16 t.
Regning i IV a og III a................................ 6 t.
Naturfag i VI a, V a og IV a . . . . 7 t.

- -------------- 29 timer.

Lund, klasseforstander i 3 b:
Modersmaal i I b og 3 b . . . . . . 16 t.
Geografi i I b og 3 b . . . . . . . 5 t.
Historie i 3 b........................................... 3 t.
Regning i 3 b . . . ..................................... 5 t.

--------------- ‘ 29 timer.

Kjarst ad, 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 b og I a...........................  4 t.

--------------- 29 timer.

Gran, klasseforstander i lb:
Regning i II a og b, I a og b . . . . 16 t.
Skrivning i VI—III og i II a . . . ,12t.

28 timer.
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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 III b...................................... 5 t.
Regning i 3 a ............................................ 5 t.
Sang i 2 a og b...................................... 1 t.

--------------- 29 timer.
Raaen: Religion i IVb, Illa og b.............................6 timer.
Haslund: Tegning gjennem hele skolen. ... 20 timer.
Bjørnseth: Gymnastik gjennem hele skolen . . 18 timer.

Sehøning:
Bogholderi i VI a og b............................4 t.
Handelsregning i VI a og b, V a og b . 8 t.

--------------- 12 timer.
Buch: Sang gjennem hele middelskolen og i 3 a og b 9 timer.

Frk. Cornelius sen:
Klasselærerinde i 3 a, dog ikke i regning, gymna

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

--------------- 25 timer.
« Liitken, klasselærerinde i 1 smaakl. a ... 24 timer. 
«Foss, do il « b ... 24 timer.
« Duns, do i 2 « b ... 24 timer.
« Mellbye, do i 2 « a 24 t.

Skrivning i I b.................................................2 t.
26 timer.
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V. Timefordelingen m. in.
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VI a 2 3 4 4 2 3 2 6 2 2 2 1 1
VI b 2 3 4 4 6 2 3 2 6 2 2 2 1 1
V a 2 3 4 4 3 3 2 4 2 3 1 1 u 1
V b 2 3 4 4 6 3 3 2 5 2 3 1 1 r )

IV a 2 4 5 4 3 2 5 2 2 1 2 U L

IV b 2 4 5 4 6 3 2 5 2 2 1 2 1 J
III a 2 5 4 5 3 2 1 4 2 2 2 U 1
III b 2 5 4 5 6 3 2 1 4 2 2 2 r 1
II a 3 5 6 3 2 4 2 2 2 l 1
II b 3 5 6 3 2 4 2 2 2 r 1
I a 3 8 3 3 4 2 2 2 11 ?
I b 3 8 3 3 4 2 2 2 1
3 a 3 8 3 o 5 4 1 1

>2 >1
3 b 3 8 3 2 5 4 1
2 a 3 9 3 5 4 h
2 b 3 9 3 5 4 J
1 a 4 1 I 5 4
1 b 4 11 5 4

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 gymnastik, V og IV mdkl. 
og 3 og 2 smkl. tillige i sang.

Latinlinjens elever havde sin plads i middelskolens b-klasser 
fra III opover. Disse klasser bestod saaledes af dels latinere, 
dels engelskmænd. Latinerne havde undervisning i latin i de 
timer, da engelskmandene havde undervisning i engelsk, handels-
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regning, bogholderi eller tegning. I disse timer arbeidede altsaa 
to lærere i samme klasse, selvfølgelig i forskjellige værelser.

I undervisningen i fransk deltog 47 disciple.
2 elever var som sønner af familier af ikke-luthersk be- 

kjendelse fritaget for undervisningen i religion. 31 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 ende], som 
sanglæreren fritog paa grund af mangel paa gehør eller stemme. 
1 elev var af hensyn til hans smaa evner fritaget for under
visningen i tysk.

VI. Undervisningen.
Følgende pensa er gjennemgaaet i skoieaaret:

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.

Modersmaalet: Lyd- og skrivelæsemethoden. Gjennemgaaet 
Holst og Rogstadsabc og Lette læsestykker for børn 
af Holst. Nogle smaa sange er lært og sunget. Af
skrift og diktat, tildels i bog, med betegnet stavelse
deling. Anskuelsesøvelser, fortællinger, eventyr.

Regning: Indøvelse af talkredsen til 100 med øvelse i at 
opløse, læse og skrive disse tal. Øvelser i at addere 
og subtrahere med enere inden denne talkreds, ligesaa 
i multiplikationstabellen til og med 5. Anskuelses
midler: regnekuber, kugleramme.
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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.

Moder smaalet: Af Pauss & Lassens læsebog 1 ste skoletrin 
læst til 4de afdeling. Læsestykkerne tildels gjen- 
fortalte af børnene. Nogle smaadigte lærte udenad. 
Afskrift, diktat.

Regning: Udvidelse af kjendskabet til tallene til enere af 
millioner og øvelse i at læse og skrive tal. Øvelser 
i hovedregning med tiere og enere som adderende 
led og som subtraktor. Den lille multiplikationstabel. 
I skriftlig regning indøvet addition, subtraktion og 
multiplikation med ensifret multiplikator. (Ni co lai
sens tavleregningsopgaver 1ste hefte, 4de—6te trin 
er gjennemgaaet.)

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

Geografi: Under anskuelsesøvelser er de vigtigste geografiske 
grundbegreber 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.
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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 tidli
gere lærte salmevers repeterede.

Moder s ni a al et: 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.

ßjennem en række af eksempler og ved analyse 
i læsebogen er indøvet sætningen med subjekt, prædi
kat og komplement samt de vigtigste 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. (Nicoiaisens 4de til 6te trin repeteret 
og de første afsnit af 8de og 9de trin gjennemgaaet.) 

Skrivning: Repetition og fortsat indøvelse af det store pg 
lille latinske alfabet, bogstaverne enkeltvis og i 
sammenskrift..

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 
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begivenheder af fædrelandets historie fortalt og gjen- 
fortalt af eleverne under forevisning af billeder* for 
de fortællinger, til hvilke man har billeder.

B. 1 middélskolen.

Religion.

I kl. Gjennemgaaet det nye testamente efter V ogts lille bibel
historie. Tekstordene til katekismens 5 parter og der
efter de to første parter med Luthers forklaring ei* 
gjennemgaaet efter dr. Bangs udgave, ligesaa et lidet 
udvalg 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. Katekisrhens 5 parter 
efter dr. Bangs udgave samt et udvalg af hustavlen og 
sentenserne. 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
tenserne. Forklaring: 1ste part efter dr. Bangs for
klaring. — Endel salmer er lært udenad.

IV kl. Bibelhistorie: Fra det nye testamentes begyndelse 
til apostlernes gjerninger. Forklaring: Anden part 
efter dr. 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: Dr. Bangs 
forklaring: fra 3dje artikel bogen ud. 1ste part repeteret.
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VI kl. Repeteret det nye testamente og vigtigere og vanske
ligere afsnit af det gamle testamente. Den bibelske geo
grafi noget udførligere. Dr. 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 gjennem
gaaet og indøvet efter Hofgaards lille norske grammatik. 
Diktat afvekslende med afskrift og udenadskrift; udenad- 
stavning.

II kl. Læsning efter Pauss & Las sens 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 & La s sen s 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 Hof
gaards lille grammatik; analyse, væsentlig efter læse
bogen. Retskrivningsøvelser som i forrige klasse; gjen
fortællinger. Forsøg paa en let selvstændig stil af for
tællende art: «Hvorledes jeg tilbragte 17de mai».

IV kl. Læsning: Et udvalg af Pau ss &Lassens læsebog. 3dje 
skoletrin, 1ste afdeling. Foredrag af udenadlærte digte. 
Det resterende af gr am ma tik en, saavel formlæren 
som sætningslæren, gjennemgaaet efter Hofgaards lille 
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grammatik. Stadig analyse. Skriftlige arbeider: 
Diktat, skriftlig analyse,. i regelen hver anden eller 

. tredje uge en stil af fortællende, beskrivende eller skil- 
drende indhold. I skoleaaret er følgende udarbejdelser 
skrevne: 1) Saaledes havde jeg det sidste, søndag. 2) Da 
den bidske hund var efter mig. 3) Da isen brast. 
4) Snemanden. 5) En tur med jernbanen. 6) Min hund. 
7) Post og røver. 8) Eri gymnastiktime. 9) Stortorvet 
i Kristiania. 10) Vor skolebygning. 11) Hesten. 12) En 
mislykket landtur.

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 ) Et besøg hos en haand- 
verker paa hans verksted. 2) Skolen mellem kl. 10,50 
og 11,10. 3) Hvad jeg kan se fra mit vindu. 4) En 
vanddraabes reise (efter en oplæst skildring). 5) Det 
første aar af en svales liv, fortalt af den selv. 6) Skil
dring af en dag i høonnen. 7) I bærskoven (skildring). 
8) Beskrivelse af N. kirke. 9) Skildring af et selvvalgt 
maleri. 10) Brev til min fader om, hvorledes det gaar 
mig i skolen. 11) Brev til min fader fra mit ferie
opholdssted. 12) Saaledes tilbringer jeg mine fristunder. 
13) Golfstrømmen. 14) Stenkullene. 15) Hvilken aars- 
tid jeg. synes bedst om, og hvorfor. — Anvisning til at 
forfatte dispositioner; nogle dispositioner udarbeidede paa 
skolen.

VI kl. Læsning efter Pauss & Lassens læsebog, 3dje skole
trin, 1ste og 2den afdeling. Af det læste blev i begge 
parallelklasser lagt op til examen: Folkevisen: «Hellig 
Olav og troldene». Brun: «Norges skaal». Werge- 
land: »Var jeg en arbeidsmand», «Juleaftenen», «Til min 
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gyldenlak». Asbjørnsen: «En tiurleg i Holleia». J. Moe: 
«Den gamle mester». Bjørnson: «Brødrene», «Mellem 
slagene», «Mit følge». Ibsen: «Paa Akershus». Lie: 
«Under den norske kyst», «Silden kommer», «Nordfjord- 
hesten». Kjelland: «En by paa vestlandet i gamle 
dage». — I VI a blev desuden lagt op: Dass: 
«Prestereiser i Nordlandene». Oelilenschläger: «Ridderen 
ved kulsvierhytten». Wergeland: «Moderens korstegn 
over barnet», «Auktion over Grotten». Welhaven: «Et 
barndomsminde», «Hjemmetsmagt». Moe: «Blind-Anne». 
Ø’stgaard: «Fra Østerdalen». Landstad: «Ser til fug
lene». Schulze: «Fra Lofoten». Bjørnson: «Søvnens 
engle», «Det stille tog», «Bergliot». Ibsen: «4de juli 
1859». —I VI m. b er desuden lagt op: Wergeland: 
«Et gammelnorsk herresæde». Welhaven: «Det fredede 
træ», «I Kivledal». Ibsen: «Kong Haakons gildehal». 
Kjelland: «Trækfuglene vender hjem». Fællesliteraturen 
og den norske literatur før og efter denne samt af den 
nyere danske literatur Oehlenschläger, Grundtvig, Inge
mann 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 gjennemgaaet. — Leiligheds- 
vis mundtlig og skriftlig analyse. — Skriftlige ar- 
beider: I regelen hveranden uge en udarbeidelse af 
beskrivende, skildrende, fortællende eller lettere ræsone- 
rende indhold. I skoleaaret er følgende udarbejdelser 
skrevne af begge klasser: 1) Mit levnetsløb. 2) Kristiania- 
dalen. 3) Gadeliv i Kristiania. 4) Vaaren og den 
virksomhed, den bringer. 5) Fortæl om 3 eller 4 af 
vore vigtigste metaller og deres anvendelse. 6) Vandets 
kredsløb. 7) Ilden — menneskets ven og dets ilende. 
8) Havets betydning for Norge. 9) Fremstilling af tanke
gangen i og forklaring af Ibsens digt «Paa Akershus». 
10) En søndag med vinterføre i omegnen af Kristiania
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(tentamen). 11) Fremstilling af tankegangen i og forkla
ring af J. Moes digt «Den gamle mester». 12) Sammen
ligning mellem det østenfjeldske og vestenfj eldske Norge 
efter deres natur og næringsveie. 13) Jægerfolkenes, 
nomadernes og agerdyrkernes levevis. 14) En karak
teristik af borgerskole-gutterne. — Øvelser i at ud- 
arbeide dispositioner.

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

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

II kl. Det væsentlige af de regelmæssige bøjningsformer i de 
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. Det væsentligste af formlæren er gjennemgaaet i sammen
hæng efter Gundersen og Larsens lille grammatik 
indtil afsnittet om sammensatte verber, til hvis gjennem- 
gaaelse Knudsens elementarbog s. 47—51 er benyttet. 
De norske stykker i elementarbogen er gjennemgaaet dels 
mundtlig, dels skriftlig. Af «Gespräche» og sammen
hængende stykker i Knudsens bog er læst omtrent 35 
sider. Stile og diktater.

IV kl. Formlæren repeteret efter Gundersen og Larsens lille 
grammatik. Otto Kristiansens stil-og taleøvelser til 
s. 35 er gjennemgaaet dels mundtlig, dels skriftlig. 
Omtrent 40 sider af Gundersens tyske læsebog er 
gjennemgaaet. Lidt udenadlæsning.

V kl. Syntaksen indtil verbets tider er gjennemgaaet i sammen
hæng efter Gundersen og Larsens lille grammatik,

Kristiania borger- og realskole. 2
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formlæren repeteret i sammenhæng efter samme bog.
1 hjemmestil og 1 extemporalstil om ngen efter Kristian
sens stil- og taleøvelser og Kristiansens stiløvelser ; 
mundtlig oversættelse fra norsk til tysk efter førstnævnte 
bog. Læst omtrent 50 sider af Gundersens tyske læse
bog, af poesi nogle faa digte. — Mundtlig retroversion. 

VI kl. Formlæren og syntaksen repeteret efter Gundersen og 
Larsens mindre grammatik. Stilskrivning og mundtlig 
oversættelse fra norsk til tysk efter Kristiansens stil
og taleøvelser og Hofgaards stiløvelser. Mundtlig og 
skriftlig retroversion. Læst.omtrent 50 sider af Gunder
sens 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 boining; af de 
uregelmæssige verber kun de, som forekommer i de 
gjennemgaaede læsestykker.

IV kl. Læst fra s. 50 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 Knudsen og 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. Udenad- 
læsning, mundtlig og skriftlig retroversion, diktat.

VI kl. Repetition af det hele grammatiske pensum efter Løkkes 
grammatik ved Western. I hjemmestil og 1 extemporalstil 
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ugentlig-. Øvelser i mundtlig retroversion af lette norske 
stykker ex tempore. Af Brekkes læsebog er læst om
trent 60 sider. Til extemporal-oversættelse er benyttet 
uddraget i læsebogen af Marryat «The Settlers in Ca
nada». Udenadlæsning.

Latin.
Ill kl. Efter Schreiners grammatik er gjennemgaaet det væ

sentligste af substantivets, adjektivets, pronomenets og ver
bets boining. Af Andersens læsebog 22 sider. Re- 
troversionsøvelser drevne saavel skriftlig som mundtlig.

IV kl. Af Schreiners grammatik er den hele formlære gjen
nemgaaet, 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: Agesilaus og 
Lysander.

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 og 1 hjemmestil ugentlig. Læst 
50 sider af Andersens udvalg, derunder Cæsar de 
bello Gall. Jste bog.

Fransk.
V kl. Knudsens «Kortfattet fransk grammatik» gjennemgaaet 

fra begyndelsen til § 68; de uregelmæssige verber (§ 68) 
ikke gjennemgaaet i sammenhæng, men enkelte taget 



20 Kristiania borger- og realskole. [1895

leilighedsvis, eftersom de er forekommet i det læste. 
Af Knu dsen og Wallems læsebog I. del læst de første 
22 sider med retroversionsøvelserne s. 107—110.

VI kl. Repetition af formlæren, de uregelmæssige verber gjennem
gaaet i sammenhæng. Af syntaksen gjennemgaaet de 
allervæsentligste punkter, deriblandt det vigtigste af 
ordstillingen og participiets bøining, efter Knudsens 
lille grammatik. Af Knudsen og Wallern s 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 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. 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 for
retningsforbindelse. Kursregning.

VI kl. Beregning af simple stereometriske legemers kubik
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indhold. 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 
sammensatte kalkulationer.

Bogholderi.
VI kl. Det dobbelte bogholderi, udført gjennem nogle eksempler 

paa forretningsgange af kortere og længere varighed. 
De i forretningslivet almindelige bøger er blevet 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 
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 til
hørende 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, herunder de vigtigste sætninger af pro
portionslæren samt af potens- og rodlæren.

Geometri: Cirkler, rette linjer i forhold til cirklen, 
cirklers gjensidige stilling, central- og periferivinkler, 
linjers, vinklers og polygoners udmaaling (2den, 3dje 
og 4de bogaf Bonnevies lærebog med tilhørende kon
struktioner).

VI kl. Arithmetik: De vigtigste sætninger af potens- og 
rodlæren samt andengradsligninger.

Blandede opgaver til indøvelse. Repetition af det 
hele mathematiske pensum.
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Geografi.
I kl. Under tegning af karter i løse omrids er de europæiske 

lande gjennemgaaeti sammentrængt fremstilling. (Horns 
lærebog i geografi for middelskolen, første trin, fra be
gyndelsen til s. 37).

II kl. Norges geografi repeteret. De øvrige verdensdele gjennem- 
gaaet 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 (3dje 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. Hæders verdenshistorie fra begyndelsen til Norden 
(s. 79) 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 Siegw. Petersen (3dje udgave ved 
professor Storm) og fortsat til Enevældet, 1660.
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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.

Naturkundskab.
I kl. Zoologi: Gjennemgaaet og beskrevet: hund, kat, hest, 

okse, ekorn, bjørn, spurv, spurvehøg, ugle, høns, 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 (5te 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. 100—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 Sørensens lærebog fra 
bløddyr og ud bogen (Sørensen s. 126—169).

Botanik: Gjennemgaaet planternes inddeling (Sø
rensen s. 199—239).

V kl. Fysik: Læst og repeteret det obligatoriske pensum i 
fysik efter Hen rich sens 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.
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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 
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 sammenskrift- 

forbindelser, gjennemgaaede i systematisk orden efter 
opskrift 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 sammen
hængende hele linjen (stileringsøvelser) og endelig sammen
skrift.

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.

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 håndskrift. Mere fremskredne 
øvelser i gothisk skrift.

VI kl. Fortsat med øvelser i latinsk og gothisk skrift samt 
konto- og titelskrift som i V kl.
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Tegning:
I kl. Gjennemgaaet og tegnet den rette linje i forskjellige 

stillinger, vinkler, kors, kvadrater, rhombe, triangel, 
repeteret med udvidelse til indskrevne figurer (mosaik
mønstre). Tegningerne udførte med blæk og pen og 
skraveret.

II kl. Fortsættelse af retlinjede figurer, tegnet sekskanten og 
ottekanten med indskrevne stjerneformer, endvidere den 
krumme linje og cirkelen samt deraf udledede figurer 
som lette rosetter og sammensætning med rette linjer 
og nogle lettere stiliserede bladformer efter Herd tle s 
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. Over
lagt med tusch og tinter.

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

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

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

Følgende lærebøger har været benyttet ved undervisningen 
i skoleaaret:

I religion:
I smaaskolen: Vogts lille bibelhistorie. Luthers katekismus, 

dr. Bangs udgave.



26 Kristiania borger- og realskole. [1895

I middelskolen: Vogts lille bibelhistorie I kl. Vogtsbibel- 
historie for middelskolen II—VI kl. Luthers katekismus, 
dr. Bangs udgave I—III kl. Dr. B a ngs forklaring III— 
VI kl.

I mod er s ma alet:
I smaaskolen: Holst og Rogstads abc, Holsts Lette læse- 

stykker for børn 1 kl. Pauss & Lassens læsebog, 1ste 
skoletrin 2—3 kl.

I middel skolen: 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., 3dje skoletrin, 2den afdeling V—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. 

Gundersens tyske læsebog IV—VI kl. Herrn Mahl- 
hubers Reiseabentheuer og Schmids Erzählungen. Gun
dersen og Larsens lille grammatik III—VI kl. Kri
stiansens stil- og taleøvelser IV—V kl. Kristiansens 
tyske stiløvelser V kl. Hofgaards tyske stiløvelser VI kl.

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

for middelskolen V—VI kl. Løkkes grammatik ved 
Western IV—VI kl. Knudsen og Løkke: Engelske 
stiløvelser V—VI kl. Krohgs stiløvelser VI kl.

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

latinske læsebog III—IV kl. Andersens udvalg af latinske 
klassikere IV—VI kl. Andersen à Gjør: Stiløvelser 
V—VI kl.
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I fransk:
Knudsen: Kortfattet fransk grammatik V—Vikl. Knudsen 

og Wall eras læsebog, I del V—VI kl.

I praktisk regning:
I smaaskolen: Nicolaisens regneskole, 1ste hefte 2—3 kl.
I middelskolen: Nicolaisens regneskole, Iste hefte I kl., 

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

I mathematik:
Getz’s konstruktionsbog, 1ste hefte III kl. Bonnevies arith- 

metik 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. Kæders verdens

historie III kl. Nissens verdenshistorie IV—-Vikl. Siegw. 
Petersen: Norges, Sveriges og Danmarks historie, 3dje 
udg. ved prof. G. Storm IV—VI kl.

I naturkundskab:
Sørensen: Naturhistorie for middelskolen II—VI kl. Henric li

se ns fysik V—VI kl.

VII . Examener.
Examenskommissionen for middelskolens afgangsexamen i 

Kristiania bestod i 1896 af følgende medlemmer: Rektor Schrei
ner, formand, skolebestyrer Jespersen, næstformand, og som 
valgte repræsentanter for privatskolerne : skolebestyrerne Olaf 
Berg, J. K. Berle, Fr. Fredriksen og S. W. Hofgaard.
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Til censorer ved denne skole blev af kirkedepartementet 
opnævnt følgende:

Ved den skriftlige prøve:
I norsk udarbejdelse: Cand. theol. Yngv. Brun og skole

bestyrer Fredriksen.
I tysk stil: Adjunkt Otto Kristiansen og cand. pliil. 

Bratt.
1 latinsk stil: Rektor Schreiner og inspektør A. Low um.
I engelsk stil: Dr. Hjalmar Falk og frk. Anna 

Schjerden.
I mathematik skriftlig: Klasselærer Kr. Grette og in

spektør Ole Johannesen.
I tegning: Cand. real. A. Petersen og tegnelærer N. 

Spjeldnæss.
I skrivning: Sekretær E. Thorsen og lærer O. Prestrud.

Ved den mundtlige prøve;
I religion: Pastor N. Segelcke.
I modersmaalet: Cand. theol. E. Sandberg.
I tysk: Cand. mag. W. Myhre.
I latin: Inspektør N. Var tdal.
I engelsk: Cand. mag. K. Hoick.
I fransk: Cand. mag. L. Waage.
I mathematik: Fru Anna Qvam-Halvorsen.
I naturfag: Amanuensis R. Fridtz.
I historie: Cand. mag. Tli. Giedi tsch.
I geografi: Cand. mag. O. J. Skattum.
Opgaverne til de skriftlige prøver blev tilstillet skolerne fra 

kirkedepartementet. De var følgende:

Norsk udarbeidelse.
En sammenligning mellem Norge og Danmark med hensyn 

til naturlig beskaffenhed og næringsveie.

Regning og konstruktionstegning.
Formiddag.

1. Tre gaardbrugere, Ä, B og C paatog sig et veiarbeide 
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i bygden for en samlet betaling af 1650 kr. Til arbeidet med
gik 54 arbeidsdage. A anvendte 4 mand i hele denne tid samt 
2 heste i 12 dage. B anvendte 5 mand i de første 30 dage 
og 4 mand i resten af tiden samt 2 heste i 27 dage. G anvendte 
3 mand den hele tid og 1 hest i 18 dage. Hvorledes blev be
talingen for arbeidet at dele mellem A, B og C? 1 hest regnes 
at yde samme arbeide pr. dag som 1 mand.

Hvor stort overskud fik hver af dem, naar de betalte sine 
folk efter en dagløn af 1,80 kr. pr. mand og lige saa meget for 
hver hest?

2. I en cylindrisk vandbeholder, hvis indvendige omkreds 
er 4,7 m., staar vandet i en høide af 1,36 m. Hvor høit vil 
vandet naa, efterat der er borttaget 8 hl. 5 1.?

Eftermiddag.
3. Find x af ligningen:

3 + —5 91 X — 2 _ 2
~ I'

4. Givet to punkter A og B i en afstand lig 4,5 cm. fra 
hinanden. Slaa en cirkel om A med radius lig 2 cm. og en 
cirkel om B med radius lig 2,5 cm.

Der skal konstrueres en cirkel med radius lig 3 cm., som 
berører cirkelen om A udvendig, og som af cirkelen om B af- 
skjærer en bue paa 90°.

Forklar fremgangsmaaden.
Beregn derpaa fælleskorden til den søgte cirkel og cirkelen 

om B, samt disse cirklers centrallinje.

Tysk stil.
Da jeg en stille vaardag x) gik omkring i skoven, blev jeg 

forundret ved at høre en raslen som af blade, der faldt ned i 
mængde. Jeg opdagede snart, at det var de stive læderagtige 2) 
blade paa et høit laurbærtræ3), som ved at falde til jorden

x) Frühlingstag m. 2) ledern. s) Lorbeerbaum m.
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frembragte den omtalte lyd. Hvad der forøgede min forundring, 
var, at disse blade havde en frisk grøn farve, og at træet syntes 
ganske friskt. Jeg gik da nærmere til træet og saa nu til min 
forundringen myre sidde paa hver bladstilk1) ivrig ifærd2) med 
at afbide bladet, hvad der ogsaa lykkedes den efter kort tids 
forløb. Videre opdagede jeg, at jorden omkring foden af træet 
var bedækket af myrer, som skar istykker8) bladene, eftersom 
de faldt ned, og bar dem tvers 4) over veien hen til en myretue. 
Denne transport frembød et morsomt 5) skuespil, som man ikke 
let blev kjed af. Da stykkerne nemlig var større end myrerne 
og næsten ganske skjulte disse, saa det hele ud, som om man 
havde et tog af vandrende blade for sig. I løbet af en time 
havde sværmen fuldført verket og berøvet træet næsten alle dets 
blade, saa at dette for at betjene mig af et sterkt udtryk mere 
lignede en kost6) end et træ.

Latinsk stil.

Da Hannibal var fordreven fra Karthago 7), kom han som 
landflygtig til Antiochus, konge i Syrien 8), i det haab 9) at kunne 
overtale denne til at begynde krig med romerne. Mens han 
underveis opholdt sig i Efesus l0), indbødes han af sine gjæste- 
venner til at høre filosofen Phormio u). Filosofen skal da have 
talt adskillige timer om krigsførelse 12), om en feltherres pligter 
og hele krigsvæsenet. Da nu de øvrige tilhørere var sværtls) 
fornøiede14), spurgte de ogsaa Hannibal, hvad han dømte om filoso
fen. Pøneren skal have svaret, at vistnok havde han seet mange 
oldinge, som gik i barndommen 15), men ingen, som gik mere i 
barndommen end Phormio. Og sandelig ikke med urette. Thi hvad 
mere anmassende16) kan tænkes, end at en græker, fuldstændig 
uerfaren i krig, som aldrig har seet en fiende, aldrig en leir, 

*) Blattstiel m. ifærd beschäftigt. 3) skjære istykker zer
schneiden. “) quer. 6) ergötzlich. 6) Besen m. ’) Carthago, inis.
s) Syria, ae. 9) i det haab = haabende. 10) Ephesus, i. 11) Phormio,
onis. lî) om krigsførelse = om at føre krig. 13) vehementer. “) brug
verbet delectari. 1S) gaa i barndommen, delirare. 16) arrogans.
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udvikler x) forskrifter om krig for Hannibal, den mand, som 2) i 
saamange aar havde kjæmpet om verdensherredømmet3) med 
romerne, alle folkeslags overvindere?

Engelsk stil.
Da Thomson som ungt menneske kom til London, var han 

saa fattig, at han mangen gang ikke vidste, hvorledes han skulde 
skaffe sig middagsmad. Efter udgivelsen af «The Seasons» blev 
han berømt. En af hans kreditorer ansaa dette som en god an
ledning til at faa sine penge og fik ham arresteret for gjæld. 
En, der havde læst digtet og var blevet slaaet af dets skjønhed, 
fik høre om digterens skjebne, gik til fængslet og bad om at 
blive indladt. Man lod ham gaa ind. Thomson bad ham sætte 
sig og sige, hvad han vilde ham. «Jeg har noget at ordne med 
Dem, min herre», sagde den fremmede. Thomson saa forbauset 
paa ham og bad om nærmere forklaring. «Nu vel», fortsatte 
han: «efter at have læst Deres digt besluttede jeg at testamentere 
Dem en sum penge, som skulde udbetales ved min død; men 
nu synes jeg, at jeg ligesaa godt kan udbetale Dem pengene 
selv; senere kunde De have mindre brug fordern. Vær saa god 
og sig mig, om De har nogen indvending at gjøre mod denne 
ordning.» «Ingensomhelst», svarede Thomson raskt. Saaledes 
blev de to venner, og enhver kan tænke sig, at de vedblev at 
være det livet igjennem.

Pro j ektionstegning.
Der aftegnes i grundrids og oprids :
1) En firkantet regulær pyramide, høide =10 cm. 

grundfladens side= 5 cm.
Den ligger paa horizontalplanet paa en sideflade med aksen 

parallelt med vertikalplanet. Aksens afstand fra vertikalplanet 
er 9 cm.

2) En trekantet regulær pyramide, høide = 9 cm. 
grundfladens mindre radius = 25 cm.

l) disserere. 2) den mand, som = hvilken mand. 8) verdensherre
dømmet = herredømmet over verden.
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Den hviler med en af grundfladens sidekanter paa horizontal
planet, saaledes at denne sidekant gaar gjennem den firkantede 
pyramidens top. Den trekantede pyramide hviler fremdeles med 
en af sine sideflader liggende paa den firkantede pyramides øverst
liggende sideflade med aksen parallelt med vertikalplanet. Aksens 
afstand fra vertikalplanet er 10 cm.

Se forøvrigt opstillingen.

Skolens VI mdkl. havde i mars 37 elever, 5 paa latinlinjen 
og 32 paa engelsklinjen. Af disse fandtes 2 elever af engelsk
linjen at staa saa langt tilbage, at skolen ikke kunde erklære 
dem for modne til at tage middelskolens afgangsexamen.

Det blev saaledes 35 elever, 5 paa latinlinjen og 30 paa 
engelsklinjen, der gik op til afgangsexamen som skolens elever. 
5 af disse, samtlige paa engelsklinjen, strøg i de skriftlige prøver; 
de øvrige bestod examen med følgende hovedkarakterer:

For latinlinjens elever:

Hvor mange aar elev
af skolen. Hovedkarakter.

1. Corneliussen, Elias 9 udmerket godt (1,29).
2. Hagemann, Trygve 3 godt (2,54).
3. Hammerstad, Oskar 9 udmerket godt (1,25).
4. Knudsen, Torkil! 1 meget godt (2,00).
5. Vogt-Jensen, Sigurd 9 meget godt (2,00).

For enge Isklinjens elever:
6. Bretteville, Carl 9 meget godt (1,77).
7. Corneliussen, Trygve 1 godt (2,93).
8. Dietrichs, Cato 4 meget godt (2,10).
9. Egenæss, Andreas 6 meget godt (2,20).

10. Engebretsen, Edvin 9 meget godt (1,73).
11. Foss, Thormod 9 meget godt (2,17).
12. Gjerdrum, Jørgen 6 meget godt (2,30).
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Hvor mange aar elev
af skolen. Hovedkarakter.

modne til at gaa op til middelskole-examen som skolens elever, 
gik op som privatister. Den ene, Sigvald Goffeng, stod sig med 
hovedkarakteren godt (2,82), den anden strøg ved den skriftlige

13. Hansen, Hans 8 godt (3,14).
14. Henriksen, Henri 4 udmerket godt (1,30).
15. Kjos, Ole 9 godt (2,57).
16. Knudsen, Hans 8 godt (2,67).
17. Løken, Thorleif 8 meget godt (1,60).
18. Maartmann, Eyvind 9 godt (2,82).
19. Maseng, Einar 6 udmerket godt (1,23).
20. Michaelsen, Olaf 6 meget godt (1,96).
21. Nielsen, Karl 6 godt (2,53).
22. Pettersen, Jens 4 meget, godt (2,3 9).
23. Hækken, Aksel 1 godt (2,93).
24. Schjøttelvig, Sigurd 2 godt. (2,61).
25. Strøm, Konrad J meget godt (2,36).
26. Sørensen, Karl 8 meget godt (2,30).
27. Taasen, Trygve 9 meget godt (2,46).
28. Vedsæt, Thorleif 9 udmerket godt (1,43).
29. Wang, Einn 4 udmerket godt (1,20).
30. Wilheimsen, William 4 udmerket godt (1,43).

De 2 ovenfor omtalte af skolens elever, der ikke fandtes

examen.
De elever, som strøg i et eller andet skriftligt fag til 

middelskole-examen, fuldførte paa en nær examen som borgerskole- 
examen.

Samtlige skolens elever af engelsklinjen underkastede sig 
ogsaa prøve i handelsregning og bogholderi paa to nær, der blot 
havde været elever af skolen i 1 aar og derfor ikke havde havt 
anledning til at gjennemgaa skolens kursus i disse fag, der 
strækker sig gjennem 2 skoleaar.

10 privatister, der ikke havde været elever af skolen, frem
stillede sig til middelskole-examen, samtlige paa engelsklinjen.

Kristiania borger- og realskole. 3
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2 af dem strøg ved de skriftlige prøver, de øvrige bestod examen 
og med følgende udfald:

1. Gaarder, Jens
2. Hoel, John meget

godt 
godt

(2,75).
(1,71).

3. Mørk, Kristian godt (2,68).
4. Rund, Oscar godt (2,68).
5. Skjelmerud, Bernhard godt (2,86).
6. Sundby, Martha meget godt (1,89)-
7. Wiese, Audbjørg godt (3,21).
8. Øvergaard, Ingrid meget godt (1,86).

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

religion i IV og II mdkl. og 3 smkl.,
modersmaal i V, III og I mdkl. og 3 smkl.,
tysk i IV og II mdkl.,
engelsk og latin i V og III mdkl.,
geografi i IV og II mdkl.,
historie i V, III og I mdkl.,
mathematik og praktisk regning i IV og II mdkl. og 3 smkl., 
naturfag i V, III og I 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.
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VIII. Skolens bibliothek og samlinger.
Af nyanskaffelser til bibliotheket og samlingerne i skoleaaret 

er følgende de vigtigste:
Jægers «Literaturhistorie», det hidtil udkomne.
Øverlands «Norges historie» komplet.
Halvorsens «Forfatter-lexikon», det i skoleaarets løb udkomne.
«Historisk tidsskrift» med tillægshefter, do do
«Universitets- og skole-annaler» do do
«Vor ungdom» do do
«Allgemeine deutsche Lehrerzeitung», 48de aargang.
«Rheinische Blätter für Erziehung und Unterricht», 70de aargang.
«Deutsche Zeitschrift für ausländisches Unterrichtswesen» (Dr. J.

Wychgramm, Leipzig).
Parmanns «Skolekart over Norge».
Dybdahls do
«18 Geographische Charakterbilder» af Lehmann.
10 do do af Hølzel.
Desuden ny hest, buk og kasse til gymnastiklokalet.

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

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

Skolepengenes størrelse er:

aarlig for hver af 10 maaneder
i 1ste smaaklasse kr. 48 kr. 4,80
- 2den — « 72 « 7,20
- 3dje « 96 « 9,60
- I—III middelklasse « 120 « 12,00
- IV—VI — « 144 « 14,40
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Naar liere 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 1895—96 har været bevilget 36 hele og 28 

halve fripladse til et samlet beløb af 6 598 kroner. Moderation 
for brødre i skoleaaret har beløbet sig til 4 118 kr. Fripladse 
og moderation tilsammen udgjorde altsaa 10 716 kr.

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 friplads uden 
konkurrence.



X. Skolens regnskab.
Extrakt af skolens regnskab for 1895.

Indtægt: Udgift:

Beholdning :
restancer . . . kr. 8 470,43
i kasse . . . - 977,1 5

Skolekontingent for 1895
Leie af værelser og andre rum
Godtgjørelse for gas og brænde .
Tilfældige indtægter.....................
Tilskud af bykassen.....................

kr. 9 447,58 
- 42 646,20

1 555,00 
188,00 

17,34 
- 16 000,00

Kr. 69 854,12

Lønninger ............................................kr. 50 005,99
Skrivehjælp for bestyreren ... - 226,90
Vedligeholdelse af bygninger ni. m. - 3 237,01
Inventarium og undervisningsmateriel - 1 560,58
Brænde.................................................. - 1 666,42
Belysning............................................ - 562,92
Pudrettering, renhold af fortog,

gade m. V........................................... - 213,75
Renhold af lokalerne . . . . - 1284,81
Brandassurance og vandafgift . . - 396,57
Forskjellige udgifter............................ - 1 529,11
Restancer udgaaede af beholdningen - 677,90
Beholdning:

restancer . . . kr. 8 253,79
i kasse ... - 238,37 8 492 16

Kr. 69 854,12
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