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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 selvstæn
digt embede værende prester, der opnævnes af biskopen, to 
af magistrat 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 gjæl- 
dende regler kommer fil anvendelse, samt skolens bestyrer.

I skoleaaret 1896 — 97 bestod forstanderskabet af: 
Borgermester Horn som formand, siden april 1886. 
Professor O. Rygh, medlem siden januar 1875.
Hovedlærer ved det praktisk-theologiske seminarium, pastor

G. Jensen, medlem siden januar 1892.
Kjøbmand A. Bergwitz, medlem siden januar 1892.
Skolens bestyrer J. Je sp er s en, medlem siden november 1881.

II. Skolens lærerpersonale.
Lærerinde frk. Charlotte Corne li ussen døde af tyfus 

den 20de december 1896. Hun havde arbeidet i denne skoles 
tjeneste i 6 aar. Skolen tabte i hende en lærerinde af frem
ragende dygtighed og hendes kolleger en omgangsfælle, der 
wed sin vennesælhed og omgjængelighed og ved sin friskhed
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og freidighed havde vundet en særdeles høi plads i alles 
agtelse og hengivenhed. Sorgen over hendes bortgang var 
stor og almindelig baade hos medlærere og hos elever. I den 
ved hendes død ledig bievne post blev ansat frk. Aasta H ou
gen, foreløbig som vikar.

Forøvrig var lærerpersonalet det samme som det fore- 
gaaende skoleaar. Det bestod altsaa af:

B estyrer: 
Jespersen, Jesper. Født 1833, seminarist 1853, student 

1859, cand. theol. 1866, ansat oktober 1881.

Inspektør:
Cor n elius 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.
Corn eli u ssen, 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.
Raabe, Jens Johan, P. S. Født 1861, student 1880, sprog

lig-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.
Larsen, Aksel. Født 1864, student 1885, mathematisk-natur- 

videnskabelig lærerexamen 1892, ansat april 1896.
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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.
Næs s, 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.
Bjørnseth, Johan Hagbart. Født 1852, officer 1873, kap

tein 1893, ansat december 1882. Gymnastik.
Buch, Nils J. Født 1860, student 1879, sproglig-historisk 

lærerexamen 1890, ansat august 1892. Sang.
Schøning, Johan Søren. Født 1861, udexamineret fra Kri

stiania handelsgymnasium 1883, lærer ved en privat 
handelsskole, 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 Lütken, Ingeborg Kristiane. Født 1847, ansat august 

1879.
» F o s s, Martha Elise. Født 1849, ansat mars 1880.
„ C orneli us s en, Charlotte Johanne. Født 1866, guver- 

nante-examen 1885, ansat januar 1891. Død 20de decem
ber 1896.

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

» Mellbye, Maren Elisabeth. Født 1869, guvernante- 
examen 1890, ansat august 1875.
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Frøken Hougen, Aasta. Født 1868, lærerinde-examen af 
høiere grad 1888, ansat januar 1897.

Vikarierende lærere:
Skolens sanglærer, cand. mag. N. Buch havde permission 

med egen vikar fra skoleaarets begyndelse til over jul for at 
uddanne sig i solosang og studere korinstruktion og sang
undervisning i skolerne, især i Leipzig og Berlin. Hans vikar 
var cand. theol. A. Ru s s.

Skolens gymnastiklærer, kaptein J. H. B j ørn se th, havde 
permission af hensyn til militære tjenesteanliggender fra januar 
til skoleaarets udgang, Hans vikar var kaptein J.L. Lunde.

Frk. Elisabeth Mellbye havde permission med egen 
vikar fra februar til mai for at gjøre en reise til Italien. 
Hendes vikar var frk. Kathinka Frøhlich og, da denne blev 
syg, frk. Louise Narvesen.

Skolens bestyrer var borte fra Skolen fra begyndelsen af 
februar til midt i mars, da han maatte lægge sig ind paa en 
klinik for at underkaste sig en operation. Hans timer blev 
under hans fravær besørget af cand. theol. E. Hartvig- 
Jensen; skolens inspektør A. Corneliussen var konstitue
ret som bestyrer.

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

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

Ved skoleaarets slutning fandt flere betydelige forandrin
ger i lærerpersonalet sted:

Skolens inspektør og kasserer cand. theol. A. M. Corn e- 
liussen opsagde sin post for at indtræde i bestyrelsen for 
Nissens pigeskole. Han havde været ansat ved skolen siden 
1869, altsaa i 28 aar. I hans sted som inspektør og kasserer 
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blev ansat lærer ved skolen cand. mag. Victor Holst; lians 
post som lærer blev besat med cand. tlieol. O. Ch. Dahl.

Kaptein J. H. Bjørnseth opsagde sin post som skolens 
gymnastiklærer, da hans militære tjenesteforretninger ikke 
tillod ham at beholde den. Han havde arbeidet ved skolen i 
1472 aar. Hans post blev foreløbig besat med kaptein B. 
Christie som vikar.

Cand. philos. O. Kj ør stad havde de sidste par aar 
været meget sygelig og ikke kunnet skjøtte sit skolearbeide 
med fornøden kraft. Han opsagde derfor sin lærerpost fra 
skoleaarets slutning efter 191/2 aars arbeide ved skolen. 
Dennes forstanderskab indstillede ham til at erholde 1000 
kroner aarlig i vartpenge, hvilken indstilling blev bifaldt af 
kommunestyret. Den lærerpost, han fratraadte, blev inddraget 
og en lærerindepost oprettet i dens sted. I denne post blev 
midlertidig ansat fru Margrethe Strøm som vikar.

Erk. Elisabeth Mellbye opsagde sin post for at ind
træde i egteskab. Hun havde blot i 2 aar været i denne 
skoles tjeneste. 1 hendes post blev midlertidig ansat frk. An
tonie Harbitz som vikar.

Pastor Ivar Eaaen havde de 3 sidste aar været time
lærer ved skolen i religion, tildels ogsaa i modersmaalet, i 
mellemklasserne. Da hans post ved skolens ordning for næste 
skoleaar blev overflødig, forlod ogsaa han skolen ved skole
aarets slutning.
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III. Disciplenes antal m. ni.
Skolen arbejdede i det forløbne skoleaar med den i skole

planen bestemte klasseinddeling, 3 et-aarige opadstigende for
beredelsesklasser og 6 et-aarige opadstigende middelskole
klasser. Til samtlige klasser var der parallelklasser, saa der 
ialt var 18 særskilte klasser.

Følgende tabel viser elevantallet i de forskjellige klasser 
i hvert af de 4 kvartaler i skoleaaret:
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Smaaskolen 1 kl.................................
2 -.............................
3 -.............................

40
47
50

41
46
47

41
46
49

42
46
46

Tilsammen 137 134 136 134

Middelskolen I.............................
II.............................

Ill E...........................
Ill L...........................
IV E...........................
IV L...........................

VE...........................
V L...........................

VI E...........................
VI L...........................

68
63
49

5
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8
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59
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49
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68
58
43

5
46

8
38

5
31

3

Tilsammen 330 313 307 305

Samlet antal 467 447 443 439
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Det største elevantal i nogen maaned i skoleaaret var 
466 i septbr., det mindste var 437 i juli. Det gjennemsnitlige 
elevantal for hele skoleaaret var 445.

Aldersforholdet mellem de forskj ellige klasser i det for
løbne skoleaar er fremstillet i nedenstaaede oversigt :

Normalalder 
ved begyn
delsen af 

skoleaaret.

Gj ennem- 
snitsalder til Over nor

malalderen.samme tid.

Smaaskolen 1 kl. . . 6 aar 614 a ar .11 aar
2 - . . 7 » 7 H » 11 

1Ï »
3 - . . 8 » 8H. » 11 

Ï2 »
llliddelskolen I - . . 9 » 10* » 1* »

II - . . 10 » n* » 1* »
III - . 11 » 12* » 1* »
IV - . . 12 » 13* » 1* »
V - . . 13 » 14* » 1*

VI - . . 14 » 15 » 1 »

Gjennemsnitsalderen er 12$ maaned over den alder, der 
af kirkedepartementet er betegnet som normalalder. I skole
aaret 18$$ var den 12$ maaned over normalalderen. Her har 
altsaa en liden tilbagegang 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. 4 elever fra 
fjernere liggende landdistrikter og 1 fra en anden by var 
indlogeret i Kristiania for at søge skolen. De øvrige hørte 
hjemme i Kristiania.
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IV. Fagfordelingen.
De forskjellige fag i de forskjellige klasser var i skole- 

aaret 1896—87 fordelt paa følgende maade mellem lærerne-:

Bestyr er en:
Religion i VI mdkl. b og V b . . . . 4 t.
Modersmaal i VI b og V b.....................6 t.

-------------- 10 timer.
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 V a:

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

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

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

-------------- 28 timer.
Grüner, klasseforstander i IV b:

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

-------------- 2& timer.
Holst, klasseforstander i III b:

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

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

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

Geografi i de samme klasser undt. I b. 10 t.
28 timer.
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Herrestad, klasseforstander i IV a: 
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 VI a og b, V a og b (deraf

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

Dom aas, klasseforstander i VI b:
Mathematik i VI b, V b, IV b og III b 17 t.
Praktisk regning i IV b og III b . . 6 t.
Naturfag i VI b, V b og IV b ... 7 t.

-------------- 30 timer,

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

-------------- 29 timer,

Lund, klasseforstander i 3 b: 
Modermaal 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.

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

28 timer,
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N æ s s, klasseforstander i II b :
Tysk i II b ......................................... 3 t.
Geografi i I a......................................... 3 t.
Naturhistorie i III—I.........................12 t.
Modersmaal i III b............................. 5 t.
Regning i 3 a......................................... 5 t.
Sang i 2 a og b................................. 1 t.

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

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

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

lirk. Duns, klasseforstander i 3 a :
Klasselærerinde i 3 a, dog ikke i regning, 

gymnastik og sang.................. 19 t.
Religion i 3 b......................................... 2 t.

: Skrivning i 3 b..................................... 4 t.
---------------25 timer.

» Lütken, klasselærerinde i 2 smaakl. a . . . 24 timer.
» 1? o s's, do. i 2 » b ... 24 timer.
» Corneliussen, senere frk.Hougen, klasse

lærerinde i 1 smaakl. b...................... 24 timer.
.» Mellbye, klasselærerinde i 1 smaakl. a 24 t.

Skrivning i I b......................................... 2 t.
26 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 gymnastik, V og IV 
mdkl. og 3 og 2 smkl. tillige i sang.

Latinlinjens elever havde sin plads i middelskolens b-klas- 
ser 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 
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engelsk, handelsregning, bogholderi eller tegning. I disse timer 
arbeidede altsaa to lærere i samme klasse, selvfølgelig i for- 
skj ellige værelser.

I undervisningen i fransk deltog 40 disciple.
2 elever var som sønner af familier af ikke-luthersk be- 

kjendelse fritaget for undervisningen i religion. 23 elever var,, 
samtlige efter lægeattest, fritaget for undervisningen i gymna
stik i det hele skoleaar eller en større del deraf. For under
visningen i sang var 1 fritaget efter lægeattest og desuden 
endel, som sanglæreren fritog paa grund af mangel paa gehør- 
eller stemme. 1 elev var af hensyn til 'hans smaa evner fri
taget for undervisningen 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 
vigtigste begivenheder af Jesu liv i forbindelse 
med forevisning af tilsvarende bibelske billeder. 
Nogle lette salmevers er lært udenad efter lærer
indens mundtlige foresigen.

M o der sma alet : Lyd- og skrivelæsemethoden. Gjennem- 
gaaet Holst og Rogstads abc og Lette læse- 
stykker for børn af Holst. Nogle smaa sange er 
lært og sunget. Afskrift og diktat, tildels i bog, 
med betegnet stavelsedeling. Anskuelsesøvelser, 
fortællinger, eventyr.

Regning: Indøvelse af talkredsen til 100 med øvelse i at 
opløse, læse og skrive disse tal. Øvelse i at ad
dere og subtrahere med enere inden denne tal
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kreds, ligesaa i multiplikationstabellen til og med 5. 
Anskuelsesmidler: regnekuber, kugleramme.

Skrivning: Grundtrækkene til det lille latinske alfabet og 
alfabetet selv er indøvet efter en systematisk grup
pering. Lettere sammenskriftforbindelser. Materi
ellet 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 
begivenheder af Jesu liv, noget flere og noget 
udførligere fortalt end i 1ste klasse. Bibelske 
billeder forevist. Nogle salmevers og smaa bøn
ner lært.

Mo dersmaalet: Af Pauss & Lassens læsebog 1ste 
skoletrin læst til 4de afdeling. Læsestykkerne til
dels gjenfortalt af børnene. Nogle smaadigte 
lært udenad. Afskrift, diktat.

Regning: UdvideJee 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 multiplikations- 
tabel. I skriftlig regning indøvet addition, subtrak
tion og multiplikation med ensifret multiplikator. 
(Niool aisens tavleregningsopgaver 1ste hefte, 
4de—6te trin er gjennemgaaet).

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

Geografi: Under anskuelsesøvelser er de vigtigste geogra
fiske grundbegreber gjennemgaaet. Øvelser i teg
ning af situationsrids af skolebygningen med nær
meste omgivelser til forstaaelse af kartmæssig 
fremstilling. En kort oversigt over Norges geografi 
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efter vægkartet med øvelser i at eftertegne kartet 
i løst omrids. Verdensdele og Verdenshave. Eu
ropas lande med hovedstæder.

3 d j e klasse.
Religion: Det gamle testamente gjennemgaaet efterVogts 

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

Mod ersmaale t : Læsning: Pauss & Lassens læsebog; 
1ste skoletrin fra 4de afdeling bogen ud, tillægget; 
medregnet, er gjennemgaaet efter forberedelse- 
hjemme. Korlæsning anvendt. Elere digte lært- 
udenad.

Gjennem en række af eksempler og ved analyse- 
i læsebogen er indøvet sætningen med subjekt, præ
dikat og komplement samt de vigtigste ordklasser..

Diktat, afskrift og udenadskrift afvekslende 3: 
gange ugentlig.

Regning: Kjendskab til talsystemet udvidet til millionen.. 
Eortsættelse af forrige klasses hovedregningsøvelser.. 
Børnene er gjort bekjendt med kronemynt, meteren 
og literen og deres to underafdelinger.

I skriftlig regning indøvet de 4 regningsarter ii 
ubenævnte tal. (Nicolaisens 4de til 6te trin, 
repeteret og de første afsnit af 8de og 9de trin, 
gjennemgaaet.)

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

Geografi: Efter globus og planiglobier er gjennemgaaet 
landets og vandets fordeling paa jorden med ver
densdele og verdenshave osv. Efter Europa-kartet; 
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er meddelt en kort oversigt over det vigtigste af 
Europas geografi. Paa lignende maade er meddelt 
et kort omrids af Palæstinas geografi. Alt efter 
mundtlig fremstilling.

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

B. I middelskolen.

Religion.

I kl. Gjennemgaaet det nye testamente efter Vogts lille 
bibelhistorie. Tekstordene til katekismens 5 parter 
eg derefter de to første parter med Luthers forkla
ring er gjennemgaaet efter dr. Bangs udgave, lige- 
saa 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 geo
grafi er gjennemgaaet i kort omrids. Katekismens 5 
parter efter dr. Bangs udgave samt et udvalg af 
hustavlen og sentenserne. Endel salmer.

III kl. Bibelhistorie: Era Samuels bøger ud det gamle 
testamente med forbigaaelse af udsigterne over de 
poetiske og profetiske skrifter, af apokryferne kun 
læst Makkabæernes bøger, stadig under henvisning til 
den bibelske geografi og kart. Katekismus: Re
peteret de 3 sidste parter, lært endel sprog af hus
tavlen og sentenserne. Forklaring: 1ste part 
efter dr. Bangs forklaring. — Endel salmer er lært 
udenad.
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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.

VI kl. Repeteret det nye testamente og vigtigere og vanske
ligere afsnit af det gamle testamente. Den bibelske 
geografi noget udførligere. Dr. Bangs forklaring 
repeteret. En kortfattet oversigt over gudstjenestens 
ordning meddelt mundtlig.

Modersmaalet.
I kl. Læsning med samtaler om og gjengivelse af det 

læste efter Pauss & Lassens læsebog 2det skole
trin, 1ste afdeling. Nogle digte lært udenad efter 
læsebogen. Grammatik: De vigtigste sætnings
dele og ordklasserne samt det mest elementære af 
bøiningslæren er gjennemgaaet og indøvet efter II o f- 
gaards lille norske grammatik. Diktat afvekslende 
med afskrift og udenadskrift; udenadstavning.

II kl. Læsning efter Pauss & Lassens læsebog 2det 
skoletrin, 2den afdeling. Foredrag af udenadlærte 
digte. Grammatik: Det væsentligste af formlæren 
og det fatteligste af sætningslæren gjennemgaaet efter 
Hofgaards lille grammatik med analyse. Diktat, 
afvekslende med afskrift og udenadskrift; smaa gjen- 
fortællinger. 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 læse
bog. .Grammatik: Formlæren i sammenhæng, 
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hovedsætninger og bisætninger med disses formale 
inddeling gjennemgaaet efter Hofgaaards lille gram
matik; analyse, væsentlig efter læsebogen. Retskriv- 
ningsøvelser som i forrige klasse; gjenfortællinger. 
¿Forsøg paa en let selvstændig stil af fortællende art: 
«Et 17de maitog.»

TV kl. Læsning: Et udvalg af Pauss & Lassens læse
bog, 3dje skole trin, 1ste afdeling. Foredrag af udenad
lærte digte. Det resterende af grammatiken, saa- 
vel formlæren som sætningslæren, gjennemgaaet efter 
Hofgaards lille grammatik. Stadig analyse. Skrift
lige arbeider: Diktat, skriftlig analyse, i regelen 
hver anden eller tredje uge en stil af fortællende, 
beskrivende eller skildrende indhold. I skoleaaret er 
følgende udarbeidelser skrevet: 1) Da vi havde 
maanedslov. 2) Min første ridetur. 3) Da jeg faldt 
i vandet. 4) Min drøm inat. 5) Gutten, som altid 
forsov sig. 6) Snefæstningen. 7) Stortorvet i Kri
stiania (efter et udarbeidet mønster). 8) Karl Johans- 

.strøget fra Akersgaden til Fredriksgade. 9) Hus
katten (efter et udarbeidet mønster). 10) Koen. 
11) Nysne paa skolens legeplads (efter et udarbeidet 
mønster). 12) Paa skolens legeplads en sommerdag.

V kl. Læsning: Et udvalg af prosaiske og poetiske styk
ker af Pauss & Lassens læsebog 3dje skoletrin, 
1ste og 2den afdeling. Foredrag af udenadlærte digte. 
Grammatik: Repetition af det væsentligste af sæt
ningslæren, ledsaget af stadig analyse. Skriftlige 
arb eider: Skriftlig analyse samt hveranden uge en 
stil af fortællende, beskrivende eller skildrende ind
hold. I skoleaaret er følgende udarbeidelser skrevet: 
1) Paa bryggen ved dampskibets afgang. 2) En 
aarsfest ved skolen. 3) Min morsomste dag i som
merferierne. 4) En sjømand fortæller om sin sidste 
reise. 5) En femkroneseddel fortæller sin historie. 
■6) Den time, da læreren var syg. 7) Beskrivelse af 
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det hus, jeg bor i. 8) En eftermiddag under jul paa 
byens gader. 9) Hele familien paa landtur. 10) Den 
første april. 11) Fortæl om fjeldfinnerne og deres 
levevis. 12) Fiskebryggen i Kristiania og livet der. 
13) Brev til min fader om sidste examen (i fuldstæn
dig brevform). 14) Fortæl om skolegutternes sommer- 
fornøielser. — Anvisning til at forfatte dispositioner; 
nogle dispositioner udarbeidet paa skolen.

VI kl. Læsning efter Pauss & Lassens læsebog, 3dje 
skoletrin, 1ste og 2den afdeling. Af det læste blev 
lagt op til examen i VI a omtrent 110, i VI b om
trent 100 sider af Folkevise, P. Dass, J. N. Brun, 
Oehlenschläger, Wergeland, Welhaven, Asbjørnsen, 
Moe, Østgaard, Schultze, Landstad, Bjørnson, Ibsen, 
Lie, Kjelland. Fællesliterafuren og den norske lite- 
ratur før og efter denne samt af den nyere danske 
literatur Oehlenschläger, Grundtvig, Ingemann og 
H. C. Andersen er oversigtlig gjennemgaaet ved mundt
lig fremstilling; som støtte for hukommelsen er brugt 
Broch og Seips «Kortfattet norsk og dansk liteiatur- 
historie, nærmest til brug for middelskolen». Vers- 
læren og digtarterne gjennemgaaet. — Leilighedsvis 
mundtlig og skriftlig analyse. — Skriftlige arbei- 
der: I regelen hveranden uge en udarbeidelse af 
beskrivende, skildrende, fortællende'eller lettere ræson
nerende indhold. I skoleaaret er følgende udarbejdelser 
skrevet af begge klasser: 1) Toget kommer til sta
tionen. 2) To timer i en jernbanekupé. 3) Terje 
Vikens liv til hjemkomsten fra fangenskabet, fortalt i 
sammenhæng. 4) Blomster-Ole. 5) Beskriv opførel
sen af et hus. 6) Hvem har været i virksomhed for 
at forsyne vort middagsbord ? 7) Dyrelivet i vore- 
skove (skildring). 8) Fortæl øm nytten af vore skove. 
9) Vore drøvtyggeres levevis og nytte. 10) Tentamen: 
Hvordan arter i almindelighed vore vasdrag sig fra 
udspring til udløb? Hvad nytte gjør de? 11) Jernet.
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og dets betydning. 12) Tentamen: Hvilke Foran
dringer bringer høsten i naturen, og hvilke arbeider 
hører særlig denne aarstid til ? 13) Dampkraften og 
dens anvendelse. 14) Kurvkonerne i Kristiania. — 
Øvelser i at udarbeide dispositioner.

Tys k.
II kl. Det væsentlige af de regelmæssige bøiningsformer i 

de forskj ellige ordklasser er indøvet efter elementar
bogen. (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 læse- 
stykker). Adjektivernes og adverbiernes gradbøining 
og talordene er gjennemgaaet efter Gundersen og 
Larsens lille grammatik. Diktater og afskrifter.

III kl. Det væsentligste af formlæren er gjennemgaaeti sammen
hæng efter Gunder s en og Larsens lille grammatik 
indtil afsnittet om sammensatte verber, til hvis gjennem- 
gaaelse Knuds ens 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 tale
øvelser til s. 38 er gjennemgaaet dels mundtlig, dels 
skriftlig. Omtrent 40 sider af Gundersens tyske 
læsebog er gjennemgaaet. Lidt udenadlæsning.

V kl. Syntaksen indtil verbets tider er gjennemgaaeti sammen
hæng efter Gundersen ogLarsens lille grammatik, 
formlæren repeteret i sammenhæng efter samme bog. 
lhjemmestil og 1 extemp oralstil om ugen efter Kristi
ansens stil- og taleøvelser og Kristiansens stil
øvelser; mundtlig oversættelse fra norsk til tysk efter 
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førstnævnte bog. Læstomtrent 60 sider af Gunder
sens tyske læsebog, 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 Kristi
ansens stil- og taleøvelser og Kristiansens stil
øvelser. Mundtlig og skriftlig retroversion. Læst 
omtrent 50 sider af Gundersens 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. 56 ud i Brekkes læsebog for begyndere. 
De norske stykker bag i bogen er skrevet som stile. 
Det meste af formlæren læst efter Herrestads 
grammatik og indøvet ved oversættelse fra norsk til 
engelsk. I IV b desuden kursorisk gjennemgaaet en 
del af syntaksen efter Knudsen og Løkkes stil
øvelser.

V kl. Det vigtigste af syntaksen (til § 130) gjennemgaaet 
efter Løkkes grammatik ved Western. Formlæren 
repeteret efter den samme grammatik. 1 hjemmestil 
og 1 extemp oralstil ugentlig. Brekkes læsebog for 

. middelsk. V og VI kl. omtrent 60 sider læst og repe
teret. Udenadlæsning, mundtlig og skriftlig retrover
sion, diktat.

VI kl. Repetition af det hele grammatiske pensum efter L økkes 
grammatik ved Western. 1 hjemmestil ogl extemporal- 
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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“. Udenadlæsning.

L atin.
III kl. Efter Schreiners grammatik er gjennemgaaet det 

væsentligste af substantivets, adjektivets, pronomenets 
og verbets bøining. Af Andersens læsebog 22 si
der. Retroversionsøvelser drevet 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 gjennemgaaet og indøvet gjennem læse
bogens exempelsamling (de vigtigste afsnit af kasus- 
læren samt det vigtigste om hoved- og bisætninger). 
En gang ugentlig skolestil efter dikterede eksempler. 
Ca. 20 sider af Andersen s læsebog samt af Cornel: 
Aristides og Miltiades.

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. 
30 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 forfat
terlæsningen. 1 skolestil og 1 hjemmestil ugentlig. 
Læst 50 sider af Andersens udvalg, derunder Cæ
sar de bello Gall. 1ste bog.

Fransk.
V kl. Knudsens „Kortfattet fransk grammatik“ gjennem

gaaet fra begyndelsen til § 68; de uregelmæssige 
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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 
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 ens

benævnte hele tal med udvidelse af talsystemet over 
millionen. De fire regningsarter i benævnte decimal
tal 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 forbigaaelse af IV afsnit, udmaaling 
af parallelogrammer).

II kl. Fuldstændigere gjennemgaaelse af de fire regnings
arter i forbindelse med repetition af det metriske 
system. Udmaaling af parallelogrammer. Indøvelse 
af de fire regningsarter i almindelig brøk samt reg
ning 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 med reduktion til enheden. (Johann e- 
sens regnebog 3dje hefte).

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

V kl. Indøvelse af rabat-, diskonto-, delings- og blandings
regning. For engelsklinjen desuden gjennemsnits- 
regning og kjendskab til mynt, maal og vegt i de 
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fremmede lande, hvormed vort land staar i mest ud
strakt forretningsforbindelse. Kursregning, vareregning. 
Enkelte kalkulationer.

VI kl. Beregning af simple stereometriske legemers kubik
indhold. For engelsklinjen desuden fremmed mynt, 
maal og vegt, procent-, rentes- og diskontoregning, 
kontokuranter samt kjederegelen og dens anvendelse 
ved beregning af kurs; beregning af fakturaer og 
simplere sammensatte kalkulationer.

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

ler paa forretningsgange af kortere og længere varig
hed. De i forretningslivet almindelige bøger er blevet 
ført, og eleverne er gjort bekjendt med de almindelig 
forekommende forretningsdokumenter.

Mathematik.
Ill kl. Konstruktionsøvelser 1 time ugentlig efter G e t z’ 

konstruktionsbog, første hefte, hvorunder børnene er 
gjort bekjendt med de elementære geometriske be
greber.

IV kl. Arithmetik: Hovedsætningerne af læren om hele 
og brudne tal for de fire regningsarters vedkommende 
(1ste og 2den bog af Bonne vie s lærebog med 
tilhørende opgaver).

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

V kl. Arithmetik: Ligninger af første grad med en 
og flere ubekjendte; herunder de vigtigste sætninger 
af proportionslæren.

Geometri: Cirkler, rette linjer i forhold til 
.cirklen, cirklers gjensidige stilling, central- og periferi
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vinkler, linjers, vinklers og polygoners udmaaling 
(2den, 3dje og 4de bog af Bonnevies lærebog 
med tilhørende konstruktioner).

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

Blandede opgaver til indøvelse. Repetition af det 
hele mathematiske pensum.

Geografi.
I kl. Under tegning af karter i løse omrids er de euro

pæiske lande gjennemgaaet i sammentrængt fremstil
ling (Horns lærebog i geografi for middelskolen, 
første trin, fra begyndelsen til s. 37)..

II kl. Norges geografi repeteret. De øvrige verdensdele 
gjennemgaaet paa lignende Maade som Europa i I 
kl. (Horns lille geografi s. 37 til slutningen. Mundt
lig meddelt det allervæsentligste af den astronomiske 
og fysiske geografi.

III . kl. Repeteret Norge efter den lille geografi. Under stadig 
øvelse i karttegning er Asien, 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 Dan
mark (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 repe

teret forfra til „To vigtige opfindelser“ (krudtet og 
bogtrykkerkunsten).

II kl. Erichsens verdenshistorie til slutningen. Hele bogen 
repeteret.
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III kl. Dr. Hæders verdenshistorie fra begyndelsen til «Nor
den» (s. 79).

IV kl. Dr. kæders verdenshistorie fra «Norden» (s. 79) til 
«Norden» (s. 180) læst og repeteret.

V kl. Petersens Norges, Sveriges og Danmarks historie
ved Storm fra Enevældet til slutningen læst og repe
teret. Nissens verdenshistorie fra Trediveaars- 
krigen ud.

VI kl. .Repeteret det hele historiske pensum.

Natur kundskab.
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 
forbigaaelse 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. Eysik: Læst og repeteret det obligatoriske pensum 
i fysik efter Henrichsens lærebog.



■26 Kristiania borger- og realskole. [1896

Botanik: Øvelser i plantebestemmelse efter Sø
rensens flora.

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

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

lige klasser ligesom tidligere meddelt fortællinger til 
illustration 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 gjennemgaaet i systematisk orden efter 
opskrift paa vægtavlen. Taktskrivning anvendt.

II kl. Systematisk repetition af de latinske alfabeter, skriv
ning af enkelte ord og bogstaver i methodisk og 
senere i alfabetisk orden, afvekslende med smaa bog
staver sammenhængende hele linjen (stileringsøvelser) 
og endelig sammenskrift.

III kl. Repetition af de latinske alfabeter, skrivning af van
skeligere bogstavforbindelser og stileringsøvelser. Sam
menskrift 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 gjennem- 
gaaelse af det store; lettere gothisk sammenskrift.

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

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

Tegning;
I kl. Gjennemgaaet og tegnet den rette linje i forskjellige 

stillinger, vinkler, kors, kvadrater, rhombe, triangel, 
repeteret med udvidelse til indskrevne figurer (mosaik
mønstre). Tegningerne udført 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 Herdties 
plancher. Udførelsen ogsaa i denne klasse med blæk, 
skraveret med farvet blæk, tildels med blyant og viske
lær 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 også 
benyttet Herdties plancher; border og ranker. Gjen
nemgaaet spiralen.

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

VI kl. Hovedsagelig projektionstegning; gjennemgaaet pris
met, pyramiden, cylinderen, keglen og halvkuglen i 
sammenstillinger af indtil 4 legemer, projektion i 2 
planer. Noget frihaandstegning, ornamenter overlagt 
med tusch.
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Følgende lærebøger har været benyttet ved undervisningen 
i skoleaaret:

I religion:
I smaaskolen: Vogts lille bibelhistorie. Luthers katekis

mus, dr. Bangs udgave.
I middelskolen: Vogts lille bibelhistorie I kl. Vogts 

bibelhistorie for middelskolen II—VI kl. Luthers katekis
mus, dr. Bangs udgave I—III kl. Dr. Bangs forkla
ring III—VI kl.

I moder smaalet:
I smaaskolen: Holst og Rogstads abc, Holsts lette 

læsestykker for børn 1 kl. Pauss & Lassens læse
bog, 1ste skoletrin 2—3 kl.

I middelskolen: Pauss & Lassens læsebog, 2det sko- 
letrin, 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« VI kl. Norby: 
»Digtarterne« VI kl.

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. Brekkes læsebog 

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

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

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

I fransk:
Knudsen: Kortfattet fransk grammatik V—Vikl. Knudsen 

og Wallems læsebog, I del V—VI kl.

I praktisk regning:
I smaaskolen: Nicolaisens regneskole, 1ste hefte 2—3 kl.
I middelskolen: Nie o lais ens regneskole, 1ste hefte I kl., 

2det hefte II kl. Johannesens regnebog, 3dje hefte, 
5te opl. III—-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:
Erich s en: En liden verdenshistorie I—II kl. Kæder s verdens

historie III—IV kl. Nissens verdenshistorie V—VI kl. 
Siegw. Petersen: Norges, Sveriges og Danmarks 
historie, Bdje udg. ved prof. G. Storm V—VI kl.

I naturkundskab:
Sørensen: Naturhistorie for middelskolen II—VI kl. Henrich- 

sens fysik V—VI kl.
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VIL Examener.
Examenskommissionen for middelskolens afgangsexamen i 

Kristiania bestod i 1897 af følgende medlemmer : Skolebestyrer 
Hofgaard, formand, skolebestyrer Berle, næstformand, 
rektor Schreiner, skolebestyrerne Fredriksen, Jesper
sen og Ly che.

Til censorer ved denne skole blev af kirkedepartementet 
opnævnt følgende :

Ved den skriftlige prøve:
I norsk udarbeidelse : Adjunkt Otto Kristiansen og 

skolebestyrer Fredriksen.
I tysk stil: Overlærer N. Arc tan der og skolebestyrer 

Hofgaard.
I latinsk stil: Skolebestyrer Low um og cand. mag. Fr. 

Gjertsen.
I engelsk stil: Frk. Anna Schjerden og cand. mag.. 

L. Waage.
I mathematik skriftlig : Skoleinspektør Ole Johannesen, 

og cand. real. Adolf Dal.
I tegning: Cand real. E. Petersen og tegnelærer N.. 

Spjeldnæs.
I skrivning: Sekretær E. Thorsen og cand. mag. Fr.. 

O rding.

Ved den mundtlige prøve:
I religion: Cand. theol. Kr. Tønder.
I modersmaal: Cand. mag. Fr. Ording.
I tysk: Overlærer N. Arctander.
I latin: Cand. mag. Fr. Gjertsen.
I engelsk: Skoleinspektør E. Nicolaysen.
I fransk: Cand. mag. L. Waage.
I mathematik: Cand. real. Sv. Havig.
I naturfag: Beallærer P. M. Petersen.
I historie: Cand. mag. Chr. L. Lange.
I geografi: Cand. theol. H. Lyche.
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Opgaverne til de skriftlige prøver blev tilstillet skolerne 
fra kirkedepartementet. De var følgende:

Norsk udarbeidelse.
Fortæl om det norske vasdrag, som du kjender bedst.

Regning og konstruktionstegning.

Formiddag.
I. Et konkursbos aktiva (o: eiendele) bestaar i:

1. Varer, værdsat til 15 800 kr., der sælges med 25 
pct. tab.

2. En bygaard, der sælges for 35 400 kr., hvoraf fragaar 
I2V2 pot- i salgsomkostninger.

3. Udestaaende fordringer til et beløb af 9 846 kr., der 
sælges med 162/3 pct. rabat.

4. 5 aktier, hver paa 1000 kr., der sælges til en kurs 
af 110 pct.

Boets prioriterede gjæld (o: gjæld, der fortrinsvis skal 
betales fuldt ud) udgjør 36 880 kr.

Den øvrige gjæld er: til A 5 880 kr., til B 17 800' 
kr., til C 18 700 kr., til D 16 570 kr. Hvor mange pct. 
faar disse af sit tilgodehavende?

II. En haverul bestaar af en hul støbejernscylinder med 
støbejernsbund i begge ender, og fyldt med sand.

Cylinderen er 56 cm. lang, og dens diameter 50 cm.,, 
udvendig maalt.

Indvendig maalt er dens længde 54 cm., og dens 
diameter 48 cm.

Beregn vegten af det hele, naar jernets spec, vegt er 
7,5, og 1 liter sand veier 1,5 kg.

Eftermiddag.
III, Konstruer en firkant AB CD, hvor diagonalen AC er 8 

cm., afstanden fra hjørnet B til denne diagonal 3 cm.,, 
vinkelen BAC 45°, siden CD 9 cm. og afstanden fra 
hjørnet A til siden CD 5 cm.
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Beregn firkantens fladeindhold.
Firkanten skal derpaa omdannes til et dermed ligestort 

kvadrat. — Forklar fremgangs maaden.
IV. En mand kjøbte hvede for 450 kr. og rug for 240 kr., 

18 hl. mere af hvede end af rug. Hvor meget betalte 
han pr. hl. for hver sort, naar hveden kostede 1,50 kr. 
mere pr. hl. end rugen?

Tysk stil.
Livingstone er født i en liden skotsk by for otti aar siden. 

Han har selv fortalt sit livs historie med den elskværdige 
beskedenhed, som udmerkede denne store og gode helt. Da han 
var ti aar gammel, maatte han alt tjene sit brød som arbeider 
i et bomuldspinderi. For en del af sin første ugeløn kjøbte 
han en latinsk grammatik, som han lærte, medens han stod 
ved maskinen og spandt bomuld. I sine faa ledige timer stu
derede han siden ogsaa naturhistorie, især botanik, og han 
gjennemstreifede sin fødebys omegn for at finde planter. Det 
lykkedes ham under hele hanø studietid at ernære sig ved sit 
eget arbeide, uden at nogen hjalp ham. Efter at have bestaaet 
sin medicinske examen reiste han til Afiika som missionær. 
Hvad han der udrettede paa sine lange vandringer gjennem 
hidtil ukj endte egne, kan man læse i hans skjønne bog 
»Livingstones reiser«. Han var ofte i livsfare. Engang laa 
Lan under en saaret løve: men en af hans sorte ledsagere, 
som alle elskede ham, reddede hans liv.

Ved at læge de indfødtes saar og frelse dem fra døden 
■vandt han ikke deres guld og land, men deres hjerter.

L at i ns k stil.
Efterat have bemægtiget sig Pompeius’s leir opmuntrede 

■Cæsar soldaterne til ikke af begjerlighed efter bytte at for
sømme leiligheden til at udføre resten af sin opgave.1) Da 

>han havde udvirket dette, begyndte han at omgive fjeldet med 

1) udfore resten af sin opgave = reliquum negotium gerere.
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forskansninger. Pompeianerne, der nærede mistillid til dette 
sted, fordi det manglede vand, forlod fjeldet og begyndte at 
trække sig tilbage henimod Larissa. Da Cæsar merkede det, 
delte lian sine tropper ; en del af legionerne bød han at blive 
tilbage i Pompeius’s leir, en del sendte han tilbage til sin egen 
leir. Fire legioner førte han med sig og gav sig til at ile pompei
anerne imøde1) ad en bekvemmere vei. Og da han var ryk
ket frem seks tusind skridt, opstillede han hæren. Da pom
peianerne merkede dette, gjorde de holdt paa et fjeld. Forbi 
dettes fod strømmede der en elv. Cæsar adskilte elven fra 
fjeldet ved en skanse, forat ikke pompeianerne om natten 
skulde kunne hente vand.

Engelsk stil.
Et udmerket middel. Den berømte digter dr. Gold

smith modtog en dag et brev, hvori en fattig kone, der troede, 
at han var læge, og havde hørt om, at han altid var meget 
snild mod de fattige, fortalte ham, at hendes mand var meget 
syg og havde mistet appetiten. Hun spurgte ham, om han 
vilde være saa snild at sende hende et eller andet lægemiddel. 
Den godhjertede digter begav sig øieblikkelig til det hus, hvor 
den fattige kone boede, og fandt den syge mand i en elendig 
forfatning. Da Goldsmith havde gjort ham nogle spørgsmaal, 
forstod han imidlertid, at fattigdom var den eneste grund til 
hans sygdom; han havde nemlig ikke spist noget paa flere 
dage og var nær ved at dø af sult. Goldsmith lovede, at han 
om en time skulde sende dem nogle udmerkede piller, og tog 
derpaa afsked med dem. Han gik lige hjem og lagde ti 
guineer2) i en liden æske tilligemed en seddel, hvorpaa han 
havde skrevet følgende ord : „Disse maa bruges, eftersom 
behovet kræver. Vær taalmodig og ved godt mod“. Derpaa 
lod han sin tjener bringe æsken til den fattige mand, og denne 
fandt, at dette middel var det bedste, nogen doktor nogen
sinde havde givet ham.

0 ile imøde = occurrere.
5) guinea.

Kristiania borger- og realskole. 3
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Projektionstegning.
Et regulært, femkantet prisme staar paa den horisontale 

plan, saaledes at den ene sideflade staar lodret paa vertikal
planet. Grundfladens større radius er 4 cm., prismets høide 
5 cm. og aksens afstand fra vertikalplanet 6 cm.

Paa prismet ligger en regulær, trekantet pyramide, saa
ledes at aksen ligger parallelt med vertikalplanet og i samme 
afstand fra dette som prismets akse, og saaledes, at grund
fladens ene side gaar gjennem et af prismets hjørner.

Grundfladens side er 8 cm. og pyramidens sidekant 
12 cm.

Se forresten opstillingen.

Skolens VI mdkl. havde i mai maaned 34 elever, 3 paa 
latinlinjen og 31 paa engelsklinjen. 2 af disse, begge fra 
latinlinjen, bestemte sig til at gaa VI mdkl. op igjen, 1 opgav 
at tage eksamen, og 2, 1 paa latin- og 1 paa engelsklinjen, 
blev syge, saa de ikke kunde gaa op til eksamen. Det blev 
saaledes 29 elever, 2 paa latinlinjen og 27 paa engelsklinjen, 
som gik op. Samtlige bestod eksamen, 3 med hovedkarakteren 
udmerket godt, 19 med meget godt og 12 med godt.

Latinlinj en.

Hvor mange aar elev
af skolen. Hovedkarakter.

1. Mørstad, Erik 6 godt (2,61).
2. Næs, Hal vor 6 udmerket godt (1,46).
3. Bentzen, Sverre 6 meget godt (1,63).
4. Bruun, Ole 9 meget godt (2,40),
5. Bull, Vincens 8 meget godt (1,71).
6. Christensen, Carl 9 meget godt (1,79).
7. Doxrud, Christian 2 godt (2,89).
8. Fjeldstad, Jørgen 2 meget godt (1,90).
9. Grønvold, Peter 9 meget godt (2,13).
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Hvor mange aar elev
af skolen. Hovedkarakter.

10. Hallén, Filip 10 godt (2,64).
11. Heidenreich, Fredrik 9 meget godt (2,23).
12. Holm, Thor 4 godt (2,75).
13. Jensen, Oskar 9 godt (2,73).
14. Jespersen, Peter 9 meget godt (2,03).
15. Kolby, Georg 9 meget godt (1,73).
16. Krog, Mens 6 meget godt (1,57).
17. Larsen, Finn 7 meget godt (1,77).
18. Leisegang, Theodor 2 meget godt (1,63).
19. Lereim, Jakob 6 meget godt (2,13).
20. Lund, Georg 6 udmerket godt (1,34).
21. Nummedal, Toralv 3 udmørket godt (1,47).
22. Olsen, Hjalmar 5 meget godt (1,93).
23. Olsen, Ivar 6 godt (2,79).
24. Prahl, Vilhelm 9 meget godt (2,30).
25. Svendsen, Olaf 4 godt (3,00).
26. Sønniksen, Francis 8 meget godt (2,25).
27, Thiis, Emanuel 10 meget godt (2,23),
28. Thoresen, Hallgrim 4 meget godt (1,54).
29. Tokstad, Trygve 8 meget godt (1,63).

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

Ligesom de-nærmest foregaaende aar blev aarsexamen for 
klasserne nedenfor 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.,
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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 til
ladelse til at anstille en privat prøve i undervisningstimerne 
før examen i tilfælde, hvor de fandt dette nødvendigt for at 
bestemme karaktererne.

VIII. Skolens bibliothek og samlinger.
Af nyanskaffelser til bibliotheket og samlingerne i skole

aaret er følgende de vigtigste :
Historisk tidsskrift med tillægshefter, det i

skoleaarets løb udkomne.
Universitets- og skole-analer, do. do.
Vor ungdom, do. do.
Halvorsens Forfatterlexikon do. do.
Jægers Literaturhistorie, komplet.
Rheinische Blätter für Erziehung und Unterricht, 7 Ide 

aargang.
Deutsche Zeitschrift für ausländisches Unteirichtswesen

(Dr. J. Wychgramm, Leipzig).
Scherr: Almindelig literaturhistorie, oversat af Fr. W. Horn 
Debes: Ver denskart.
Roth: Kart over bibelens lande.
Meinhold: 4 anskuelsesbilleder.
Wilke & Heinemann: 2 do.
Jacobsen: 20 naturhistoriske plancher.
Langl: 1 historisk billede.
Lehmann: 5 do. do.
Lohmeyer: 3 do. do.
Apparat til at vise Mariottes Lov.
Schiøtz’s : Brydningsapparat.
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Apparat til at vise Lysets reflektion. 
Belysningslampe med linje og spalte. 
Vandspring til Luftpumpen.
Blæksprut paa spiritus.
Bierne og deres kultur (præparat).

IX. Skolepenge. Skolebeneflcier.
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. 44 kr. 4,40
- 2den — « 72 « 7,20
- 3dje — « 96 « 9,60
- I—III middelklasse « 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 slut
ning og maa ske. skriftlig mindst en maaned forud.

Hele og halve fripladse kan af forstanderskabet tilstaaes 
i et antal af indtil en tiendedel af skolens elevantal, regnet 
efter hele fripladse, til elever, hvis flid, fremgang og opførsel 
gjør dem fortjente hertil, og hvis forældre eller forsørgere 
trænger til en saadan lettelse. Fripladse tilstaaes i regelen 
kun saadanne elever, hvis forældre eller forsørgere i mindst 
2 aar har havt sit hjem i Kristiania.
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Friplads tilstaaes ingen elev, medmindre han har gaaet 
mindst et aar paa skolen.

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

maaned og maa være ledsaget af attester af ny dato.
I skoleaaret 1896—97 har været bevilget 26 hele og 42 

halve fripladse til et samlet beløb af 6 659 kroner. Modera
tion for brødre i skoleaaret har beløbet sig til 3 991 kr. 
Fripladse og moderation tilsammen udgjorde altsaa 10 650 kr.

For renterne af pedel Andresens legat er desuden 
skolepengene blevet betalt for en elev af VI middelskole
klasse, hvorhos 2 sønner af lærere ved skolen har havt fri
plads uden konkurrence.

X. Forskjelligt.
Foruden hvad der er omtalt i den foregaaende mere 

schematiske del af nærværende beretning, fortjener ogsaa. 
følgende, der er passeret i skoleaarets løb, at mindes:

Skolens vikarkasse havde under gunstige sanitære for
holde blandt lærerpersonalet opsparet et fond, der i begyndel
sen af skoleaaret beløb sig til omtrent kr. 5 500.

Lærerne fandt, at der var liden mening i, at de saaledes 
skulde samle for en kommende lærerslegt, og androg derfor 
om, at de enten maatte erholde udbetalt et større beløb 
af kassen til disposition, eller maatte fritages for bidrag 
til kassen, indtil den beholdne kapital var gaaet ned til et 
rimeligt beløb. Under 4de november 1896 samtykkede for
mandskabet i, at lærernes bidrag til vikarkassen ophørte, 
indtil kassens beholdning maatte være gaaet ned til kr. 3 000, 
da den tidligere kontingent atter bliver at opkræve. Da 
bykassens lille aarlige tilskud til vikarkassen af kr. 240 frem
deles bliver staaende, og vikarkassen har lidt renter af sin 
i bank henstaaende kapital, tør det vare en aarrække, inden 
kassens kapital er gaaet ned til kr. 3 000.
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Dette frigjorte bidrag stak lærerne ikke i sine egne 
lommer, men anvendte det til at øge sit private fællesfond 
„Overflødighedshornet“, hvorom er meddelt en liden notits i 
skolens beretning for 1886—1887. Lærerne yder nu til dette 
1 pct. af sine maanedlige lønninger og finder dette bidrag 
overmaade vel anvendt, da „Hornet“ er dem til særdeles 
megen nytte og hygge.

Ved kommunestyrets beslutning af 26de mars 1896 blev 
der tilføiet den bestemmelse til lønningsvedtægten for lærere 
og lærerinder ved kommunens folkeskole, at tjenesteaar i tid
ligere lærerstillinger i nogen grad kommer dem til gode ved 
beregning af de tjenesteaar, der berettiger til alderstillæg af 
kommunen. Med støtte i, at Kristiania borger- og realskole 
ogsaa er en kommunalskole, søgte lærer Gran og lærerinderne 
frk. Oorneliussen og frk. Duns om, at den for folkeskolen 
vedtagne bestemmelse ogsaa maatte komme dem til gode. 
Dette blev indvilget. Som følge deraf fik Gran et tillæg i 
tjenestetid af 4 aar, frk. Duus af 4 aar, frk. Oorneliussen af 
2 aar.

Ved skrivelse af 21de januar 1897 meddelte de herrer 
professor dr. Blix og stadsveier Olsen, at deres afdøde 
svoger, snedkermester H. W. Hansen, før sin død havde ud
talt som sin hensigt at skjænke skolen et ham tilhørende ege
træs skab, indeholdende udstoppede fugle og andre dyr, i 
erindring om, at han i sin tid, i 30—40 aarene, havde været 
skolens elev. Den smukke mindegave er modtaget og ind
lemmet som saadan i skolens samlinger.

Den vigtigste sag vedkommende skolen, som i det for
løbne skoleaar har været behandlet i skolens forstanderskab, 
tildels ogsaa i magistrat og formandskab, er spørgsmaalet om, 
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hvad der maa g] øres for at bringe skolen i overensstemmelse 
med den nye lov om høiere almenskoler af 27de juli 1896.

Foreløbig blev dog blot fattet beslutning om de foran
dringer, som i henhold til loven og til udstedte kongelige 
resolutioner maatte træde i kraft allerede fra det nye skole- 
aars begyndelse. Disse var:

1. Latin udgaar af skolens fagkreds. De elever ved skolen, 
som nu læser latin, fuldfører middelskolekurset med dette 
fag; men ingen elev begynder herefter paa latin ved 
denne skole.

2. Fransk udgaar ligeledes af fagkredsen. De elever, som 
i det forløbne skoleaar gik i III middelklasse og høiere 
klasser, har adgang til at faa undervisning i fransk i V 
og VI middelklasse; men for yngre elever bortfalder 
denne adgang.

3. Undervisningen i tysk, der hidtil har begyndt i II mdkl. 
(en smule tysk er efter den hidtil gjældende undervis
ningsplan læst allerede i I mdkl.), udsættes til III mdkl. 
(den nye I mdkl.).

4. Undervisningen i engelsk, der hidtil ved vor skole er 
begyndt i III mdkl.., udsættes til IV mdkl. (den nye 
II mdkl).

5. Undervisningen i haandgjerning for gutter, den saakaldte 
sløjd, indføres for 5 forbkl. (tidligere II mdkl.) og I mdkl. 
(tidligere III mdkl.) og udvides opover med 1 ny klasse 
for hvert nyt skoleaar til skolens toppunkt.

6. De nuværende navne paa klasserne forandres. Efter loven 
og den nye undervisningsplan vil den nye middelskoles 
4 klasser blive at benævne I, II, III og IV middelskole
klasse (de tidligere IH—VI mdkl.). Som følge heraf vil 
de tidligere I og II mdkl. blive at betegne som forberedelses
klasser og at nævnes som 4de og 5te forberedelsesklasse 
i tilslutning til de nuværende 1—3 forbkl.

7. Den daglige skoletid skal fordeles paa 6 undervisnings
timer (lektioner), hver paa 45 minuter, med friminuter 
mellem timerne.
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Skolens ferier skal tilsammen udgjøre 13 til 14 uger, 
som efter forslag af skoleraadet fordeles efter forstander
skabets nærmere bestemmelse ; dog skal sommerferierne 
ikke udgjøre mindre end 7 uger og bestyreren have ad
gang til at anvende indtil 12 dage af skoleaaret til enkelte 
fridage.

Skolen er ikke udstyret med lokale eller materiel for 
undervisningen i haandarbeide eller sløjd. For at kunne sætte 
denne undervisning i gang fra det nye skoleaars begyndelse 
henvendte forstanderskabet sig til styret for folkeskolen med 
andragende om adgang til lokale og materiel ved Møllergadens 
skole for de to klasser med parallelklasser, ialt 4 klasser, som 
ira det nye skoleaars begyndelse skulde have undervisning i 
sløjd. Andragendet blev indvilget paa visse betingelser, der
iblandt at det skulde være Møllergadens skoles sløjdlærere, 
der skulde overtage undervisningen i faget. I henhold hertil 
blev lærerne Th. Ejer kan og N. Tor gers en antaget som 
timelærere med en aflønning af kr. 1,20 pr. time.

Ved kongelig resolution af 6te februar 1897 blev det be
stemt, at den nye lovs forskrifter om undervisningen samt om 
prøver og vidnesbyrd skulde træde i kraft fra begyndelsen af 
skoleaaret 18|| for den nye I og II (tidligere III og IV) 
mdkl., og at middelskole-examen efter den nye ordning som 
følge heraf skulde blive at afholde første gang aar 1900.

Efter de nye bestemmelser skulde de elever, der ved 
examen 1897 rykkede op i den nye II mdkl., ikke læse latin. 
Men efter den for vor skole eiendommelige ordning, hvorefter 
undervisningen i latin og engelsk begynder et aar tidligere 
end ved de øvrige skoler, havde de gutter, som rykkede op 
i den nye II mdkl., allerede læst latin og engelsk et aar. 
For at ikke den planmæssige undervisning skulde afbrydes, 
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androg forstanderskabet om, at det maatte tillades skolen i 
skoleaaret 18|4 at drive undervisningen i den nye II mdkl. 
efter den ældre plan, og at skolen maatte faa udsættelse til 
aar 1901 med at afholde middelskole-examen efter den nye 
ordning.

Ved departements-skrivelse af 26de juli 1897 blev den 
første post i andragendet (undervisning af II mdkl. efter den 
ældre plan for skoleaaret 18^) indrømmet. Hvad den anden 
post (udsættelse med at afholde middelskole-examen efter den 
nye ordning til 1901) angaar, vilde departementet ikke for 
tiden søge udvirket kongelig resolution, idet man forudsatte, 
at lignende andragender senere vilde fremkomme fra flere 
skoler, og man agtede at behandle alle andragender under et. 
Det henstilledes til forstanderskabet at fremkomme med for
nyet andragende i løbet af høsten 1899.

Ved Forstanderskabets beslutning af 18de november 1896 
blev det besluttet at ombytte Løkkes engelske grammatik 
med Herrestads. Den nye bog blev indført i IV mdkl. fra 
beslutningens dato og vil for hvert nyt skoleaar blive indført 
i en høiere klasse til og med øverste.

»He«----



XI. Skolens regnskab.
Extrakt af skolens regnskab for 1896.

Indtægt:
Beholdning :

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

------------------  kr. 8 492,16
Skolekontingent for 1896 .... - 42079,20 
Leie af værelser og andre rnm. . - 1391,00
Godtgjørelse for gas og brænde. . - 188,00
Tilfældige indtægter........................ - 15,62
Tilskud af bykassen........................- 19 400,00

Udgift:
Lønninger...........................................ki. 50 989,40
Skrivehjælp for bestyreren . . . 309,80
Vedligeholdelse af bygninger m. m. - 2 714,21
Inventarium og undervisningsmateriel - 1 402,45
Brænde................................................... - 1 679,32
Belysning..............................................- 569,57
Pudrettering, renhold af fortog m. m. - 226,25
Renhold af skolelokalerne. ... - 1417,50
Brandkontingent og vandafgift . . - 361,01
Forskjellige udgifter......................... - 1 663,78
Restancer, udgaaede af beholdningen - 710,61
Beholdning :

restancer. . . . kr. 9 024,43
i kasse .... - 497,65

------------------ - 9 522,08

1897] 
Skolens regnskab.

Kr. 71 565,98 Kr. 71 565,98


