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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 til anvendelse, samt skolens bestyrer.

I skoleaaret 1898—-99 bestod forstanderskabet af: 
Borgermester Horn som formand, siden april 1886. 
Hovedlærer ved det praktisk-theologiske seminarium, pastor

G. Jensen, medlem siden januar 1892.
Kjøbmand A. Bergwitz, medlem siden januar 1892. 
Professor dr. med. S. La ache, fra januar 1898.
Skolens bestyrer J. Jespersen, medlem siden november

1881.

II. Skolens lærerpersonale.

Om de forandringer, lærerpersonalet undergik ved slut
ningen af skoleaaret 1897—98, er oplyst i forrige aars- 
beretning.

Kristiania borger- og realskole. 1
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Lærerpersonalet bestod altsaa i 1898—99 af :

Bestyrer:

Jespersen, Jesper. Født 1833, seminarist 1853, student
1859, cand. iheol. 1866, ansat oktober 1881.

Inspektør:

Holst, Victor. Født 1862, student 1880, sproglig-historisk 
lærerexamen 1886, ansat som lærer september 1887, 
inspektør 1897.

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.

Grüner, Herman Christian Hegge. Født 1834, officer 1855, 
kaptein 1872, ansat januar 1865.

Holst, Victor. Inspektør, se ovenfor.
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- 

naturvidenskabelig lærerexamen 1892, ansat mars 1895.
Larsen, Aksel. Født 1864, student 1885, mathematisk- 

naturvidenskabelig lærerexamen 1892, ansat april 1895.
.Dahl, Ole Christian. Født 1863, student 1881, cand. theol.

1891, ansat 1897.

Fast ansatte lærere af lavere lønningsgrad:

Lund, Andreas. Født 1851, seminarist 1871, student 1881, 
cand. philos. 1883, ansat november 1877.
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Gran, Torstein. Født 1852, seminarist 1873, ansat august 
1885.

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

Timelærere:
Has lund, Ludvig August. Født 1847, landskabsmaler, ansat 

april 1874. Tegning.
Staver, Alf. Født 1874, student 1894, værnepligtig officer 

1895, seminarist 1896, udexamineret fra centralskolen for 
legemsøvelser 1899, ansat august 1898. Gymnastik og sang.

Schøning, John 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.

Bjerkan, Theodor. Født 1869, seminarist 1887, ansat 
1897. Sløjd.

Torgersen, Nicolai. Født 1866, seminarist 1885, ansat 
august 1897. Sløjd.

Solheim, Henrik. Født 1861, seminarist 1881, ansat august 
1898. Sløjd.

L ærerinder:
Frøken Liitken, Ingeborg Kristiane. Født 1847, ansat au

gust 1879.
— F o s s, Martha Elise. Født 1849, ansat mars 1880.
— Duus, Jakobine Fredrikke. Født 1862, lærerinde- 

examen af høiere grad 1883, ansat august 1894.
— H o u g e n, Aasta. Født 1868, lærerinde-examen af 

høiere grad 1888, ansat januar 1897.

Vikarierende lærere:
Cand. philos. Arnt N æ s s havde i hele skoleaaret per

mission med egen vikar fra sine fleste timer, forat han kunde 
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forberede sig til den filologiske embedsexamen; i disse timer' 
vikarierede cand. theol. Per- Hagen.

Lærer i gymnastik og sang A. Staver havde i en læn
gere tid af skoleaaret permission for at afslutte sin uddannelse 
ved den gymnastiske centralskole. I hans sangtimer vikari
erede organist V. Vellesen, i hans gymnastiktimer først 
premierløitnant G. Erdmann, siden premierløitnant C. A. 
K y r r e.

Gand. mag. Raabe havde permission de første 2 à 3 
maaneder af skoleaaret for at foretage en studiereise med 
offentligt stipendium. Hans vikar blev lønnet af skolen. Som 
vikar blev antaget stud, philol. R. M o.

Skolens kasserer er cand. mag. V. Holst siden august 
1897.

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

2den forberedelsesklasse blev i henhold til tidligere fattet 
beslutning ophævet ved skoleaarets udgang. Som følge heraf 
fratraadte de to lærerinder, frøkenerne Elise Foss og 
Aas t a Ho ugen, og deres poster blev inddraget. De fra
trædende erholdt ansættelse ved Kristiania folkeskole med 
bibehold af deres anciennitet fra borgerskolen.

Da undervisning i sløjd ved indeværende skoleaars be
gyndelse blev indført i III mdkl., ansattes som sløjdlærer 
C. Løvdal med en aflønning af kr. 1,20 pr. time.
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III. Disciplenes antal m. m.
Ved kommunestyrets beslutning af 12te mai 1898 blev 

det, som oplyst i forrige aarsberetning, besluttet, at skolens 
foiberedelsesafdeling efterhaanden skulde inddrages. I hen
hold hertil blev 1ste forbkl. sløifet fra udgangen af skoleaaret 
1897—98. I skoleaaret 1898—99 var 2 forbkl. — IV mdkl. 
i virksomhed. Til samtlige klasser var der parallelklasser, 
saa der var ialt 16 særskilte klasser.

Følgende tabel viser elevantallet i de forskjellige klasser 
i hvert af de 4 kvartaler i skoleaaret:
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Forberedelsesskolen 2 kl.................. 43 43 43 43

3 - .... 44 44 44 47
4 - .... 54 53 54 56
5 - .... 53 53 54 52

Tilsammen 194 193 195 198

Middelskolen I............................. 68 67 66 66
II............................. 61 57 57 54

Ill E............................. 41 39 36 36
Ill L............................ 4 4 4 4
IV E............................ 31 33 32 30
IV L............................ 7 7 7 7

Tilsammen 212 207 202 197

Samlet antal 406 400 397 395
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Det største elevantal i nogen maaned i skoleaaret var 
406 i septbr., det mindste var 390 i juni. Det gjennemsnitlige 
elevantal for hele skoleaaret var 397.

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

Normalalder 
ved. begyn
delsen af 

skoleaaret.

Gj ennem- 
snitsalder til Over nor

malalderen.samme tid.

Forberedelsesskolen 2 kl. 7 aar 71o/12 a ar w/i2 aar
3 - 8 » 8u/i2 » U/12 »
4 - 9 » 10%2 » 1712 »
5 - 10 » 11712 » 1712 »

Middelskolen I - 11 » 12712 » 1712 »
II - 12 » 13712 » 1712 »

III - 13 » 14712 » 1712 »

IV - 14 » 15712 » 1712 »

Gjennemsnitsalderen er 13% maaned over den alder, der 
af kirkedepartementet er betegnet som normalalder. I skole
aaret 1897/s8 var den 12% maaned over normalalderen. Her 
har altsaa en liden tilbagegang fundet sted i det sidste 
skoleaar.

32 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 
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 skoleaaret 

1898—99 fordelt paa følgende maade mellem lærerne :

Bestyreren:
Religion i IV mdkl. b og II b . . . . 4 t.
Modersmaal i IV b og III b.....................6 t.

-------------- 10 timer.
Inspektør Holst:

Latin i IV b og III b ........................... 12 t.
Modersmaal i II b og I b.........................9 t.

-------------- 21 timer.
Sundt, klasseforstander i I a :

Historie gjennem hele middelskolen, a-
afdelingen, samt i 5 a og 4 a . . . 15 t.

Geografi i de samme klasser...................13 t.
------------- 28 timer.

Iversen, klasseforstander i II b :
Tysk i III a, II a og b, I a og b .... 26 timer.

Grüner, klasseforstander i IV b :
Tysk i IV b og III b.................................8 t.
Engelsk i IV b, III b og II b . . . . 13 t.
Fransk i IV b og III b.............................5 t.

26 timer.
Raabe, klasseforstander i I b :

Historie gjennem hele middelskolen, b-
afdelingen, samt i 5 b og 4 b . . . 15 t.

Geografi i de samme klasser...................13 t.
— 28 timer.

Herrestad, klasseforstander i IV a :
Tysk i IV a................................................. 4 t.
Engelsk i IV a, III a og II a . . . . 13 t.
Fransk i IV a og III a.............................5 t.
Norsk i I a................................................. 5 t.

27 timer.
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Domaas, klasseforstander i III b:
Matematik og praktisk regning i IV b, III

b, II b og I b...................................21 t.
Naturfag i IV b og III b.........................5 t.

— 26 timer.
Larsen, klasseforstander i III a:

Matematik og praktisk regning i IV a, III 
a, II a og I a............................ 20 t.

Naturfag i IV a og III a........................ 5 t.
25 timer.

Dahl, klasseforstander i II a :
Religion i IV a, III a, II a og b og I a . 10 t. 
Modersmaal i IV a, III a, II a og 5 a . 16 t. 

—1---------- 26 timer.
L u. n d, klasseforstander i 4 a : 

Modersmaal i 4 a.................................8 t.
Naturfag i II b, I b, 5 a og b . . . . 9 t.
Regning i 5 a og 4 a.................................9 t.

----  — — 26 timer.
Gran, klasseforstander i 5 b : 

Regning i 5 b og 4 b.........................9 t.
Skrivning i IV—I, i 5 a og b og 4 b . 19 t. 

-------------- 28 timer.
N æ s s, naturhistorie i II a og I a..................... 5 timer.
Hagen, klasseforstander i 5 a:

Religion i I b, 5 a og b og 4 b . . . 11 t. 
Modersmaal i 5 b og 4 b.......................14 t.

-------------- 25 timer.
Has lund: Tegning gjennem hele skolen ... 20 timer. 
Staver: Gymnastik og sang gjennem hele skolen 26 timer.

S c h ø n i n g : 
Bogholderi i IV a og b.................... 4 t.
Handelsregning i IV a og b, III a og b 8 t.

12 timer.
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B j e r k a n : 
Torgersen: > Sløjd i II a og b, I a og b, 5 a og b 12 timer.
Solheim:
Frk. Lütken, klasselærerinde i 2 a 24 timer.

„ Duus, klasselærerinde i 2 b . . . . . 24 t.
Skrivning 4 a..................................... . 3 t.

— 27 timer.
„ H o u g e n, klasselærerinde i 3 a, dog ikke i

gymnastik og sang.......................... 24 t.
Beligion i 4 a..................................... . 3 t.

— 27 timer.
. „ F o s s, klasselærerinde i 3 b, dog ikke i gym-

hastik og sang ............................. 24 timer.
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V. Timefordelingen m. ni.

Re
lig

io
n

M
od

er
sm

aa
l

Ty
sk

En
ge

lsk
La

tin
Fr

an
sk

H
ist

or
ie

G
eo

gr
af

i
M

at
em

at
ik

Re
gn

in
g

Bo
gh

ol
de

ri
N

at
ur

fa
g

Sk
riv

ni
ng

Te
gn

in
g

G
ym

na
sti

k
Sl

øj
d

IV a 2 3 4 4 2 3 2 6 2 2 2 1 1 u
IV b 2 3 4 4 6 2 3 2 6 2 2 2 1 1 r
III a 2 3 4 4 3 3 2 4 2 3 1 1 l 1,
III b 2 3 4 4 6 3 3 2 5 2 3 1 1 I3 J1■ —'

II a 2 4 5 5 2 2 5 2 1 2 1 2 1,•-- . —■ 3II b 2 4 5 5 2 2 5 2 1 2 1 2 )—-
I a 2 5 6 3 2 5 3 2 2 1 2 1l o
I b 2 5 6 3 2 F 3 2 2 J 2 1
5 a 3 6 9 2 5 2 3 2 l 2 1
5 b 3 6 2 2 5 2 3 2 1 2 1
4 a 3 8 2 3 4 3 2 L 1
4 b 3 8 2 3 4 3 2 I2 1
3 a 2 8 3 2 5 4 u
3 b 2 8 3 2 5 4 r

11

2 a 3 9 3 5 4 1
2 b 3 9 3 5 4 1

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, i III og II 
mdkl. og 3 forberedelsesklasse tillige i sang.

Latinlinjens elever havde sin plads i middelskolens klas
ser b. Disse klasser bestod saaledes af dels latinere, dels 
engelskmænd. Latinerne havde undervisning i latin i de timer, 
da engelskmændene 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 forskj ellige 
værelser.

I undervisningen i fransk deltog 36 disciple.
31 elever var, samtlige efter lægeattest, fritaget for under

visningen i gymnastik i det hele skoleaar eller en større del 
deraf. For undervisningen i sang var 1 elev 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 fritaget for undervisningen i engelsk.

VI. Undervisningen.
Følgende pensa er gjennemgaaet i skoleaaret:

A. I forberedelsesskolen 

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.

Modersmaalet: Af Pauss & Lassens læsebog 1ste
skoletrin læst til side 212. Læsestykkerne tildels 
gjeafortalt af børnene. Nogle smaadigte lært udenad. 
Afskrift, diktat.

Regning: Udvidelse af kjendskabet til tallene til hundrede-
tusinde 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. 
(Nicolaisens tavleregningsopgaver 1ste hefte 
4de—6te trin er gjennemgaaet).
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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 
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 efter Vogts 
lille bibelhistorie. De tidligere gjennemgaaede for
tællinger at 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.

M o d e r s m a al e t: Læsning: P aus s & L as s en s læsebog 
1ste skoletrin fra 4de afdeling bogen ud er gjen
nemgaaet efter forberedelse hjemme. Korlæsning 
anvendt. Flere digte lært udenad.

Gjennem en række af eksempler og ved analyse 
i læsebogen er indøvet sætningen med subjekt, 
prædikat og komplement samt de vigtigste ord
klasser.

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. (Nicolaisens 4de til 6te trin 
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repeteret og de første afsnit af 8de og 9de trin 
gjennemgaaet.

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

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

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

4de klasse.
Religion: Gjennemgaaet det nye testamente efter Vogts 

lille bibelhistorie. Tekstordene til katekismens 5 
parter og derefter de to første parter med Luthers 
forklaring er gjennemgaaet efter dr. Bangs ud
gave, ligesaa et lidet udvalg af bibelsprog af hus
tavlen og sentenserne. 4 nye salmer er lært, de 
tidligere lærte repeteret.

Modersmaalet: Læsning med samtaler om og gjen- 
givelse af det læste efter Pauss & Lassens 
læsebog 2det skoletrin, 1ste afdeling. Nogle digte 
lært udenad efter læsebogen. Grammatik: De 
vigtigste sætningsdele og ordklasserne samt det 
mest elementære af bøiningslæren er gjennemgaaet 
og indøvet efter Hofgaards lille norske gram
matik. Diktat afvekslende med afskrift og uden- 
adskrift ; udenadstavning.

Regning: Repeteret de fire regningsarter i ubenævnte 
og ensbenævnte hele tal med udvidelse at 
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talsystemet over millionen. Gjennemgaaet de fire 
regningsarter i benævnte decimaltal med indøvelse 
af de decimale mynt-, maal- og vegtenheder, dog 
ikke multiplikation og division med decimaltal som 
multiplikator og divisor. (Nicolaisens regne- 
skole: 7 de trin, de sidste afsnit af 8de og 9de 
trin samt 10de, 11te og 12te trin med forbigaaelse 
af udmaaling af parallelogrammer).

Geografi: Under tegning af karter i løse omrids er de 
europæiske lande gjennemgaaet i sammentrængt 
fremstilling (Horns lærebog i geografi for middel
skolen, første trin, fra begyndelsen til s. 37).

Historie: Erichsens „En liden verdenshistorie“ læst og 
repeteret forfra til „To vigtige opfindelser“ (krudtet 
og bogtrykkerkunsten).

Skrivning: Grundtrækkene, alfabeterne og lettere sammen- 
skriftforbindelser gjennemgaaet i systematisk orden 
efter opskrift paa vægtavlen. Taktskrivning anvendt.

Tegning: Gjennemgaaet og tegnet den rette linje i for- 
skjellige stillinger, vinkler, kors, kvadrater, rhombe, 
triangel, repeteret med udvidelse til indskrevne 
figurer (mosaikmønstre). Tegningerne udført med 
blæk og pen og skraveret.

5te klasse.
Religion: Gjennemgaaet hele Vogts lille bibelhistorie. 

Lært katekismen undtagen forklaringerne til 3die 
og 4de part, 25 salmevers.

Modersmaalet: Læsning efter Pauss & Lassens 
læsebog 2det skoletrin, 2den afdeling med for
klaring og gjengivelse af det læste. Foredrag af 
udenadlærte digte. Grammatik: Det væsent
ligste af formlæren og sætningslæren gjennemgaaet 
efter Hofgaards lille grammatik med analyse. 
Diktat afvekslende med afskrift; gjenfortællinger. 
Indøvet brugen af de vigtigste skilletegn.
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Regning: Fuldstændigere gjennemgaaelse af de fire regnings
arter i forbindelse med repetition af det metriske 
system. Udmaaling af parallelogrammer. Gjennem- 
gaaet grundtrækkene i almindelig brøk. (Regne- 
skolen: 10de—12te og 14de trin).

Geografi: Norges geografi repeteret. De øvrige verdensdele 
gjennemgaaet paa lignende maade som Europa i 4de 
kl. (Horns lille geografi s. 37 til slutningen). 
Mundtlig meddelt det allervæsentligste af den astro
nomiske og fysiske geografi.

Historie: Erichsens verdenshistorie til slutningen. Hele 
bogen repeteret.

Naturhistorie: Zoologi: Pattedyr, fugle og enkelte typer 
af lavere dyr gjennemgaaet efter Sørensens lærebog.

Botanik: Beskrevet endel planter, hvorunder 
eleverne er gjort bekjendt med plantens dele.

Skrivning: Systematisk repetition af de latinske alfabeter, 
skrivning af enkelte ord og bogstaver i methodisk 
og senere i alfabetisk orden, afvekslende med smaa 
bogstaver sammenhængende hele linjen (stilerings
øvelser) og endel sammenskrift.

Tegning: Fortsættelse af retlinjede figurer, tegnet sekskanten 
og ottekanten med indskrevne stjerneformer, end
videre den krumme linje og cirkelen samt deraf 
udledede figurer som lette rosetter og sammensæt
ning med rette linjer og nogle lettere stiliserede 
bladformer efter Herd ti es plancher. Udførelsen 
ogsaa i denne klasse med blæk, skraveret med 
farvet blæk, tildels med blyant og viskelær med 
optrækning med pen.

Sløjd: Gjennemgaaet de 4 første trin af den i middelskolens 
plan anbefalede modelrække.
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7>. I middelskolen.

Religion.
I kl. Bibelhistorie: Læst og repeteret Klavenes’s 

bibelhistorie, det gamle testamente. I forklaring 
læst og repeteret fra begyndelsen til 2den artikel efter 
dr. Bangs lærebog. 6 salmer lært udenad.

II . kl. Bibelhistorie: Klavenes’s bibelhistorie fra 
begyndelsen af det nye testamente til „Kirkens grund
læggelse blandt jøderne“. Forklaring: Dr. Bang 
fra 2den artikel til daabens sakramente. 8 salmer.

III kl. Vogts bibelhistorie fra „Palmesøndag“ bogen ud og 
det gamle testamente fra begyndelsen til „Esras bog“. 
Forklaring: Dr. Bang: De 3 sidste parter. 
1ste part repeteret.

IV 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.

M o d e r s m a a 1 e t.
I kl. Læsning efter Pauss & Lassens læsebog 2det 

skoletrin, 3dje afdeling med forklaring og gjengivelse 
af det læste. Udenadlærte digte efter samme læsebog. 
Grammatik: Formlæren i sammenhæng, hovedsæt
ninger og bisætninger med disses formale inddeling 
gjennemgaaet efter Hofgaards lille grammatik; 
analyse, væsentlig efter læsebogen. Skriftlige 
øvelser: Gjengivelse af hovedindholdet af fortælling 
eller beskrivelse, afvekslende med diktat. I forbindelse 
hermed regler for retskrivning og indøvelse af skille
tegnene. Nogle norske udarbeidelser af fortællende 
art (En morsom tur, en fisketur, en skolebog fortæller 
sin historie, et brev til mine forældre om, hvorledes 
jeg havde det paa landet).
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II kl. L æ. s ni n g: Et udvalg af Pauss & Lassens læse
bog, 3dje skoletrin, 1ste afdeling. Foredrag af udenad
lærte digte. Det resterende af gr a mm at i k e n, saa- 
vel formlæren som sætningslæren, gjennemgaaet efter 
H o f g a a r d s lille grammatik. Stadig analyse. Skrift
lige arbeider: Diktat, skriftlig analyse, i regelen 
hver anden uge en stil af fortællende, beskrivende 
eller skildrende indhold. I skoleaaret er følgende 
udarbeidelser skrevet: 1) En dag i sommerferien. 
2) En fisketur. 3) Saaledes havde jeg det sidste 
søndag. 4) En gymnastiktime. 5) Et frikvarter. 6) 
Dammen ligger. 7) Beskrivelse af en gaard paa 
landet. 8) Holmenkollen. 9) Bygdø. 10) Stortorvet. 
11) Koen. 12) Hesten. 13—14) Fanitullen. 15)
Karl Johans gade. 16) Snefæstningen. 17) Paa bota- 
nisering. 18) Fortæl, hvorledes du tilbragte sidste 
sommer.

III Kl. Læsning: Et udvalg af prosaiske og poetiske 
stykker af Pauss & Lassens læsebog, 3dje skole
trin, 1ste og 2den afdeling. Foredrag af udenadlærte 
digte. Grammatik: Repetition af det væsentligste 
af sætningslæren, ledsaget af stadig analyse. Skrift
lige arbeider: Skriftlig analyse samt hveranden 
uge en stil af fortællende, beskrivende eller skildrende 
indhold. I skoleaaret er følgende udarbeidelser skrevet: 
I begge parallelklasser: 1) Besøg hos en haandverker 
paa hans verksted. 2) Hvad jeg kan se fra mit 
vindu. 3) Det første aar af en svales liv, fortalt af 
den selv. 4) Skildring af en dag i høonnen. 5) I 
bærskogen. 6) Beskrivelse af N. kirke. 7) Beskri
velse af et selvvalgt maleri. 8) Brev til min fader 
om, hvorledes det gaar mig i skolen. 9) Brev om, 
hvorledes jeg har det paa landet. (Begge i fuldstæn
dig brevform.) Særskilt i III a: 10) Vandet i 
menneskets tjeneste. 11) En tur i luftballon. 12)
Faret vild i taagen. 13) Jernet. 14) Katten. 15)

Kristiania borger- og realskole. 2
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De norske fiskerier. 16) Vinterliv i Norge. 17) 
Akerselven. Særskilt i III b: 10) Skolen mel
lem Id. 11,6 og 11,25 (det store frikvarter). 11) En 
vanddraabes reise (efter en oplæst skildring). 12) 
Saaledes tilbringer jeg mine fristunder. 13) Hvorledes 
det gik til, at jeg fik 6 for historie, og hvorledes det 
gik mig derfor. 14) Golfstrømmen. 15) Hele familien 
paa landtur. 16) Hvilken aarstid jeg synes bedst 
om og hvorfor. — Anvisning til at forfatte disposi
tioner; nogle dispositioner udarbeidet paa skolen.

IV kl. Læsning efter Pauss & Lassens læsebog, 3dje 
skoletrin, 1ste og 2den afdeling. Af det læste blev 
lagt op til examen i IV a omtrent 110, i IV b om
trent 100 sider af Folkevise, P. Dass, J. N. Brun, 
Oehlenschläger, Wergeland, Welhaven, Asbjørnsen, 
Moe, Østgaard, Schultze, Landstad, Bjørnson, Ibsen, 
Lie, Kjelland. Fællesliter aturen 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 
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 bei der: I regelen hveranden uge en udarbei- 
delse af beskrivende, skildrende, fortællende eller let
tere ræsonnerende indhold. I skoleaaret er følgende 
udarbeidelser skrevet af begge klasser : 1) Mit levnets
løb, sandhed og digt. 2) Beskrivelse af Kristiania- 
dalen. 3) Gadelivet i Kristiania. 4) Vaaren og den 
virksomhed, den bringer. 5) Fortæl om tre eller fire 
af de vigtigste metaller og deres anvendelse. 6) Van
dets kredsløb. 7) Ilden, menneskets ven og dets 
fiende. 8) En søndag med vinterføre i Kristianias
omegn. 9) Havets betydning for Norge. 10) Fortæl 
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om menneskenes arbeide for at frembringe kornet og 
gjøre brød deraf (Tentamen). 11) Fremstilling af 
tankegangen i og forklaring af Ibsens digt „Paa 
Akershus“. 12) Ligesaa af Jørgen Moes „Den gamle 
mester“. 13) Sammenligning mellem det østenfjeldske 
og vestenfjeldske Norge efter deres natur og nærings- 
veie. 14) Skoleguttens glæder og bekymringer (Ten
tamen). 15) Jægerens, nomadens og agerdyrkerens 
levevis. 16) Fortæl om dyrelivet i vore skove. — 
Øvelser i at udarbejde dispositioner.

I kl.

II kl.

Ill kl.

IV kl.

Tysk.
Knudsen & Kristiansen: Lærebog i tysk for 
begyndere, s. 1 — 95. Udenadlæsning og retroversion. 
Diktater og enkelte stile efter lærebogens retrover- 
sionsøvelser.
Gundersens tysk læsebog, s. 1—32 og 37—44. 
Oversættelse, retroversion efter Gundersens retrover- 
sionsøvelser ; lidt mundtlig gjenfortælling.
Syntaksen indtil verbets tider er gjennemgaaet i sam
menhæng efter Gundersen og Larsens lille 
grammatik, formlæren repeteret i sammenhæng efter 
samme bog. 1 hjemmestil og 1 extemporalstil om 
ugen efter Kristiansens stil- og taleøvelser og 
Kristiansens stiløvelser ; mundtlig oversættelse 
fra norsk til tysk efter førstnævnte bog. Læst om
trent 60 sider af Gundersens tyske læsebog, af 
poesi nogle faa digte. — Mundtlig retroversion.
Formlæren og syntaksen repeteret efter Gundersen 
og Larsens lille grammatik. Stilskrivning og 
mundtlig oversættelse fra norsk til tysk efter Kristi
ansens stil- og taleøvelser og Kristiansens 
stiløvelser. Mundtlig og skriftlig retroversion. Læst 
omtrent 50 sider af Gundersens tyske læsebog. 
Øvelser i extemporal-oversættelse. Udenadlæren af 
mindre poetiske og prosaiske stykker.
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Engelsk.
II kl. Efter indøvelsen af de engelske lyd og deres beteg

nelse ved lydskrift blev læst af B r e k k e s lærebog i 
engelsk for begyndere til s. 75. Udenadlæren, gjen- 
fortælling og samtale om det læste i overensstemmelse 
med den offentlige undervisningsplan. De sidste 2% 
maaneder anvendtes til repetition. Skriftlige øvelser : 
Afskrift, diktat og senere ¿genfortælling af læste 
stykker.

III kl. Efter Herrestads grammatik gjennemgaaet syn
taksen. I hjemmestil ugentlig efter Knudsen og 
Løkkes stiløvelser, af og til en extemp oralstil. Af 
B r e k k e s læsebog for middelskolen omtrent 60 sider 
læst og repeteret. Udenadlæsning, mundtlig og skrift
lig retroversion, diktat.

IV kl. Repetition af det hele grammatiske pensum efter 
Herrestads grammatik. 1 hjemmestil ugentlig og 
1 extemporalstil hver anden uge. Øvelser i mundtlig 
retroversion af lette norske stykker ex tempore. Af 
B r ekkes læsebog er læst omtrent 60 sider. Til 
extemporaloversættelse er benyttet uddraget i læse
bogen af Marryat: „The Settlers in Canada.14

Latin.
III kl. I grammatik er formlæren repeteret i sammenhæng og 

da vigtigste punkter af syntaksen gjennemgaaet efter 
Schreiners grammatik. 1 time ugentlig skolestil, 
i sidste halvaar ogsaa 1 hjemmestil hver anden uge. 
25 sider af Andersens udvalg af latinske klas
sikere.

IV kl. Repetition af formlæren efter Schreiner: det væ
sentligste af syntaksen gjennemgaaet, dels fortløbende 
efter grammatiken, dels gjennem henvisninger under 
forfatterlæsningen. 1 skolestil og 1 hjemmestil ugent
lig. Læst 50 sider af Andersens udvalg, der
under Cæsar de bello Gall., 1ste bog.
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III kl. Knudsens „Kortfattet fransk grammatik“ gjennem
gaaet fra begyndelsen til § 68 ; de uregelmæssige 
verber (§ 68) ikke gjennemgaaet i sammenhæng, men 
taget enkelte leilighedsvis, eftersom de er forekommet 
i det læste. Af Knudsen og Wall em s læsebog, 
I del læst de første 22 sider med retroversionsøvel- 
serne s. 107—-110.

IV kl. Repetition af formlæren, de uregelmæssige verber 
gjennemgaaet i sammenhæng. Af syntaksen gjennem
gaaet de allervæsentligste punkter, deriblandt det 
vigtigste af ordstillingen og participiets bøiniug, efter 
Knudsens lille grammatik. Af Knudsen og 
W a 11 e m s læsebog, I del læst og repeteret omtrent 
30 sider.

Praktisk regning.
I kl. De fire regningsarter i brøk undtagen multiplikation 

og division med brøk som multiplikator og divisor. 
Herunder er stadig paavist, hvorledes fremgangsmaa- 
den ved regning med decimaltal falder sammen med 
brøkregningens regler. Fladeenhedernes forhold til 
hinanden, ligesom beregningen af rektangler, parallelo
grammer og triangler.

II kl. I første halvaar er i 3 ugentlige timer gjennemgaaet 
multiplikation og division med decimaltal og alminde
lig brøk som multiplikator og divisor. Som før paa
vist, hvorledes decimalregningens regler falder sammen 
med brøkregningens. I andet halvaai’ er 1 time ugent
lig benyttet til gjennemgaaelse af lettere opgaver, der 
løses ved slutning til enheden.

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

IV 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.
IV kl Det dobbelte bogholderi, udført gjennem flere exemp- 

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.

Matematik.
I kl. Konstruktionsøvelser i andet halvaar 1 time ugentlig, 

efter G e t z’ konstruktionsbog, første hefte, hvorunder 
børnene er gjort bekjendt med de elementære geo
metriske begreber.

II kl. Aritmetik (2det halvaar 2 timer ugentlig). Hoved
sætningerne af læren om hele tal for de 3 første reg
ningsarters vedkommende, (Bonnevies lærebog fra 
begyndelsen til „division“).

Geometri. I første halvaar 2 timer ugentlig 
fortsat de geometriske konstruktionsøvelser efter 
G e t z’ konstruktionsbog. I andet halvaar de vigtigste 
sætninger om rette linjers gjensidige stilling og tri
anglers kongruens. ( Bonnevies lærebog fra begyn
delsen til „Paralleler mellem paralleler“ med tilhørende 
konstruktioner).

III kl. Aritmetik: Ligninger af første grad med en og 
flere ubekjendte; herunder de vigtigste sætninger af 
propertionslæren.
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IV kl.

I kl.

II kl.

Ill kl.

IV kl.

I kl.

II kl.

III kl.

IV kl.

I kl.

Geometri: Cirkler, rette linjer i forhold til 
cirklen, cirklers gjensidige stilling, central-og periferi
vinkler, linjers, vinklers og polygoners ndmaaling (2den, 
3dje og 4de bog af Bonnevies lærebog med til
hørende konstruktioner).
Aritmetik: De vigtigste sætninger af potens- og 
rodlæren samt andengradsligninger.

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

Geografi.

Efter Horns lærebog i geografi for middelskolen, 
6te udgave, er gjennemgaaet Norge, Sverige, Dan
mark og Rusland (§ 1—52). Karttegning.
Horns geografi fra begyndelsen af Europa til Dan
mark (5te udgave s. 48—106).
Horns geografi, læst og repeteret de nordiske lande, 
s. 106—153, politisk geografi og geografiens historie, 
s. 175—181, gjennemgaaet matematisk geografi, s. 
153—174 (3dje udgave).
Horns geografi for middelskolen repeteret.

Historie.
Dr. R æ d e r s verdenshistorie fra begyndelsen til 
„Norden“ (s. 79).
Dr. Ræd er s verdenshistorie fra „Norden“ (s. 79) til 
„Norden“ (s. 180) læst og repeteret.
Dr. Kæders lærebog fra „Norden“ (s. 180) til 
„Norge“ (s. 286) læst og repeteret.
Læst ud Dr. R æ d e r s lærebog. Derpaa repeteret 
det hele pensum i historie.

N at ur kundskab.
Zoologi: Læst og rspeteret pattedyr og fugle efter 
Sørensens lærebog.
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Botanik: Beskrevet og lært at kjende 17 planter; 
planternes ydre bygning gjennemgaaet efter Søren
sens lærebog. Plantepresning til herbariet.

II kl. Zoologi: Læst og repeteret: Krybdyr, padder, 
fiske, bløddyr, insekter samt endel andre vigtige typer 
af de lavere dyr, alt efter Sørensens lærebog.

Botanik: Indøvet Linnés system og gjennem
gaaet 14 plantefamilier efter Sørensens lærebog. 
Plantepresning til herbariet.

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

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.

IV 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. Repetition af de latinske alfabeter, skrivning af van

skeligere bogstavforbindelser og stileringsøvelser. Sam
menskrift af sætninger.

II kl. Repeteret det store latinske alfabet som forbogstaver 
til vanskeligere bogstavforbindelser af mindre og større 
længde; stileringsøvelser og sætninger.

III 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.

IV kl. Fortsat med øvelser i latinsk skrift samt konto- og 
titelskrift som i III kl.

T e g n i n g:
I kl. Fortsættelse med rosetter og bladformer, fulgt i række

følge plancherne i H. Petersens tegneapparat. Over
lagt med tusch og tinter.

II kl. Fortsat efter Petersens tegneapparat, tildels ogsaa
benyttet Herdties plancher; border og ranker. 
Gjennemgaaet spiralen.

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

IV kl. Hovedsagelig projektionstegning; gjennnemgaaet pris
met, pyramiden, cylinderen, keglen og halvkuglen i 
sammenstillinger af indtil 4 legemer, projektion i 2 
planer. Noget frihaands tegning, ornamenter overlagt 
med tusch.

Sløjd.
I kl. Gjennemgaaet de 5 første trin af den i middelskolens 

plan anbefalede modirække. Arbeiderne er udført 
væsentlig efter Kjenneruds „sløidtegninger“.

H kl. Fortsættelse med 6te og 7de trin af planens model
række. Udførelsen som i I kl.

Følgende lærebøger har været benyttet ved undervisningen
i skoleaaret :

I religion:
I forberedelsesskolen:Vogts lille bibelhistorie. Luthers 

katekismus, dr. Bangs udgave.
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I middelskolen: Klaveness’s bibelhistorie I og II kl. 
Vogts bibelhistorie for middelskolen IH og IV kl. Luthers 
katekismus, dr. Bangs udgave I kl. Dr. Bangs Bor- 
klaring I — IV kl.

I modersm aalet:
I forberedelsesskolen: Pauss&Lassens læsebog 

1ste skoletrin 2—3 kl., 2det skoletrin, 1ste afdeling 4de 
kl., 2det skoletrin, 2den afdeling 5 kl. Hofgaards 
lille norske grammatik 4-—5 kl.

I middelskolen: Pauss&Lassens læsebog, 2det skole
trin, 3dje afdeling I kl., 3dje skoletrin, 1ste afdeling 
II—III kl., 3dje skoletrin, 2den afdeling III—IV kl. 
Hofgaards lille norske grammatik I—-II kl. Ho f gaar ds 
større grammatik III—IV kl. Broch eg Seips „Kort
fattet norsk litteraturhistorie“ IV kl. Norby: „Digtarterne“ 
IV kl.

I tysk:
Knudsen og Kristiansen: Lærebog i tysk for begyn

dere I kl. Gundersens tyske læsebog II—IV kl. 
Herrn Mahlhubers Reiseabentheuer og Schmidts Er
zählungen. Gundersen og Larsens lille grammatik 
I—IV kl. Kristiansens stil- og taleøvelser II-—HI 
kl. S am me s.tyske stiløvelser III—IV kl.

I engelsk:
B r e k k e s lærebog for begyndere II kl. B r e k k e s læsebog 

for middelskolen III—IV kl. Herrestads grammatik 
III—IV kl. Knudsen og Løkkes stiløvelser III kl 
B r e k k e s stiløvelser IV kl.

I latin:
Schreiners grammatik II—IV kl. Andersens læsebog I 

kl. Andersens udvalg af latinske forfattere II—IV kb 
Andersen og Gjørs stiløvelser III—IV kl.
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Knudsen: Kortfattet grammatik III—IV kl. K n u d s e n og 
Wall em s læsebog, I del III—IV kl.

I praktisk regning:
Iforberedelsesskolen: Nicolaisens regneskole, 1ste 

hefte 2—4 kl., samme bog, 2det hefte 5 kl.
I middelskolen: Nicolaisens regneskole, 2det hefte I 

kl. Johannesens regnebog 3dje hefte, 5te oplag 
II—IV kl.

I matematik:
Getz’s konstruktionsbog, 1ste hefte I kl. Bonne vi es arit

metik II—-IV kl. Sammes geometri II—IV kl.

I geografi:
I forberedelsesskolen: Horn: Geografi for middel

skolen, 1ste trin 4—5 kl.
I middelskolen: Horn’s lærebog, 2det trin I—IV kl.

I historie:
I forberedelsesskolen: Erichsen: En liden verdens

historie 4—5 kl.
I middelskolen: Hæders verdenshistorie I—IV.

I naturkundskab:
I forberedelsesskolen: Sørensens naturhistorie 5 kl.
I middelskolen: Samme bog I—IV kl. Henrichsens 

fysik III-—IV kl.
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VIL Examener.
Examenskommissionen for middelskolens afgangsexamen i 

Kristiania bestod i 1898 af følgende medlemmer: Rektor 
Schreiner, formand, skolebestyrerne J e s p e r s e n, Berle, 
Corneliussen, Fredriksen og Hofgaard.

Til censorer ved denne skole blev af undervisningsraadet 
opnævnt følgende:

Ved den skriftlige prøve:
I norsk udarbeidelse : Skolebestyrer Fredriksen og 

cand. mag. Ording.
I tysk stil : Skolebestyrer Hofgaard og cand. mag. 

Heyerdahl.
I latinsk stil: Adjunkt D i gr e og cand. mag. Gjertsen.
I engelsk stil : Frk. S chjorden og cand. mag. Lange.
I matematik skriftlig: Adjunkt Gr e tte og cand. phil. 

Platon.
I tegning: Cand. real. A. Petersen og tegnelærer 

Spjeldnæs.
I skrivning: Sekretær Thorsen og lærer Stran

denes.

Ved den mundtlige prøve:
I religion: Cand. theol. Tønder.
I modersmaal: Cand. theol. Sandberg og Dr. Kr. 

A ar s.
I tysk : Frk. E s s e n d r o p.
I latin: Cand. mag. Mellbye.
I engelsk: Cand. mag. Braaset.
I fransk: Cand. mag. Tuf te.
I matematik: Gang. real. A. Petersen.
I naturfag: Reallærer P. M. Petersen.
I historie : Cand. mag. Lange.
I geografi: Skolebestyrer Skattum.
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Opgaverne til de skriftlige prøver blev tilstillet sko
lerne fra undervisningsraadet. De var følgende:

Norsk u d a r b e i d e 1 s e :
Hvad jeg tager mig til i ledige stunder. (Brev til 

en ven).

Regning og konstruktionstegning: 
Formiddag.

1.
I et trapets med fladeindhold lig 26 m.2 er den ene af 

de parallele sider 3 m. længer end den anden ; afstanden 
mellem disse sider er lig halvdelen af den længste af dem. 
Find længden af de parallele sider og afstanden mellem dem.

2.

Konstruer en firkant ABCD (bogstaverne i alfabetisk 
orden), hvor diagonalen AC er 10,5 cm., afstanden fra hjørnet 
D til diagonalen AC 3,5 cm., vinkelen CAD 30°, siden BC 
lig diagonalen .46', og vinkelen AMB (hvor M er diagonaler
nes skjæringspunkt) 75°.

Forklar i korthed fremgangsmaaden.

Eftermiddag.

3.
Paa et cylinderformet fodstykke staar en regulær, firkantet 

pyramide. Diagonalen i pyramidens grundflade og diameteren 
i cylinderens grundflade er begge lig 45 cm. Cylinderens 
høide er 28 cm. og pyramidens 62 cm.

Beregn kubikindholdet og vegten af begge legemer, naar 
egenvegten for begge er 2,4.

4.
Der skal graves to grøfter, den ene 70 m. lang og 2 m. 

bred, den anden 110 m. lang og 1,5 m. bred, begge lige
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dybe. En mand paatager sig at besørge udført begge arbei- 
der for en samlet sum af kr. 2 800. Han begynder samtidig 
paa begge grøfter og anvender ved den korteste grøft 8 mand, 
ved den længste 10 mand; alle skal have en dagløn af kr. 2,75. 
Efter 5 uger og 5 dages forløb er det første arbeide færdigt, 
og han overflytter da 5 mand af det ledige mandskab til den 
anden grøft, hvis udgravning paa grund af i ordbundens be
skaffenhed kræver ^3 til saa meget arbeide pr. m.3 som den 
første. Hvor længe vil det nu vare, før den sidste grøft 
bliver færdig? Hvor meget maa udbetales i arbeidsløn ? Hvor 
stor bliver hans nettofortjeneste, naar han til andre arbeids- 
udgifter har maattet lægge ud 6 % af de kr- 2 800?

Tysk stil.
Keiser Eredrik, af italienerne kaldet Barbarossa, var en 

af Tysklands dygtigste fyrster. Med paven ønskede han at 
leve i fred, og af en pave modtog han ogsaa keiserkronen til 
tak for, at han havde hjulpet ham under et oprør. Med 
italienerne førte han ellers mange haarde kampe, og det lyk
kedes ham kun med store ofre at hævde sit herredømme over 
Italien. Længe fik han en kraftig hjælp af hertugen af Sach
sen, Henrik Løve,*)  som han ogsaa paa grund af hans tro 
tjeneste havde givet hertugdømmet Bayern. Men efter nogle 
aars forløb blev de uenige, og da keiseren for femte gang 
vilde drage til Italien, negtede Henrik ham sin hjælp, skjønt 
keiseren bad ham paa sine knæ, at han heller ikke denne 
gang vilde svigte ham. Da Fredrik kom tilbage fra sit tog, 
kaldte han hertugen for sin keiserlige domstol, og Henrik 
blev berøvet alle sine værdigheder; efter at have ydmyget sig 
for keiseren, fik han dog senere en del af sine lande tilbage.

Som bekjendt druknede Fredrik mange aar efter i Lille
asien ; i Tyskland vilde man længe ikke tro, at han var død, 
og efter sagnet skal han engang komme igjen for at gjen- 
oprette riget.

*) Heinrich der Lewe.
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Latinsk stil.
I begyndelsen af den 2den puniske krig fulgte1) i Syra- 

cusae tyrannen Hieronymus efter sin farfader Hiero2). Medens 
Hiero i mange aar havde været en ven og forbundsfælle af 
romerne, var Hieronymus gunstig stemt3) for carthaginienserne. 
Prætoren App. Claudius, der kommanderede de romerske 
stridskræfter paa Sicilien, sendte da gesandter til ham, som 
skulde sige, at de var kommen for at fornye forbundet og 
for at foreholde4) ham, at han ikke ubesindig maatte bryde 
det gamle venskab. Men da de havde fremført5) sit erende, 
sagde den unge mand spottende: „Har Hannibal eller romerne 
seiret ved Cannae? Carthaginienserne fortæller mig forunder
lige ting, som jeg ikke kan tro. Sig mig sandheden, romere! 
forat jeg kan vide, hvad jeg bør gjøre“. Gesandterne, som 
forstod, at de intet kunde udrette, vendte tilbage, og Hiero
nimus forenede sig kort efter aabenlyst med carthaginienserne. 
Disse lovede, at naar romerne var fordrevne fra Sicilien, 
skulde Hieronymus faa6) herredømmet over hele øen.

Engelsk stil.
Zieten, Fredrik den stores berømte general, tilbragte sine 

sidste aar i Berlin, hvor kongen ofte besøgte ham. En dag 
viste Zieten sig paa slottet i den hensigt at gjøre ham sin 
opvartning. Saasnart kongen saa ham, gik han hen til ham 
og sagde venlig: „Det gjør mig ondt, du har gjort dig det 
besvær at gaa op alle de slemme trapperne; det var bedre, 
jeg kom til dig; hvorledes gaar det? er du taalelig frisk?“

„Saa frisk, som jeg kan ønske, Deres Majestæt; men 
jeg merker, at jeg begynder at blive gammel.“ — „Aa, sikkert 
biir du træt af at staa; sæt dig ned, gamle fader,“ sagde 

*) følge efter succedere alicui.
2) Hiero, gen. Hieronis.
5) være gunstig stemt favere.
4) monere.
6) exponere.
°) potiri.



32 Kristiania borger- og realskole. [1898

kongen og raabte efter en stol. Zieten vægrede sig dog ved 
at gjøre brug af den; men kongen gav sig ikke, før han ad
lød; selv satte han sig ikke og vedblev endnu længe at pas
siare med sin gamle general, med hvem han havde delt alle 
krigens farer.

Zieten døde 26de januar 1786. Ved efterretningen herom 
blev kongen dybt rystet og udbrød : „Han blev sig selv tro ; 
han førte altid fortroppen; det har han gjort ogsaa nu; jeg 
kommer snart til at følge ham.“

P r o j ek tionstegning.
Et regulært sekskantet prisme ligger med sin ene side

flade paa det horisontale plan, saaledes at aksen er parallel 
med vertikalplanet. Prismets høide er 7 cm. og dets grund
flades side 2,5 cm.

En regulær trekantet pyramide ligger med toppunktet i 
det horisontale plan og med den ene sideflade støttet mod 
prismet, saaledes at aksen er parallel med vertikal planet og i 
samme afstand derfra som prismets akse. Pyramidens side
kant er 10 cm. og dens grundflades side 6 cm. Afstanden 
fra pyramidens toppunkt til prismets nærmeste grundflade er 
5,5 cm.

Se forresten opstillingen.

Skolens IV mdkl. havde i mai maaned 1899 37 elever, 7 
paa latinlinjen og 24 paa engelsklinjeu. 1 elev paa engelsk
linjen bestemte sig for at vente et aar med at gaa op til 
middelskole-examen for at faa en bedre examen. 5 elever paa 
engelsklinjen fandtes at staa saa langt tilbage i forskjellige fag, 
at skolen ikke kunde erklære dem for modne til at tage 
middelskole-examen. De gik op som privatister; de 4 stod sig, 
den 5te strøg i tysk stil. Det blev saaledes 31 elever, 7 paa 
latinlinjen og 24 paa engelsklinjen, som gik op til afgangs- 
examen som skolens elever. 2 af disse strøg i engelsk stil; 
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de øvrige 29 bestod examen, 4 med hovedkarakteren udmerket 
godt, 21 med meget godt, 4 med godt.

Latinlinjen.;

Hvor mange aar elev
af skolen. Hovedkarakter.

1. Branes, Konrad 9 meget godt (2,11).
2. F a dum, Olav 8 meget godt (1,57).
3. Hagemann, Sigurd 6 meget godt (2,07).
4. Leisegang, August 4 meget godt (1,64).
5. Næs, Sigurd 87a meget godt (1,79).
6. Oleson, Arild 6 godt (2,57).
7. T a a s e n, Jens 9 godt (2,75).

Engelsklin j e n:

Hvor mange aar 
af skolen.

elev
Hovedkarakter.

8. Andersen, Adolf 9 meget godt (2,00).
9. Berger, Johan 9 meget godt (2,14).

10. Dietrichson, David lVi meget godt (1,80).
11. Falchenberg, John 9 udmerket godt (1,30).
12. Gr ø n n e b e r g, Fredrik 4 meget godt (1,96).
13. Halvorsen, Alfred 9 meget godt (1,53).
14. Hauge-Olsen, Gustav 7 meget godt (2,33).
15. Knudsen, Fridthjov 8 meget godt (2,46).
16. Lund, Oscar 5 meget godt (1,87).
17. Meyer, Trygve 4 meget godt (1,75).
18. Mortensen, Rikard 6 udmerket godt (1,44).
19. Nerdrum, Odd 9 meget godt (1,73).
20. 0 d 1 a u g, Arne 9 udmerket godt (1,37).
21. Od la ug, Gustav 9 meget godt (1,61).
22. Olstad, Hjalmar 9 udmerket godt (1,43).
23. P e 11 e r s e n, Reinhardt 1 meget godt (1,89).
24. Skorpen, Olaf 172 meget godt (1,93).
25. Skullerud, Rolf 9 godt (3,04).
26. S 1 o t f e 1 d t, Sverre 9 meget godt (2,07).

Kristiania borgei- og realskole. 8
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Hvor mange aar elev 
af skolen. Hovedkarakter.

27. Storm, Einar 3 meget godt (1,80).
28. S tub er g, Nils 9 godt (2,57).
29. Vr aal s en, Bjarne 7 meget godt (1,54).

30 privatister fremstillede sig til middelskole-examen, samt
lige paa engelsklinjen. 3 af dem strøg, de øvrige 27 bestod 
examen med følgende udfald:

1. Becken, Thoralf.............................................godt (3,01).
2. Gulbrandsen, Charles.................................godt (2,67).
3. Nordlie, Arthur............................megét godt (2,32).
4. Thune, Rolf.................................................... godt (2,81).
5. Hansen, Carl................................................ godt (2,61).
6. Henriksen, Henrik ....................................godt (2,71).
7. Holmsen, Aksel............................................godt (2,96).
8. Wiese, Eyvind................................meget godt (2,14).
9. Andersen, Oskar........................................godt (3,00).

10. Bolstad, Trygve ........................meget godt (2,32).
11. Eriksen, Martin............................meget godt (1,68).
12. Fos sum, Adolf................................meget godt (1,82)
13. Hansen, Halvdan............................................godt (2,68).
14. Hofsbro, Lars............................... meget godt (1,61).
15. Jahr, Gunnar.................................................... godt (3,14).
16. J o h a n s e n, Ivar . .  godt (2,64).
17. Kleppen, Paul............................... meget godt (2,11).
18. Ligne 11, Leo....................... ... godt (2,89).
19. Narve st ad, Lars............................................godt (3,00),
20. N æ s s, Ragnvald............................... meget godt (2,50).
21. Pedersen, Aksel........................... meget godt (2,43).
22. Rømcke, Sofus............................... meget godt (2,50).
23. Schon, Fridthjov............................................godt (2,75).
24. W i k e, Einar....................................meget godt (1,93).
25. Pedersen, Sara........................... meget godt (2,14).
26, Larsson, Bergljot....................................... godt (2,57).
27. Træsnæs, Bertha........................................... godt (2,68).
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Ligesom de nærmest foregaaende aar blev examen for 
klasserne nedenfor afgangsklassen —• dog med undtagelse af 
forberedelsesskolens 5te kl. — afholdt i indskrænket omfang, 
idet hver klasse blot blev examineret i et udvalg af fag, ikke 
i samtlige. Der blev examineret i

religion i III og I mdkl. og 4 forbkl.,
modersmaal i II mdkl. og 3 forbkl.,
tysk i III og I mdkl.,
engelsk i II mdkl.,
fransk i III mdkl.,
geografi i III og I mdkl. og 3 forbkl.,
historie i II mdkl. og 4 forbkl.,
matematik og praktisk regning i III og I mdkl. og 3 forbkl., 
naturfag i II mdkl.
I 5te forberedelsesklasse, hvis aarsexamen efter den nye 

skolelov tillige er den reglementerede prøve for optagelse i I 
mdkl., examineredes der i samtlige fag.

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

VIII. Skolens bibliotek og samlinger.
Af nyanskaffelser til lærerbiblioteket og samlingerne i 

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

skoleaarets løb udkomne.
Universitets- og skole-annaler, do. do.
Vor ungdom, do. do.
Halvorsens forfatter-lexikon do. do.
Dr. J. Wychgramm: Deutsche Zeitschrift für ausländisches

Unterrichtswesen. 3die aargang.
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30 bibler, til brug under religions-undervisningen.
K r au s e-N e r g e r : Deutsche Grammatik für Ausländer.

Do. : Do. , Auszug für Schüler.
Dr. Otto Henne von Rhyn: Kulturgeschichte des deut

schen Volkes, I—II.
Kiepert: Kart over den gamle verden.

Do. : „ „ Østerrige-Ungarn.
Lange: 8 historiske billeder.

160 træmodeller til tegne-undervisningen.
Vegtbalance med 4 skaaler og stativ.
Apparat til at forklare Archimedes’ lov.
Induktionsapparat.
Dynamo-elektrisk maskine.
Demonstrations-galvanometer.

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.

i 2den forberedelsesklasse kr. 72
i Bdie — - 96
i 4—5te —• -120
i I middelklasse - 120
i II—IV — - 144

for hver af 10 maaneder. 
kr. 7,20

9,60
- 12,00
- 12,00
- 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.
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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.

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

Som regel tilstaaes ikke fripladse til elever, der gaar i 
lavere klasser end 4 forbkl.

Ansøgninger om fripladse indleveres hvert aar i mai 
maaned og maa være ledsaget af attester af ny dato.

I skoleaaret 1898—-99 har været bevilget 18 hele og 40 
halve fripladse til et samlet beløb af 5 190 kroner. Modera
tion for brødre i skoleaaret har beløbet sig til kr. 2 926,40. 
Fripladse og moderation tilsammen udgjorde altsaa kr. 8 116,40.

For renterne af pedel Andresens legat er desuden 
skolepenge blevet betalt for en elev af IV middelskoleklasse, 
hvorhos 3 sønner af lærere ved skolen har havt friplads uden 
konkurrence.

X. Forskjelligt.
Den nye lov om høiere almenskoler af 27de juli 1896 

bestemmer (§ 9) : „For adgang til middelskole-examen erlægges 
en afgift, hvis størrelse fastsættes ved reglement. Elever, 
som det sidste skoleaar har havt mindst halv friplads eller 
tilsvarende stipendium, fritages for afgiften.“ Reglement af 
20de april 1897 sætter afgiftens størrelse til kr. 20 pr. elev. 
Bestemmelsen traadte i kraft ved den sidst afholdte middel- 
skole-ekamen i juni 1899.
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Da denne afgift var ny og kunde forudsees at ville falde 
trykkende nok for mange hjem, androg skolens forstanderskab 
om, at afgiften for 1899 aars vedkommende kunde udredes af 
skolens kasse. Ved formandskabets beslutning af 5te april 
blev dette indvilget.

Ved kommunestyrets beslutning af 25de mai 1899 blev 
der bevilget kommunens fast ansatte tjenestemænd et aarligt 
dyrtidstillæg af 12 % lønninger op til kr. 1 000 og af 
høiere lønninger 12 % af de første kr. 1000 og 5 °/0 af 
resten indtil kr. 4 000, uden yderligere tillæg for lønninger 
over kr. 4 000. Resultatet af denne beslutning for vor skoles 
læreres vedkommende er aarlige tillæg til deres lønninger af 
størrelse fra kr. 170 til kr. 230. for lærerinderne af omtrent 
kr. 130.

Lærerinde frk. B. Duns havde erholdt et offentligt sti
pendium af kr. 350 til en studiereise i Tyskland. For at lette 
hende benyttelsen af dette blev der af formandskabet under 
14de juni tilstaaet hende et beløb af kr. 150 som bidrag til 
at dække hendes udgifter til vikar under hendes fravær paa 
reisen. Denne blev foretaget i maanederne juli—oktober 1899.

Cand. mag. C. R. H e r r e s t a d fik et offentligt stipen
dium paa kr. 200 som bidrag til udgifterne ved deltagelse i 
et feriekursus ved Jena universitet. Hensigten med hans reise 
var væsentlig at perfektionere sig i det tyske konversations
sprog. Reisen blev foretaget i ferierne og voldte saaledes 
ingen vikarudgifter.
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Forrige beretning meddelte, at der af formandskabet var 
nedsat en komite af 7 mænd til at tage under overveielse 
ordningen af det kommunale høiere skolevæsen i Kristiania. 
Denne komite har under 28de september 1899 afgivet sin 
indstilling til formandskabet. Dette har oversendt indstillingen 
til skolestyret til erklæring, og skolestyret har forlangt er
klæring fra folkeskolens skoleraad om enkelte punkter af ind
stillingen. Forhaabentlig vil en afgjørelse af denne for vor 
skole saa vigtige sag ikke lade vente for længe paa sig.
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99 XI. Skolens regnskab.

Extrakt af skolens regnskab for 1898.

Indtægt:
Beholdning fra 1897 :

Restancer . . . . kr. 8 362,83
I kasse................ - 385,96

------------------  kr. 8 748,79
Skolekontingent for 1898 ................. - 38 822,80
Leie af værelser og andre rum . . - 980,87
Godtgjørelse for gas og brænde . . - 188,00
Tilfældige indtægter........................ - 23,91
Tilskud af kommunen.................... - 19 964,80

Udgift:
Lønninger.............................................kr. 48 718,12
Skrivehjælp for bestyreren .... - 278,40
Vedligehold af bygninger m. m. . , - 3 023,52
Inventarium og undervisningsmateriel - 1 390,94
Brænde............................................. - 1 400,86
Belysning......................................... - 534,36
Afgift til renholdsverket................ - 224,00
Renhold af skolelokalerne .... - 1389,23
Vandafgift......................................... - 123,00
Borskj ellige udgifter......................... - 1 715,70
Restancer, udgaaede af beholdningen - 560,30
Beholdning :

Restancer . . . . kr. 9 098,85
I kasse ... . - 271,89

------------------ - 9 370,74

Kr. 68 729,17 Kr. 68 729,17

o


