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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 1897—98 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. Jespersen, medlem siden november. 1881. 
Professor Rygh udgik som medlem af forstanderskabet ved 

udgangen af 1897, da hans funktionstid var udløbet, og 
han ikke ønskede at modtage gjenvalg. I hans sted blev 
valgt :

Professor dr. med. S. Laache, fra januar 1898.

II. Skolens lærerpersonale.

Om de forandringer, lærerpersonalet undergik ved slut
ningen af skoleaaret 1896 — 97, er oplyst i forrige aarsberetning. 
Det bestod altsaa i skoleaaret 1897—98 af:

Kristiania borger- og realskole. 1
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B estyrer: 
Jespersen, Jesper. Født 1833, seminarist 1853, student 
1859, cand. theol. 1866, ansat oktober 1881.

Insp ektør:
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-natur- 

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

videnskabelig lærerexamen 1892, ansat april 1896.
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.
Gran, Torstein. Født 1852, seminarist 1873, ansat august 

1885.
Næ s s, Arnt Haakon. Født 1866, seminarist 1884, student 

1892, cand. philos. 1894, ansat januar 1893.
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Timelærere:
Haslund, Ludvig August. Født 1847, landskabsmaler, ansat 

april 1874. Tegning.
Christie, Berent Andreas. Født 1861, officer 1886, kaptein 

1897. Vikarierende gymnastiklærer fra august 1897.
Buch, Nils J. Født 1860, student 1879, sproglig-historisk 

lærerexamen 1890, ansat august 1892. 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.

L ær erin der:
Frøken Lütken, Ingeborg Kristiane. Født 1847, ansat august 

1879.
» Foss, Martha Elise. Født 1849, ansat mars 1880.
» Duus, Jakobine Fredrikke. Født 1862, lærerinde-examen 

af høiere grad 1883, ansat august 1894.
» Hougen, Aasta. Født 1868, lærerinde-examen af høiere 

grad 1888, ansat januar 1897.

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

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

Da den konstituerede gymnastiklærer kaptein B. Christie 
i mai maatte fratræde sin stilling paa grund af militære tjene
steanliggender, overtoges gymnastikundervisningen af premier- 
løitnant C. F. G. Kaltenborn som vikar.

Under tegnelærer L. Haslunds sygdomsforfald (ca. P/g 
maaned) besørgede hans timer af H. Mørch.
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De midlertidig ansatte lærerinder fru Margrethe Strøm 
og frøken Antonie Harbitz fratraadte skolen i april for at 
overgaa henholdsvis til Kristiania folkeskole og Oslo middel
skole. Deres timer overtoges af frøken Marie Frank og fru 
Agnes Berg.

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

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

Det havde stadig været vanskeligheder med militære som 
gymnastiklærere ved skolen. Militære tjenesteanliggender hindrede 
dem oftere i personlig at besørge sine timer; navnlig var 
de i regelen fraværende i maanedvis i exercertiden om som
meren, og det var vanskeligt at faa duelige vikarer for dem. 
Under disse omstændigheder besluttede forstanderskabet, da 
gymnastiklærerposten ved kaptein Bjørnseths fratrædelse var 
blevet ledig, at forsøge en civil mand, der havde gjennemgaaet 
den gymnastiske centralskole, som gymnastiklærer. Da man 
havde frygt for, at de forholdsvis faa gymnastiktimer’ ikke 
vilde trække habile ansøgere, besluttede man at kombinere 
gymnastik- og sanglærerposterne og at bekjendtgjøre dem ledig 
som én samlet post. I denne post er Alf Staver ansat fra dette 
skoleaars begyndelse. Han er seminarist, student og løitnant 
u. f. 1.; hans militære tjenestepligter optager ham blot nogle 
uger i skolens sommerferier. Som følge heraf fratraadte cand. 
mag. N. Buch sin stilling som sanglærer ved skolen.

Da sløjd ved indeværende skoleaars begyndelse indførtes 
ogsaa i II middelklasse, ansattes som sløjdlærer Henrik Sol
heim med en aflønning af kr. 1,20 pr. time.

Af forberedelsesskolen inddroges ved skoleaafets udgang 
(hvorom se forrige aarsberetning) 1ste klasse; som følge heraf 
bortfaldt 2 lærerindeposter.
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III. Disciplenes antal in. m.

Skolen arbeidede i det forløbne skoleaar med den i den 
foreløbig forandrede skoleplan (se forrige aarberetning) bestemte 
klasseinddeling, 5 et-aarige opadstigende forberedelsesklasser 
og 4 et-aarige opadstigende middelskoleklasser. 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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Forberedelsesskolen 1 kl..................... 34 36 37 37
2 -................44 44 43 42

3 - . . . 50 50 49 49
4 - ................47 50 49 49

o -................71 70 69 67

Tilsammen 246 250 247 244

Middelskolen I . . . ................ 54 51 50 52
II E..............................48 44 44 41
II L..............................5 5 5 5

Ill E..............................39 35 36 36
Ill L..............................8 8 8 8
IV E..............................34 33 33 33
IV L..............................6 6 6 6

Tilsammen 194 182 182 181

Samlet antal 440 433 429 425
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Det største elevantal i nogen maaned i skoleaaret var 
440 i septbr., det mindste var 425 i juni. Det gjennemsnitlige 
elevantal for hele skoleaaret var 431.

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

Normalal del
ved begyn
delsen af 
skoleaaret.

Gjennem- 
snitsalder til Over nor

malalderen.samme tid.

Forberedelsesskolen 1 kl. 6 a ar 6 H aar 1 0 
12 aar

2 7 » 7^ » 1 n
12 »

3 - 8 » 9^ » 1 2X1 2 »
4 - 9 » 9H » 1 1

12 »
5 - 10 » H A » 1 211 2 »

Middelskolen I - 11 » 12Ä » 1?? »
II - 12 » 13?? » »

IJ I - 13 » 14/? » i?? »
IV - 14 » 15 ó » i?? »

Gjennemsnitsalderen er 12^ maaned over den alder, der 
af kirkedepartementet er betegnet som normalalder. I skole
aaret 18|4 var den 12| maaned over normalalderen. Her har 
altsaa en liden tilbagegang fundet sted i det sidste skoleaar.

22 af eleverne hørte hjemme i Aker og Bærum; de boede 
i sine hjem og søgte tildels skolen pr. jernbane. 8 elever 
fra fjernere liggende landdistrikter og 1 fra en anden by var 
indlogeret i Kristiania for at søge skolen. De øvrige hørt ■ 
hjemme i Kristiania.
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IV. Fagfordelingen.
De forskjellige fag i de forskjellige klasser var i skoleaaret 

1897—98 fordelt paa følgende maade mellem lærerne:

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

10 timer.
Inspektør Holst:

Latin i IV b, III b og II b...................18 t.
Modersmaal i II b.........................................4 t.

—------------ 22 timer.
Sundt, klasseførst ander i IV a:

Historie gjennem hele middelskolen, a- 
afdelingen samt i 5 a og 4 a . . . 16 t.

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

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

Grüner, klasseforstander i III b:
Tysk i IV b og III b ........................ 8 t.
Engelsk i TV b, III b og II b . . . 12 t.
Fransk i III a og b.....................................6 t.

-------------- 26 timer.
Raabe, klasseforstander i IV b :

Historie gjennem hele middelskolen, b- 
afdelingen, samt i 5 b og 4 b . . . 16 t.

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

Herr estad, klasseforstander i III a: 
Tysk i IV a.........................................4 t.
Engelsk i IV a, III a og II a . . . . 12 t.
Fransk i IV a og b................ 4 t.
Norsk i 5 a................................................. 6 t.

26 timer.
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Do ma a s, klasseforstander i II b:
Mathematik i IV b, III b, II b og I b . 17 t.
Praktisk regning i II b og I b . . . . 6 t.
Naturfag i IV b og III b.................. 5 t.

------------- 28 timer-
Larsen, klasseforstander i II a;

Mathematik i IV a, III a, II a og I a 16 t.
Regning i II a og I a.................................6 t.
Naturfag i IV a og III a.........................5 t.

-------------- 27 timer-
Da hl, klasseforstander i I a:

Religion i IV a, III a, II a og b, I a og b . 12 t. 
Modersmaal i IV a; III a, II a, I a . .15 t. 

-------------- 27 timer.
Lund, klasseforstander i 5 a: 

Modersmaal i I b og 5 b...............11 t.
Naturfag i II b, I b, 5 a og b . . . . 9 t.
Regning i 5 a og 4 a.................................9 t

-------------- 29 timer.
Gran, klasseforstander i 5 a: 

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 4 b:

Religion i 5 a og b og 4 b . . . . . 9 t. 
Modersmaal i 4 a og b...........................16 t.

-------------- 25 timer.
Ha s lund: Tegning gjennem hele skolen ... 20 timer. 
Christie: Gymnastik gjennem hele skolen ... 17 timer.

Schøning:
Bogholderi i IV a og b............................ 4 t.
Handelsregning i IV a og b, III a og b 8 t. 

-------------- 12 timer.
Buch: Sang gjennem hele middelskolen og i 3 a og b 9 timer.
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Bi erkan: | ., . _ , _ . n x.
Torc-ersen- i SløJd 1 I a og b, 5 a og b . . . 8 timer.IUIHuIDüU. J

Frk. Lütken, klasseforstander i 3 a:
Klasselærerinde i 3 a, dogikke i gymnastik og sang 24 timer.

„ Duns, klasseforstander i 3 b:.
Klasselærerinde i 3 b, dog ikke i gymnastik

og sang............................................... 24 t.
Skrivning i 4 a............................................. 3 i.

------------ 27 timer.
„ Hong en, Klasselærerinde i 2 a ... 24 t.

Religion i 4 a............................................. 3 t.
-------------- 27 timer.

„ F o s s, klasselærerinde i 2 b......................... 24 timer.
„ Harbitz, senere fru B erg, klasselærerinde i 1 a 24 timer.

Fru Strøm, senere frk. Frank, klasselærerinde i 1 b 24 timer.
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V. Timefordelingen m. m.

end den, som ovenstaaende tabel udviser, nemlig at de parallele 
klasser har havt fælles undervisning i gymnastik, III og II 
mdkl. og 3 forberedelsesklasse tillige i sang.

Latinlinjens elever havde sin plads i middelskolens b-klas- 
ser fra III opover. Disse klasser bestod saaledes af dels
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latinere, dels engelskmænd. Latinerne havde undervisning i 
latin i de timer, da engelskmændene havde undervisning i 
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 47 disciple.
1 elev var som søn af familie af ikke-luthersk bekjen

delse 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 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 fri
taget for undervisningen i tysk.

VI. Undervisningen.

Følgende pensa er gjennemgaaet i skoleaaret:

A. I forberedelsesskolen.

1ste klasse.
Religion: Fortalt og gjenfortalt de vigtigste begivenheder 

af det gamle testamente indtil Moses samt de 
vigtigste begivenheder at Jesu liv i forbindelse 
med forevisning af tilsvarende bibelske billeder. 
Nogle lette salmevers er lært udenad efter lærer
indens mundtlige foresigen.

M odersmaalet: Lyd- og skrivelæsemethoden. Gjennem
gaaet Holst og R og stads 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- 
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dere og subtrahere med enere inden denne tal
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.

M oders m aalet: Af Pauss & Lassens læsebog 1ste
skoletrin læst til side 212. Læsestykkerne tildels 
gjenfortalt af børnene. Nogle smaadigte lært udenad. 
Afskrift, diktat.

Regning: Udvidelse af kjendskabet til tallene til enere af 
millioner og øvelse i at læse og skrive tal. Øvelser 
i hovedregning med tiere og enere som adderende 
led og som subtraktor. Den lille multiplikations
tabel. I skriftlig regning indøvet addition, subtrak
tion og multiplikation med ensifret multiplikator. 
(Nioo laisens 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 efter Vogts 

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,

Modersmaalet: Læsning; Pauss & Lassens læsebog 
1ste skoletrin fra 4de afdeling bogen ud er gjen
nemgaaet efter forberedelse hjemme. Korlæsning 
anvendt. Elere 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.

Hegning: Kjendskab 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. (Nicolai sens 4de til 6te trin 
repeteret og de første afsnit af 8de og 9de trin 
gjennemgaaet.)

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

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

Hlistorie: 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.

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.

Mo d er smaal et: Læsning med samtaler om og gjengivelse 
af det læste efter Pauss & Lassens læsebog 
2det skoletrin, 1ste afdeling. Nogle digte lært- 
udenad efter læsebogen. Grammatik: De vig
tigste sætningsdele og ordklasserne samt det mest 
elementære af bøiningslæren er gjennemgaaet og 
indøvet efter Hofgaards lille norske grammatik. 
Diktat afvekslende med afskrift og udenadskrift : 
udenadstavning.

Praktisk regning: Repeteret de fire regningsarter i ube
nævnte og ensbenævnte hele tal med udvidelse af 
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 Tegne
skole: 7de trin, de sidste afsnit af 8de og 9de 
trin samt 10de, Ilte og 12te trin med forbigaaelse 
af udmaaling af parallelogrammer).

Geografi: Under tegning af karter i løse omrids er de 
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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 Vogts lille bibelhistorie fra be
gyndelsen til og med Salomo ; repeteret det nye 
testamente.

Modersm aalet: 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.

Praktisk regning: Fuldstændigere gjennemgaaelse af de 
fire regningsarter i forbindelse med repetition af 
det metriske system. Udmaaling af parallelogram
mer. Gjennemgaaet grundtrækkene i almindelig 
brøk. (Regneskolen : 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).
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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.

T e gn ing: 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 
op trækning med pen.

Sløj d: Gjennemgaaet de 4 første trin af den i middelskolens 
pian anbefalede modelrække.

B. I middelskolen.

Religion.
I kl. Bibelhistorie: Læst og repeteret fra Ruths bog 

ud det gamle testamente, suppleret med skriftlæsning. 
I forklaring læst og repeteret fra begyndelsen 
til og med Luthers forklaring af 1ste artikel 
efter dr. Bangs lærebog. Endel salmer er lært 
udenad.

II kl. Bibelhistorie: Fra begyndelsen af det nye testa
mente til palmesøndag læst og repeteret efter Vogts 
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lærebog. I forklaring læst og repeteret 2den part 
efter dr. Bangs lærebog. — Kortfattet oversigt over 
kirkeaaret mundtlig meddelt. — Endel salmer er lært 
udenad.

III kl. Bibelhistorie: Fra paaskedag bogen ud, repeteret 
det gamle testamente, gjennemgaaet oversigten over 
de poetiske og profetiske skrifter. Forklaring: 
Dr. Bangs lærebog fra 3dje artikel bogen ud. 
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 & Lasse ns 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).

II. kl. Læsning: Et udvalg af Pauss & Lassens læse
bog, 3je skoletrin, 1ste afdeling. Foredrag af udenad
lærte digte. Det resterende af grammatik en, saa- 
vel formlæren som sætningslæren, gjennemgaaet efter 
Hofgaards lille grammatik. Stadig analyse. Skrift
lige arbeider: Diktat, skriftlig analyse, i regelen 

Kristiania borger- og realskole 2 
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hver anden uge en stil af fortællende, beskrivende 
eller skildrende indhold. I skoleaaret er følgende 
udarbejdelser skrevet: 1) En morsom tur i ferien. 
2) Dengang jeg brak mine ski. 3) Mine nye klæder 
er flængede. 4) Hvorledes min due blev frelst fra 
høgens klør. 5) Paa landtur. 6) Min første damp
skibstur. 7) Karl Johans-monumentet. 8) Vor skoles 
bygninger. 9) Faaret. 10) En badetime. 11) Dammen 
ligger. 12) Paa skolens legeplads en sommerdag. 
13) En gymnastiktime. 14) Kamp mellem en hund 
og en kat.

III 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 
arbeider: Skriftlig analyse samt hveranden uge en 
stil af fortællende, beskrivende eller skildrende ind
hold. I skoleaaret er følgende udarbeidelser skrevet: 
1) En skolebog fortæller sin historie. 2) En frakke 
fortæller sin historie. 3) En dag af en skoleguts liv. 
4) Skolen i regnveir. 5) Skildring af flyttedag. 6) 
Beskrivelse af balspillet. 7) Skildring af skiløbning. 
8) En Tycho Brahes dag. 9) Saaledes tilbringer jeg 
mine fristunder. 10) Beskrivelse af Akershus. 11) 
Norges fiskerier. 12) Middelhavet. 13) Hvorledes 
det gik til, at jeg fik 6 for tysk, (mathematik, historie 
o. s. v.), og hvilke følger dette havde for mig. 14) 
Fortæl om tre eller fire af vore vigtigste rovdyr. • — 
Anvisning til at forfatte dispositioner; nogle disposi
tioner 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, 
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I kl.

Moe, Østgaard, Schultze, Landstad, Bjørnson, Ibsen, 
Lie, Kjelland. Fællesliteraturen 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 
Broeh og Seips „Kortfattet norsk og dansk literatur- 
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 udarbeidelser 
skrevet af begge Idasser: 1) Sidste søndags efter
middag hos familien N. N. 2) Turistliv (Et par blade 
af min dagbog). 3) Borgerskolen og dens nærmeste 
omgivelser. 4) Den norske fisker. 5) Den norske 
bonde. 6) Fortæl kortelig om tre eller fire af vore 
vigtigste skogtrær. 7) Beskriv plantelivet i vore egne 
i de forskjellige aarstider. 8) Trækfuglene og deres 
levevis. 9) Oversigt over de vigtigste geografiske 
opdagelser i overgangstiden fra middelalderen til den 
nyere tid. Deres følger. 10) Skildring af en søndags 
eftermiddag paa mit hjemsted (Tentamen). 11) Sverre 
Sigurdssøn, Karakterskildring. 12) Hvordan arter i 
almindelighed vore østenfjeldske vasdrag sig fra ud
spring til udløb? Hvad nytte gjør de? 13) Jern
banerne og deres betydning for vor tid. 14) Hunden, 
dens egenskaber og nytte (Tentamen). 15) De for
skj ellige maader at reise paa, deres fordele og mangler. 
— Øvelser i at udarbeide dispositioner.

Tysk.
D. F. Knudsens elementarbog, 10de udgave fra s. 
93 og ud bogen; oversættelse og lidt retroversion; 
de norske stykker fra «. 27—50 og sætninger, ud-
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II kl.

III kl.

IV kl.

I kl.

arbeidede af læreren, benyttedes til stile, hjemmestile 
og skolestile. I Grammatik — Gundersens og 
Larsens: F ormlæren fra substantivernes bøining 
til de sterke verber, desuden endel af præpositionerne. 
Gundersens tyske læsebog, 2den rettede udgave s. 
1—40; oversættelse og retroversion. Grammatik 
(Gundersen og Larsen): Formlæren til Konjunk
tioner. Otto Kristiansen, stil og taleøvelser s. 
1—34; de norske stykker benyttedes til hjemme- og 
skolestile.
Syntaksen indtil verbets tider er gjennemgaaet i sam
menhæng efter Gundersen og Larsens lille gram
matik, 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 omtrent GO sider af 
Gundersens tyske læsebog, af poesi nogle faa 
digte. — Mundtlig retroversion.
Formlæren og syntaksen repeteret efter Gundersen 
og Larsens lille grammatik. Stilskrivning og mundt
lig 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.

Engels k.
Brekkes læsebog i engelsk for begyndere: Det 
væsentligste af udtalereglerne og af læsestykkerne s. 
12—50. Efter den vedføiede lille grammatik gjennem
gaaet: Artiklerne, substantivet, adjektivet, adverbiet, 
talordene, pronomenerne og verbernes regelmæssige 
bøining; af de uregelmæssige verber kun de, som 
forekommer i de gjennemgaaede læsestykker.
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II kl.

Ill kl.

IV kl.

II kl.

III 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 Herrestad» 
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.
Efter Herrestads grammatik gjennemgaaet syn
taksen indtil „konjunktionsbisætninger“. 1 hjemmestil 
ugentlig efter Knudsen og Løkkes stiløvelse, af 
og til en extemporalstil. Brekkes læsebog formid
delsk. omtrent 60 sider læst og repeteret. Udenad- 
læsning, mundtlig og skriftlig retroversion, diktat.
Repetition af det hele grammatiske pensum efter 
Løkkes grammatik ved Western. 1 hjemmestil og 
1 extemporalstil ugentlig. Øvelser i mundtlig retrover
sion af lette norske stykker extempore. AfBrekkes 
læsebog er læst omtrent 60 sider. Til extemporal- 
oversættelse er benyttet uddraget i læsebogen af 
Marryat: „The Settlers in Canada“. Udenadlæsning.

Latin.

Af Schreiners grammatik er den hele formlære 
gjennemgaaet, dog med forbigaaelse af enkelte mindre 
vigtige punkter. De vigtigste punkter af syntaksen 
mundtlig gjennemgaaet og indøvet gjennem læsebogens 
exempelsamling (de vigtigste afsnit af kasuslæren samt 
det vigtigste om hoved- og bisætninger). En gang- 
ugentlig skolestil efter dikterede eksempler. Ca. 20 
sider af Andersens læsebog samt af Cornel: 
Agesilaus.
I grammatik er formlæren repeteret i sammenhæng og 
de vigtigste punkter af syntaksen gjennemgaaet efter 
Schreiners grammatik. 1 time ugentlig skolestil, i 
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sidste halvaar ogsaa 1 hjemmestil hver anden uge. 
25 sider af Andersens udvalg af latinske klassikere.

IV kl. Repetition af formlæren efter Schreiner; detvæsent- 
ligste 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, derunder 
Cæsar de bello Gall. 1ste bog.

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

gaaet fra begyndelsen til § 68; de uregelmæssige 
verber (§ 68) ikke gjennemgaaet i sammenhæng, men 
enkelte taget leilighedsvis, eftersom de er forekommet 
i det læste. Af Knudsen og Wall ems læsebog I 
del læst de første 22 sider med retroversionsøvelserne 
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 bøining, efter 
Knudsens lille grammatik. Af Knudsen ogWal- 
lems 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. Pladeenhedernes forhold til 
hinanden, ligesom beregningen af rektangler, parallel
ogrammer og triangler.

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

III kl. Indøvelse af rabat-, diskonto-, delings- og blandings
regning. For engelsklinjen desuden gjennemsnits- 



1898] Undervisningen. 23

regning og kjendskab til mynt, maal og vegt i de 
fremmede lande, hvormed vort land staar i mest ud
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.

B o gh old eri.
IV kl. Det dobbelte bogholderi, udført gjennem flere exemp

ter 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.

Mathe m atik.
I kl. Konstruktionsøvelser i andet halvaar 1 time ugentlig 

efter Getz’ konstruktionsbog, første hefte, hvorunder 
børnene er gjort bekjendt med de elementære geo
metriske begreber.

II kl. Arithm ethik: Hovedsætningerne af læren om hele 
og brudne tal for de fire regningsarters vedkommende 
(1ste og 2den bog af Bonne vies lærebog med til
hørende opgaver).

Geometri: De vigtigste sætninger om rette 
linjers gjensidige stilling, trianglers kongruens, tre- 
og firkanters inddeling og hovedegenskaber (1ste bog 
af Bonnevies lærebog med tilhørende konstruktioner). 

III kl. Arithmetik: Ligninger af første grad med en og 
flere ubekjendte; herunder de vigtigste sætninger af 
prop ortionslæren.

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 til
hørende konstruktioner).

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

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

Ge og rafi.
I kl. Repeteret Norge efter Horns lille geografi. Under 

stadig øvelse i karttegning er Asien, Afrika, Amerika 
og Australien gjennemgaaet efter Horns lærebog i geo
grafi for middelskolen, 2det trin (5te udgave s. 1—48).

II kl. Horns geografi fra begyndelsen af Europa til Dan
mark (5te udgave s. 48 - 106).

III 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).

IV kl. Horns geografi for middelskolen repeteret.

Historie.
I kl. Dr. Ræders verdenshistorie fra begyndelsen til „Nor

den“ (s. 79).
II kl. Dr. Ræders verdenshistorie fra „Norden“ (s. 79) til 

„Norden“ (s. 180) læst og repeteret.
III kl. Petersens Norges, Sveriges og Danmarks historie 

ved Storm fra Enevældet til slutningen læst og repe
teret Nissens verdenshistorie fra Trediveaars- 
krigen ud.

IV kl. Repeteret det hele historiske pensum.

Naturkun ds kab.
I kl. Zoologi: Læst krybdyr, padder og fiske, samt 

repeteret pattedyr og fugle, alt efter Sørensens 
lærebog.



1898] Undervisningen. 25

Botanik: Beskrevet og lært atkjende 17 planter; 
planternes ydre bygning gjennemgaaet efter Søren
sens lærebog.

II kl. Zoologi: Læst og repeteret Sørensens lærebog 
fra bløddyr og ud bogen (s. 126—169).

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

III kl. Fysik: Læst og repeteret det obligatoriske pensum 
i fysik efter H enrichs en s 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- 
skrift paa enkelte linjer afvekslende med stilerings
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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.

Tegning:
I kl. Fortsættelse med rosetter og bladformer, fulgt i række

følge plancherne i H. P e tersens 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; gjennemgaaet pris
met, pyramiden, cylinderen, keglen og halvkuglen i 
sammenstillinger af indtil 4 legemer, projektion i 2 
planer. Noget frihaandstegning, ornamenter overlagt 
med tusch.

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

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

Følgende lærebøger har været benyttet ved undervisningen 
i skoleaaret:

I religion:
I forberedelsesskolen: Vogts lille bibelhistorie. Luthers 

katekismus, dr. Bangs udgave.
I middelskolen: Klavenæss’s bibelhistorie I kl. Vogts 

bibelhistorie for middelskolen II—IV kl. Luthers kate
kismus, dr. Bangs udgave I kl. Dr. Bangs forklaring 
I-IV kl.
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I mo de r sm aal et:
I forberedelsesskolen: Holst og Rogstads abc,- 

Holsts lette læsestykker for børn 1 kl. 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- 
Il—III kl., 3dje skoletrin, 2den afdeling III—IV kl. 
Hofgaards lille norske grammatik I—II kl. Hofgaards 
større grammatik III—IV kl. Broch og Seips Kort
fattet norsk litteraturhistorie IV kl. Norby : „Digtarterne“ 
IV kl.

I tysk:
Knudsens elementær- og læsebog, 10de udgave I kl. Gun

dersens tyske læsebog II—IV kl. Herrn Mahlhubers 
Reiseabentheuer og Schmidts Erzählungen. Gunder
sen og Larsens lille grammatik I - IV kl. Kristian
sens stil- og taleøvelser II—III kl. Sammes tyske 
stiløvelser III —IV kl.

I engelsk:
Brekkes læsebog for begyndere I—II kl. Brekkes læse

bog for middelskolen III—IV kl. Herre s tads gram
matik II—III kl. Løkkes grammatik ved W ester n 
IV kl. Knudsen og Løkkes stiløvelser III—IV kl. 
Brekkes stiløvelser IV kl.

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

kl. Andersens udvalg af latinske forfattere II—IV kl. 
Andersen og Gjørs stiløvelser III—IV kl.

I fransk:
Knudsen: Kortfattet grammatik III—IV kl. Knudsen og. 

Wall ems læsebog, I del III—IV kl.
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I praktisk regning:
I forberedelsesskolen: 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 m a them a ti k :
'Getz’s konstruktionsbog, 1ste hefte I kl. Bonnevies arith- 

methik 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 histori e:
I forberedelsesskolen: Erichsen: En liden verdens

historie 4—5 kl. I middelskolen: Kæders verdens
historie I—III kl. Nissens verdenshistorie IV kl. 
Siegw. Petersen: Norges, Sveriges og Danmarks 
historie ved prof. G. Storm IV kl.

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

fysik III—IV kl.

VIL Exainener.

Examenskommissionen for middelskolens afgangsexamen i 
Kristiania bestod i 1898 af følgende medlemmer; Rektor 
Schreiner, formand, skolebestyrerne Jespersen. Anders- 
.sen, Berle, Corneliussen og Fredriksen.



1898] Examener. 29

Til censorer ved denne skole blev af undervisningsraadet 
■opnævnt følgende :

Ved den skriftlige prøve:
I norsk udarbeidelse: Skolebestyrer Berle og cand, 

tlieol. Bretteville-Jensen.
I tysk stil : Adjunkt Kristiansen og cand. mag. 

Heyerdahl.
I latinsk stil: Adjunkt Digre og cand. mag. Gjertsen.
I engelsk stil: Frk. Schj erven og cand. mag. Waage.
I mathematik skriftlig: Cand. real. G ret te og cand. 

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

Spjeldnæs.
I skrivning: Sekretær Thorsen og cand. mag. O r di n g.

Ved den mundtlige prøve:
I religion: Pastor E. Hansen.
I modersmaal: Cand. mag. Mid s em.
I tysk: Overlærer A ret ander.
I latin : Cand. mag. Mellbye.
I engelsk: Skolebestyrer Greve.
I fransk: Cand. mag. Waage.
I mathematik: Cand. mag. Alfsen.
I naturfag: Skolebestyrer Breien.
I historie: Cand. mag. Gleditsch.
I geografi: Cand. Sie wer s og Skolebestyrer G j ønnæ s s.
Opgaverne til de skriftlige prøver blev tilstillet skolerne 

fra undervisningsraadet. De var følgende :
Norsk udarbeidelse:

Fortæl om menneskenes arbeide for at frembringe kornet 
og gjøre brød deraf.

Regning og konstruktionstegning: 
Formiddag.

I. En mand kjøber i Newcastle 216 ton stenkul til en pris
af 8 sh. 6 d. pr. ton. Fragten beløber sig til 4 sh. 3
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d. pr. ton, og assurancepræmien er % d. Pr> ton. Iland- 
bringelse, kjøring osv. koster 1,05 kr. pr. ton, og tomte- 
leien udgjør 200 kr.

5 pct. af kullene er smaakul, som sælges for 8 kr. pr. 
ton, medens de øvrige kul sælges for 1,10 kr. pr. hl.

Hvor stor er mandens fortjeneste? Hvor mange pct. 
udgjør fortjenesten af hans udlagte penge?

1 sh. = 12 d. ; 1 sh. = 0,90 kr.
140 liter stenkul veier 100 kg.

II. Konstruer en firkant ABCD, hvor siden AD = 8 cm., 
/ B = 90 °, diagonalen AC = 10 cm. og diagonalen 
BD = 8 cm., og hvor vinkelen mellem AB og AC — 
37%°.

Omdan denne firkant til et dermed lige stort kvadrat.

Eftermiddag.

III. Der skal graves en grøft, 128 m. lang, 3,5 m. dyb, 4,5 
m. bred oventil og 2,8 m. bred nedentil.

Hvor mange kubikmeter jord maa graves ud og kjøres 
bort? Hvor mange læs bliver det, naar hver vogn er 
forsynet med en kasse, 2 m. lang, 75 cm. bred og 65 
cm. høi, og den jord, som rummes i en saadan kasse, 
regnes for et læs ?

Hvor meget vil det hele koste, naar gravningen beregnes 
efter 75 øre pr. kubikmeter, og kjøringen efter 40 øre 
pr. læs?

IV. To mand, A og B, har paataget sig at udføre et arbeide 
for 210 kr. Efter endt arbeide deler de summen mellem 
sig, saaledes at A faar 134,40 kr. og B. 75,60 kr.

B har nemlig forsømt 10 dage, og hans dagløn skal 
være 60 øre mindre end A’s.

Hvor mange dage har hver arbeidet? og hvor stor er
hver s dagløn?
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Tysk stil.
For nogle aar siden kom en aften en liden barbent pige 

til en arbeiders hytte, sluttede sig straks til børnene1), som 
stod foran døren, gik ind med dem, spiste og drak med dem, 
som om hun havde kjendt familjen længe. Det var et stakkels 
pigebarn, som flere aar var draget omkring med gjøglere; de 
havde forladt hende og overladt hende til sin skjæbne. Man
den spurgte hende, hvem hendes fader var, eller om hun 
kjendte nogen i egnen; men hun kunde ingen forklaring give. 
Manden og konen arbeidede haardt for at skaffe brød til sine ; 
men de kunde ikke bringe det over sit hjerte at jage barnet 
væk ; saa blev det hos dem. Tilsidst blev det dog meldt til 
presten. Denne gik til en velhavende bonde, som selv ingen 
børn havde, og tilbød ham pigen som en Guds gave. Efter 
at have talt med sin kone lovede bonden at tage sig af hende. 
„Hvis hun opfører sig godt“, sagde han, „skal vi opdrage 
hende, indtil hun kan fortjene sit brød“. Fire aar er gaaet 
hen siden den tid, og hvis man nu saa hende i skolen blandt 
de andre børn, vilde man ikke kjende igjen den lille tiggerpige.

Latinsk stil.
Da makedonernes2) konge Philippus erfarede, at romerne 

oftere var beseirede af poenerne3), sendte han gesandter til 
seierherren. Disse steg i land4) ved Juno Lacinias tempel, 
og idet de gjennem Apulien drog til Capua, mødte de romerske 
soldater og blev førte til prætoren. Der siger gesandtskabets 
formand Xenophanes uforfærdet, at han var sendt af kong 
Philippus for at slutte forbund6) med romerfolket. Han bad 
tillige den romerske feldtherre, at han skulde give ham led
sagere, som kunde føre ham til konsulerne og senatet. Romeren 

slutter sig til en — sich Einem ansclilieszen.
2) macedoner Macedo, onis.
3) poener Poenus.
4) stige i land in terram egredi.
5) slutte forbund foedus jüngere.
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blev narret1). Han modtager makedonerne med den største 
velvilje og meddeler2) dem, hvilke egne romerne og poenerne 
holdt besat3). Men da gesandterne uden ophold var kommen 
gjennem de romerske hære til Campanien, ilede de til Hanni
bals leir. Med ham sluttede de venskab og forbund, og det 
blev bestemt, at kong Philippus skulde sende en flaade til 
Italien, og at Hannibal, naar poenerne havde bemægtiget sig 
hele Italien, skulde seile til Grækenland med sin hær.

Engelsk stil.
Nogle reisende sad en dag sammen ved middagsbordet i 

et af Londons største hoteller. En af dem tog da frem en 
sjelden guldmynt og viste den til de andre; den blev sendt 
rundt bordet, forat alle kunde faa se den. Paa en eller anden 
maade blev selskabets opmerksomhed en stund henvendt paa 
noget andet; da eieren derefter bad om at faa mynten tilbage, 
var den ikke at finde nogensteds.

Medens man holdt paa at søge efter den, blev en af 
gjesterne, som hidtil ikke havde sagt et ord, øiensynlig mere 
og mere urolig; og verten, som ikke kjendte ham, foreslog 
derfor, at alle tilstedeværende skulde tømme sine lommer. I 
samme øjeblik kom imidlertid en opvarter ind med mynten i 
haanden : den var blevet fundet af kokken i en tallerken som 
en af tjenerne havde baaret ud. Da reiste den fremmede sig 
fra sin stol og sagde, idet han lagde en guldmynt paa bordet: 
„Ingen af eder kan glæde sig mere end jeg over, at mynten 
er funden; thi ved et merkeligt sammentræf havde jeg magen4) 
til den i min lomme ! Havde ikke kokken været en ærlig 
mand, vilde jeg været blevet anseet for en tyv“.

Proj ektionstegning.
En regulær, sekskantet pyramide ligger med sin ene side

’) narre decipere.
2) meddele (= underrette om) certiorem f acere ali quem.
3) holde besat tenere.
4) magen, a duplicate.
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flade paa det horisontale plan, saaledes at aksen er parallel 
med vertikalplanet.

Pyramidens høide er 9 om., og dens grundflades side 
3,5 cm.

Paa denne pyramide ligger en terning, saaledes at to af 
dens sideflader er parallelle med vertikalplanet; dens midt
punkt ligger i samme afstand fra vertikalplanet som pyramidens 
akse, og dens ene sidekant berører horisontalplanet.

Terningens sidekant er 5 cm.
Se opstillingen !

Skolens IV mdkl. havde i mai maaned 38 elever, 6 paa 
latinlinjen og 32 paa engelsklinjen. Af disse fandtes 1 elev 
af engelsklinjen at staa saa langt tilbage, at skolen ikke kunde 
erklære ham for moden til at tage middelskolens afgangsexamen. 
Han gik op som privatist, men strøg i den skriftlige prøve og 
fuldførte examen som borgerskoleexamen. Det blev saaledes 
37 elever, 6 paa latinlinjen og 31 paa engelsklinjen, der gik 
op til afgangsexamen som skolens elever. Samtlige bestod 
examen, 5 med hovedkarakteren udmerket godt, 29 med meget 
godt og 3 med godt.

Latinlinjen:
Hvor mange aar elev

af skolen. Hovedkarakter.
1. Bugge, Otto 8 meget godt (2,18).
2. Gaden, Birger 6 udmerket godt (1,25).
3. Hagemann, Finn 5 meget godt (1,86).
4. Numm edal, Arne 4 udmerket godt (1,50).
5. Ost er, Elias 7 meget godt (1,80).
6. Smith. Arthur 8 meget godt (2,25)

Eng el skli n j en :
Hvor mange aar elev 

af skolen
7. Aa modt, Karl 5

Kristiania borger- og realskole.

Hovedkarakter, 
godt (2,66).

3
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Hvor mange aar elev
af skolen. Hovedkarakter.

8. Fadum, Torgeir 7 meget godt (2,21).
9. Fj eldstad, Sverre 3 meget godt (1,57).

10. Fredriksen, Hartvig 6 meget godt (1,54).
11. Goplen, Leif meget godt (2,00).
12. Hansen, Fredrik 10 godt (2,57).
13. Haslund, Sverre 2 meget godt (2,36).
14. Hau g, Sigud 7 meget godt (2,50).
15. Høen, Harald 6 udmerket godt (1,20).
16. Johannesen, Reidar 9 meget godt (1,57).
17. Karlsen, Trygve 4 meget godt (2,18).
18. Knutzen, Sofus 8 meget godt (1,77).
19. Krum, Kristian 1 meget godt (1,93).
20. Larsen, Leif 9 meget godt (2,36).
21. Lund, Alf 7 meget godt (2,46).
22. Løkke, Harald 6 meget godt (2,43).
23. Mørk, Kristian 6 godt (2,71).
24. Nicolaisen, Rolf i'A udmerket godt (1,43).
25. Nielsen, Isak, 9 meget godt (1,96).
26. Pedersen, Karl 4 meget godt (2,43).
27. Prydz, Olaf 7 meget godt (2,20).
28. Risøe, Birger 9 meget godt (1,90).
29. Ru ud, Christen 9 meget godt (1,93).
30. Rødse th, Jørgen 9 udmerket godt (1,13).
31. Schøttelvig, Otto 9 meget godt (2,14).
32. Skaar, Bredo 6 meget godt (2,23).
33. Svendsen, Toile 3 meget godt (2,50).
34. Sørensen, Henrik 2 meget godt (1,68).
35. Tukken, Torkild 1 meget godt <2,46).
36. Vedsæt, Einar 9 meget godt (2,37).
37. Waaler, Halvdan 1 meget godt (2,13).

Samtlige skolens elever paa engelsklinjen paa én nær 
underkastede sig ogsaa prøve i handelsregning og bogholderi.
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16 privatister fremstillede sig til middelskoleexamen, samt
lige paa engelsklinjen. 1 af dem opgav examen, de øvrige
15 bestod med følgende udfald:

1. Jonsen, Karl Thorleif....................................godt (2,93).
2. Larsen, Peter Leonhard............................... godt (2,64).
3. Larsen, Thorleif.....................................meget godt (2,18).
4. Mathisen, Thorvald Emil............................... (godt 2,75).
5, Mohn, Othar Kristofer....................... meget godt (2,50).
6. Montelius, Thorstein ................................... godt (2,75).
7. Nerland, Oliver....................................meget godt (1,93).
8. Nilsen, Kamillo Ambjørn...................meget godt (2,46).
9. Olsen, Gustav Adolf............................meget godt (2,32).

10. Gran, Ole..................................................meget godt (1,57).
11. Magnussen, Sigurd Cold...................meget godt (1,57).
12. Pedersen, Asmund....................................... godt (2,89).
13. Brattelid, Borghild........................... meget godt (2,46).
14. Flesvig, Selma Birgitte............................... godt (2,75).
15. Øvergaard, Hjørdis....................................... godt (2,68).

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 og latin i II mdkl.,
fransk i III mdkl.,
geografi i III og I mdkl., 4 og 3 forbkl.,
historie i II mdkl. og 4 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. De af folkesko
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lens autoriteter opnævnte : lærer ved Kristiania folkeskole 
J. A. H. Mæhlum og lærerinde ved samme skole frøken 
J. Grude fungerede lier som censorer, nærmest for at kon
trollere prøven for de nyindskrevne elever fra folkeskolen; af 
saadanne var der 4.

Den skriftlige examen blev afholdt i samme udstrækning 
som sedvanlig. l'or 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 lærerbibliotheket og samlingerne i 
skoleaaret er følgende de vigtigste:
Historisk tidsskrift med tillægshefter, det i

Universitets- og skole-annaler,
skoleaarets løb udkomne.

do. do.
Vor ungdom, do. do.
Halvorsens forfatter-lexikon do. do.
Deutsche Zeitschrift für ausländisches Unterrichtswesen 

(Dr. J. Wychgramm, Leipzig).
Geyer: Der deutsche Aufsatzunterricht, Carl Meyer 

Hannover 1891.
Do : Deutsche Aufsatzstoffe, Carl Meyer, Hannover 1891.

Mentzer: Sverige och Norge (politisk), Vægkart.
Sydow-Habenicht: Oesterreich-Ungarn, do.
Kiepert: Die Balkan-Halbinsel, do.
Kiepert: Asien (politisk) do.
Kiepert: Süd-Amerika do.
Sprüner: Europa im Anfänge des sechsten Jahrhunderts, 

Vægkart.
Müller: 4 ethnografiske plancher.
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6 store staaltraad-modeller for undervisningen i perspektivisk 
tegning.

Hummer, præparat.
Froskens udvikling, do.
Skraaplan.
Apparat til at klargjøre det arkimediske princip.

Do. til at vise varmeledningsevnen.
Elektromagnet.
Elektrisk klokkespil.
Elektrisk pistol med vandstofsudviklingsapparat.

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:

i 1ste forberedelsesklasse
- 2den —
- 3dje —
- 4 — 5te —
- I middelklasse
. H—IV —

a ar lig 
kr.

»

«
»
n

for hver af 10 maaneder
44 kr. 4,40
72 „ 7,20
96 „ 9,60

120 „ 12,00
120 „ 12,00
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.
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Hele og halve fripladse kan af forstanderskabet tilstaaes 
i et antal af indtil en tiendedel af skolens elevantal, regnet 
efter hele fripladse, til elever, hvis flid, fremgang og opførsel 
gjør dem fortjente hertil, og hvis forældre eller forsørgere 
trænger til en saadan lettelse. Fripladse tilstaaes i regelen 
kun saadanne elever, hvis forældre eller forsørgere i mindst 
2 aar har havt sit hjem i Kristiania.

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

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

maaned og maa være ledsaget af attester af ny dato.
I skoleaaret 1897—98 har været bevilget 30 hele og 28 

halve fripladse til et samlet beløb af 6 117,60 kroner. Modera
tion for brødre i skoleaaret har beløbet sig til 3 610,20 kr. 
Fripladse og moderation tilsammen udgjorde altsaa 9 727,80 kr.

For renterne af pedel Andresens legat er desuden 
skolepenge blevet betalt for en elev af IV middel skoleklasse, 
hvorhos 2 sønner af lærere ved skolen har havt friplads uden 
konkurrence.

X. Forskjelligt.

Ved formandskabets beslutning af Ilte oktober 1897 blev 
•der tilstaaet cand. mag. J. Baabe en permission af indtil 3 
maaneder for at kunne foretage en studiereise til England, 
hvortil der var tilstaaet ham et stipendium paa 800 kroner af 
-statsmidler. Paa forstanderskabets anbefaling blev der af for
mandskabet bevilget ham 300 kroner som bidrag til at lønne 
hans vikar under hans fravær paa reisen. Denne blev foreta- 
.get i afvigte sommer.

Den nye plan for middelskolen indskrænker antallet af 
religionstimerne. Som følge heraf var det blevet nødvendigt 
.at ombytte den hidtil brugte Vogts bibelhistorie for middel
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skolen med en mindre bog. Ved forstanderskabets beslutning 
af 17de december 1897 blev det bestemt, at Klaveness’s bibel
historie skulde indføres ist edenfør Vogts fra I mdkl. af fra 
det nye skoleaars begyndelse i august 1898. Saa er skeet.

Det første skridt til at omdanne skolen til en middelskole 
efter den plan, som den nye lov af 27de juli 1896 om høiere 
almenskoler opstiller for de offentlige og for de statsunder
støttede kommunale middelskoler, med høist 4 opadstigende, 
et-aarige klasser, uden forberedelsesklasser, er gjort i det 
forløbne skoleaar, idet der er fattet beslutning om, at for
beredelsesklasserne efterhaanden skal inddrages. Beslutningen 
blev fattet i kommunebestyrelsen den 12te mai 1898 og blev 
nærmere bestemt saaledes, at 1ste forbkl. skulde inddrages 
fra skoleaarets slutning i juli og senere en ny, høiere klasse 
for hvert følgende skoleaar, indtil skolen var reduceret til 
det antal opadstigende klasser, som planmæssig maatte blive 
bestemt.

1 henhold hertil blev 1ste forbkl. sløifet fra skoleaarets 
slutning. Skolen har ikke længer nogen begynderklasse.

Hvorledes skolens endelige organisation vil blive under 
den nye lov, er endnu ikke afgjort. Magistraten fandt denne 
sag og overhovedet spørgsmaalet om, hvilken stilling kommu
nen principielt burde indtage til den høiere skole, at være af 
saa stor betydning og at berøre saa mange og forskjelligartede 
interesser, at skolens forstanderskab ikke vilde kunne overtage 
dens behandling. Den foreslog, at der skulde nedsættes en 
komite paa 7 medlemmer, i hvilken foruden forstanderskabet 
ogsaa formandskabet, folkeskolen og de private høiere skoler i 
byen skulde være repræsenteret, og at der skulde gives denne 
komite i opdrag at afgive betænkning om, hvorledes det kom
munale høiere skolevæsen i vor by skulde ordnes, samt i for
bindelse dermed at udarbeide forslag til ny plan for Kristiania 
borger- og realskole under hensyn til de krav, som den nye 
lov stiller til de høiere almenskoler.
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Magistratens forslag blev bifaldt af formandskabet. Der 
blev nedsat en komite, bestaaende af borgermester Hornsom 
formand samt instrumentmager Gjøsteen, overlærer ved folke
skolen Hoversholm, borgerskolens bestyrer Jespersen, cand, 
mag. Lange, institutbestyrer Lippestad og overlærer ved fol
keskolen Pedersen. Komiteen sammentraadte i januar 1898. 
Dens arbeide er endnu ikke afsluttet.

Den nye lov om høiere almenskoler af 27de juli 1896 
bestemmer i sin § 56 : „I tilsynet med religionsundervisningen 
deltager vedkommende biskop eller en af ham dertil opnævnt 
prest“.

I henhold hertil har Kristiania biskop under 23de 
mars 1898 udstedt følgende instrux for de prester, der af 
ham opnævnes til det nævnte hverv:

1. Den opnævnte prest har til ubestemte tider nogle gange 
i løbet af skoleaaret at besøge sin skole og gjøre sig 
bekjendt med religionsundervisningen i de forskj ellige 
klasser.

2. Ved aarets afgangsexamen overværer han prøven i reli
gion mindst for de to øverste klassers vedkommende i 
middelskolen samt næstøverste klasse i gymnasiet. Han 
har i betids at ordne sig saaledes, at andre embeds
forretninger ikke hindrer ham fra at overvære examen. 
Forsaavidt som der er flere prester i samme menighed, 
anmodes disse om i denne henseende at bistaa ham.

3. Efter endt examen indsender han indberetning til Kristi
ania biskop om sine indtryk saavel af examen som af 
undervisningen i aarets løb. Da departementet har for
langt sig disse indberetninger forelagte, bør de affattes 
med dette for øie.

4. Skulde der i aarets løb være noget, der paakalder særlig 
opmerksomhed, indsendes derom strax indberetning.
Som tilsynsmand ved vor skole blev af biskopen opnævnt 

res. kap. i Jakobs menighed N. S. S. Nickelsen. 

--------------- ----



XI. Skolens regnskab.
Extrakt af skolens regnskab 1897.

Indtægt:
Beholdning : 

restancer .... kr. 9 072,83
i kasse................ - 497,65

------------------kr. 9 5 70,4 8
Skolekontingent for 1897 ..................... - 39 230,20
Leie af værelser og andre rum . . - 1 392,00
Godtgjørelse for gas og brænde . . - 188,00
Tilfældige indtægter........................ - 5,83
Tilskud af kommunen....................- 19 400,00

Udgift:
Lønninger.............................................kr. 50 427,99
Skrivehjælp for bestyreren .... - 270,00
Vedligeholdelse af bygninger m. m. - 2 585,09
Inventarium og undervisningsmateriel - 1 339,54
Brænde.................................................. - 1 479,10
Belysning.............................................. - 564,68
Pudrettering, renhold af fortog, gade - 226,25
Renhold af skolelokalerne .... - 1 495,90
Brandkontingent og vandafgift . . - 391.91
Forskjellige udgifter..............................- 1 605,06
Restancer, udgaaede af beholdningen - 652,20

18971 
Skolens regnskab.

Beholdning:
restancer .... kr. 8 362,83
i kasse................. - 385,96

-----------  - 8 748,79

Kr. 69 786,51 Kr. 69 786,51 
____________


