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I. Skolens forstanderskab.

Efter skolens plan § 12 skal dens forstanderskab bestaa 
af det af magistratens medlemmer, under hvem sager angaaende 
skolevæsenet henhører, som formand, en af byens i selvstændigt 
embede værende prester, der opnævnes af biskopen, to af 
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 1899—1900 bestod forstanderskabet af: 
Borgermester Horn som formand, siden april 1886. 
Hovedlærer ved det praktisk-theologiske seminarium, pastor

G. Jensen, medlem siden januar 1892.
Grosserer A. Bergwitz, medlem siden januar 1892.
Professor dr. med. S. L sache, medlem siden januar 1898. 
Skolens bestyrer J. Jespersen, medlem siden november 

1881.

II. Skolens lærerpersonale.

Om de forandringer, lærerpersonalet undergik ved slut
ningen af skoleaaret 1898—99, er oplyst i forrige aars- 
beretning.

Kristiania borger- og realskole. 1
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Lærerpersonalet bestod altsaa ved begyndelsen af 1899—- 
1900 af:

Bestyrer:
Jespersen, Jesper. Født 1833, seminarist 1853, student 

1859, cand. theol. 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 lønnin g s gr a d :
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, 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.
D o m a a s, Olav. Født 1867, student 1885, mathematisk- 

naturvidenskabelig lærerexamen 1892, ansat mars 1895.
Larsen, Aksel. Født 1864, student 1875, mathematisk- 

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

1889, ansat august 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 december 1892.

Timelærere:
Haslund, Ludvig August. Født 1847, landskabsmaler, ansat 

april 1874. Tegning.
Staver, Alf. Født 1874, student 1894, vernepligtig 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.

Bj er kan, Theodor. Født 1869, seminarist 1887, ansat august 
1897. Sløjd.

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

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

Løvdal, Carl J. B. Født 1864, ansat august 1899. Sløjd.

Lærerinder:
Frøken Lütken, Ingeborg Kristiane. Født 1847, ansat 

august 1879.
— Duus, Jakobine Fredrikke. Født 1862, lærerinde- 

examen af høiere grad 1883, ansat august 1894.

Vikarierende lærere:
Cand. philos. Arnt N æ s s havde fremdeles den første del 

af skoleaaret, til jul, permission med egen vikar fra sine fleste 
timer, forat han kunde forberede sig til den filologiske embeds- 
examen; i disse timer vikarierede cand. philos. Fredrik Haave.
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Inspektør Holst havde permission med egen vikar i 
oktober—december for at foretage en studiereise til udlandet, 
navnlig til Tyskland og Italien. I hans timer vikarierede 
cand. mag. Halvard Borgen.

Lærer af høiere lønningsgruppe, forhenv. kaptein i infan
teriet II. C. H. Grüner afgik ved døden efter et kort syge- 
leie i april'1900. Han havde arbeidet som lærer ved denne 
skole i 35 aar, med stor dygtighed og utrættelig nidkjærhed. 
Da man forudsaa, at en lærerpost vilde blive inddraget ved 
skoleaarets slutning som følge af inddragning af klasser, blev 
hans post ikke igjen besat; men hans timer blev fordelt mellem 
flere af skolens lærere som extra arbeide mod særskilt betaling.

3die forberedelsesklasse blev ifølge tidligere fattet beslut
ning inddraget ved skoleaarets udgang. Som følge heraf fra- 
traadte de to sidste lærerinder, som endnu arbeidede ved sko
len, frøkenerne Ingeborg Lütken og Jakobine Duus. De 
erholdt ansættelse ved Kristiania folkeskole med bibehold af 
deres anciennitet fra borgerskolen. Fra indeværende skoleaars 
begyndelse i august findes altsaa ingen lærerinde ved vor 
skole. Den første lærerinde blev ansat her i august 1879 ; det 
var den samme frk. Lütken, som nu forlod skolen som den 
sidste i rækken efter at have arbeidet her i 22 aar.

Ved ordningen af skolen for indeværende skoleaar blev 
der nogle timer tilovers, som ikke kunde lægges til de faste 
lærerposter, hvis antal, som ovenfor oplyst, var reduceret med 
1 (Grüners). Disse timer blev overdraget til bestyrer af Bæ
rums middelskole, cand. theol. Per Hagen, som midlertidig 
lærer. Hr. Hagen har tidligere arbeidet ved skolen som vikar.

Da det ikke var bekvemt at overlade alle skolens tegne
timer til hr. Haslund, blev 4 af dem fra indeværende skole
aars begyndelse overdraget til hr. landskabsmaler Harald Brun.

Skolens kasserer er cand. mag. V. Holst siden august 1897.
Vagtmester ved skolen er fhv. brandkonstabel Olaf Chr. 

Sanne, ansat vaaren 1881.
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III. Disciplenes antal m. m.

Ved. kommunestyrets beslutning af 12te mai 1898 blev 
det, som oplyst i forrige aarsberetning, bestemt, at skolens 
forberedelsesafdeling efterhaanden skulde inddrages. I hen
hold hertil blev 1ste forbkl. sløifet fra udgangen af skoleaaret 
1897—98 og 2 forbkl. ved udgangen af 1898—99. I skole
aaret 1899—1900 var 3 forbkl. •— IV mdkl. i virksomhed. 
Til samtlige klasser var der parallelklasser, saa der var ialt 
16 særskilte klasser.

Følgende tabel viser elevantallet i de forskj ellige klasser 
i hvert af de 4 kvartaler i skoleaaret :
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Forberedelsesskolen 3 kl.................. 42 42 41 44
4 - .... 52 51 51 50
5 - . . . 66 67 65 66

Tilsammen 160 160 157 160

Middelskolen I............................. 53 52 54 58
II.............................64 63 61 61

iri............................. 49 47 46 47
IV E............................. 30 29 27 ■ 27
VI L............................. 4 3 3 3

Tilsammen 200 194 191 196

Samlet antal 360 354 348 356
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Det største elevantal i nogen maaned i skoleaaret var 
360 i septbr., det mindste var 346 i mars. Det gjennemsnit- 
lige elevantal for hele skoleaaret var 351.

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

Normalalder 
ved begyn

delsen af 
skoleaaret.

Gjennem- 
snitsalder til 
samme tid.

Over nor
malalderen.

Forberedelsesskolen 3 kl. 8 aar 8w/i2 aar ’712 aar
4 - 9 » 10712 » 1712 »
5 - 10 » 11712 » 1712 »

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

III - 13 » 14712 » 17^ »
IV - 14 » 15 » i

Gjennemsnitsalderen er 13 maaneder over den alder, der 
af kirkedepartementet er betegnet som normalalder. I skole
aaret 1898/99 var den 13’/8 maaned over normalalderen. Her 
har altsaa en liden fremgang 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 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—1900 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..................................................6 t.
Modersmaal i II b og I b.........................9 t.
Tysk i I a......................................................6 t.

------ 21 timer.
Sundt, klasseforstander i 5 a :

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

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

Iversen, klasseforstander i I b :
Tysk i II a og I b................................... 11 t.
Engelsk i II a............................................. 5 t.

--------------  16 timer.*)
Grüner, klasseforstander i III b :

Tysk i IV b, III b og II b...................14 t.
Engelsk i de samme klasser...................14 t.

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

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

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

Herrestad, klasseforstander i II a:
Tysk i IV a og III a.................................9 t.
Engelsk i de samme klasser.....................9 t.
Fransk i IV a og b.....................................4 t.
Norsk i II a................................................. 4 t.

I-------------- 26 timer.
*) Overtog efter Grüners død 12 af dennes timer.
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Dom aas, klasseforstander i IV b:
Matematik og praktisk regning i IV b, III b,

II b og I b . . . ........................... 21 t.
Naturfag i IV b, III b og II b . . . . 6 t.

------- 27 timer.
Larsen, klasseforstander i IV a :

Matematik og praktisk regning i IV a, III a,
II a og I a....................................... 21 t.

Naturfag i IV a og III a.........................6 t.
--------------  27 timer.

Dahl, klasseforstander i III a :
Religion i IV a, III a, II a og I a og b 10 t.
Modersmaal i IV a, Illa, I a og b og 5 b 18 t.

--------------  28 timer.
L li n d, klasseforstander i 4 a :

Modersmaal i 5 a og 4 a.......................14 t.
Naturfag i 5 a og b .................................4 t.
Regning i 5 a og 4 a.................................9 t.

27 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 . 17 t.

-------------- 26 timer.
N æ s s, naturhistorie i I a og b.........................6 t.

Religion i II b, 5 a og b og i 4 a . . 11 t.
Modersmaal i 4 b......................................... 8 t.
Skrivning i 4 a............................................. 3 t.

- 28 timer.
Haslund: Tegning gjennem hele skolen ... 22 timer.
Staver: Gymnastik og sang gjennem hele skolen 26 timer. 
S chøning:

Bogholderi og handelsregning i IV a og b . 8 timer.
B j e r k a n :
Tor ger sen: Sløjd i III a og b, II a og b, 
Solheim: la og b, 5a og b, tilsammen 16 timer.
L ø V d al :
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Frk. Lütken, klasselærerinde i 3 a ................ 24 timer.
„ Duns, klasselærerinde i 3 b .... 24 t.

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

V. Timefordelingen m. m.
__ .
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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 4 5 5 3 2 5 2 1 2 L 2 1
III b 2 4 5 5 3 2 5 2 1 2 i3

2
i1

>
II a 2 4 5 5 2 2 5 2 1 2 i 2 1■ h
II b 2 4 5 5 2 2 5 2 1 2 J3 2 J___
I a 2 5 6 3 2 5 3 2 2 1 2 i

;3I b 2 5 6 3 2 0 3 2 2 r 2 i
5 a 3 6 2 2 5 2 3 2 i 2 1

9
O b 3 6 2 2 5 2 3 2 r 2 1
4 a 3 8 2 3 4 3 2 L 1
4 b 3 8 2 3 4 3 2 i2 i
3 a 2 8 3 2 5 4 i L
3 b 2 8 3 2 5 4 2 i1

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, III og II 
mdkl. og 3 forberedelsesklasse tillige i sang.
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Latinlinjens elever havde sin plads i IV mdkl. b. Denne 
bestod saaledes af dels 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 forskjellige værelser.

I undervisningen i fransk deltog 18 disciple.
21 elever var, samtlige efter lægeattest, fritaget for under

visningen i gymnastik i det hele skoleaar eller en større del 
deraf. Por undervisningen i sang var 26 elever fritaget efter 
sanglærerens bestemmelse paa grund af mangel paa gehør 
eller stemme. 1 elev var af hensyn til hans smaa evner fri
taget for undervisningen i sprogene, 1 paa grund af legemsfeil 
for undervisningen i sløjd.

VI. Undervisningen.

Følgende pensa er gjennemgaaet i skoleaaret:

A. I forberedelsesskolen.

3dje 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: P a u s s & L a s s e n s læsebog 
1ste skoletrin fra 4de afdeling bogen ud er gjen
nemgaaet efter forberedelse hjemme. Korlæsning 
anvendt. Piere digte lært udenad.

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

Diktat, afskrift og udenadskrift afvekslende 3 
gange ugentlig.

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

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

Hegning: Repeteret de fire regningsarter i ubenævnte 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 multiplika
tion og division med decimaltal som multiplikator 
og divisor. (Nicolaisens regneskole: 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 
europæiske lande gjnnnemgaaet i sammentrængt 
fremstilling (Horns lærebog i geografi formiddel
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.

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.
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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 forkla
ring 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.

Regning: Fuldstændigere gjennemgaaelse af de fire reg
ningsarter i forbindelse med repetition af det metri
ske system. Udmaaling af parallelogrammer. Gjen
nemgaaet grundtrækkene i almindelig brøk. (Reg- 
neskolen: 10de—12te og 14de trin).

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

Historie: Erichsens verdenshistorie til slutning. 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 seks- 
kanten og ottekanten med indskrevne stjerneformer,. 
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endvidere den krumme linje og cirkelen samt deraf 
udledede figurer som lette rosetter og sammensæt
ning med rette linjer og nogen lettere stiliserede 
bladformer efter H e r d 11 e s plancher. Udførelsen 
ogsaa i denne klasse med blæk, skraveret med 
farvet blæk, tildels med blyant og viskelær med 
optrækning med pen.

Sløjd: Gjennemgaaet de 3 første trin af den i middelsko
lens plan anbefalede modelrække.

B. I middelskolen.

Religion.
I kl. Bibelhistorie: Læst og repeteret Kl av en e s’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. Bibelhistorie: Klavenes’s bibelhistorie fra 
„Kirkens grundlæggelse blandt jøderne“ bogen ud, 
hvorefter den hele bog repeteret. Dr. Bangs forkla
ring de 2 sidste parter, 2den part repeteret. 22 
salmevers repeteret og forklaret. Læsning af udvalgte 
stykker af den hellige skrift.

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.

Modersmaalet:
I kl. Læsning efter Pauss & Lassens læsebog, 2det 

skoletrin, 3dje afdeling med forklaring og gjengivelse 
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af det læste. Udenadlærte digte efter samme læsebog. 
Grammatik: Formlæren i sammenhæng, hoved
sætninger og bisætninger med disses formale inddeling 
gjennemgaaet efter Hof ga ards 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 
læsebog, 3dje skoletrin, 1ste afdeling. Foredrag af 
udenadlærte digte. Det resterende af grammatik en, 
saavel formlæren som sætningslæren, gjennemgaaet 
efter Hofgaards lille grammatik. Stadig analyse, 
i regelen hver anden uge en stil af fortællende, beskri
vende eller skildrende indhold. I skoleaaret er føl
gende udarbeidelser skrevet : 1) En fridag. 2) En 
fisketur. 3) Et frikvarter. 4) Hunden. 5) Renen. 
6—7) Tor henter sin hammer. 8) En dag i julen. 
9) Vor skoles bygninger. 10) Vort klasseværelse. 
11) Et præmieskirend. 12) Paa isen. 13) Stortorvet. 
14) Den gade, jeg bor i. 15) Koen.

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 arb eider: Skriftlig analyse samt hveranden 
uge en stil af fortællende, beskrivende eller skildrende 
indhold. I skoleaaret er følgende udarbeidelser skre
vet; 1) Paa bryggen, naar dampskibet skal gaa. 
(Skildring). 2) Beskrivelse af den sidste aarsfest paa 
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skolen. 3) Min morsomste dag i sommerferierne. 4) 
En sjømand fortæller om sin sidste reise. 5) En fem
kroneseddel fortæller sine bændelser. 6) Skolen i det 
store frikvarter (Skildring). 7) Beskrivelse af det 
hus, jeg bor i. 8) Paa byens gader en dag før jul. 
9) Hele familien paa landtur (Fortælling). 10) Den 
1ste april; hvorledes jeg narrede og selv blev narret. 
11) Fortæl om fjeldfinnerne og deres levevis. 12) 
Hvordan det gik til, at jeg fik 6 for geografi, og hvad 
følger dette havde for mig. 13) Skildring af skole
guttens sommerfornøielser. 14) En Tycho Brahes dag. 
15) Brev til min fader fra mit ferieopholdssted. 16) 
Brev med indhold efter eget valg.

IV kl. Læsning efter Pauss & Lassens læsebog, 3dje 
skoletrin, 1ste og 2den afdeling. Af det læste blev 
lagt op til examen omtrent 100 sider, forskj elligt i 
a- og b-klassen, af folkevise, P. Dass, J. N. Brun, 
Oehlenschläger, Wergeland, Welhaven, Asbjørnsen, 
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 
Broch og Seips „Kortfattet norsk og dansk literatur- 
historie, nærmest til brug for middelskolen“. Vers- 
læren og digtarterne gjennemgaaet. — Leilighedsvis- 
mundtlig og skriftlig analyse. — Skriftlige a r b e i- 
d e r : I regelen hveranden uge en udarbeidelse af 
beskrivende, skildrende, fortællende eller lettere ræson
nerende Indhold. I skoleaaret er følgende udarbei- 
delser skrevet af begge klasser: 1) Paa stationen 
naar toget kommer. 2) To timer i en jernbanekupé. 
3) Terje Vikens liv i sammendrag, til han kom hjem 
fra fangenskabet. 4) Beskriv opførelsen af et hus i 
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vor by og de forskjellige haandverkeres arbeide der
ved. 5) Hvilke mennesker har været i virksomhed 
for at forsyne vort middagsbord ? 6) Skildring af 
dyrelivet i vore skove. 7 ) Vore skove og deres nytte. 
8) Fortæl om drøvtyggerne, deres levevis og nytte. 
9) Hvordan arter i almindelighed vore østenfjeldske 
vasdrag sig. Hvad nytte har vi af dem? 10) Jernet 
og dets betydning for menneskene. 11) Naturen og 
livet i Norge om vinteren (Tentamen). 12) Hvilke 
forandringer bringer høsten i naturen, og hvilke arbei- 
der hører særlig denne aarstid til? 13) Dampkraften 
og dens anvendelse. 14) Hunden, dens egenskaber 
og nytte. 15) En søndags eftermiddag om sommeren 
i min hjembygd (Tentamen). 16) Kurvkonerne i Kri
stiania. 17) Borgerskole-gutterne. — Øvelser i at 
udarbeide dispositioner.

Tysk.
I kl. Knudsen & Kristiansen: Lærebog i tysk for 

begyndere, s. 1—80. Udenadlæsning og retroversion. 
Diktater og enkelte stile efter lærebogens retrover- 
sionsøvelser.

II kl. Gundersens tyske læsebog, s. 1—32 og 37—44. 
Oversættelse, retroversion efter Gundersens retrover- 
sionsøvelser ; mundtlig gj enfortælling.

III kl. Af det statariske pensum i Gundersens tyske 
læsebog er læst og repeteret henimod 40 sider ; des
uden læst ca. 40 sider kursorisk. Af Gundersens 
og Larsens grammatik læst og repeteret syntaxen. 
Hver uge er skrevet 1 stil, afvekslende hjemme og 
paa skolen, efter Gundersens retroversionsøvelser 
og Kristiansens stiløvelser.

IV kl. Formlæren og syntaxen repeteret efter Gundersen 
og Larsens lille grammatik. Stilskrivning og 
mundtlig oversættelse fra norsk til tysk efter Kristi-

Kristiania borger- og realskole. 2
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a n s e n s 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.

Engelsk.
II kl. Efter indøvelsen af de engelske lyd og deres beteg

nelse ved lydskrift blev læst af Brekkes læsebog i 
engelsk for begyndere til s. 75. Udenadlæren, gjen- 
fortælling og samtale om det læste i overensstemmelse 
med den offentlige undervisningsplan. De sidste 2x/2 
maaneder anvendtes til repetition. Skriftlige øvelser: 
Afskrift, diktat og senere gjenfortælling af læste 
stykker.

III kl. I B r e k k e s „Ny engelsk læsebog“ læst og repeteret 
30 sider af det statariske pensum, desuden læst ca. 
40 sider kursorisk. Af Herrestads grammatik 
læst og repeteret syntaxen. 1 skriftlig gjenfortælling 
i ugen, hvortil i første halvaar benyttedes tidligere 
gjennemgaaet stof, i andet væsentlig forhen ukjendte 
smaastykker.

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

Latin.
IV kl. Repetition af formlæren efter Schreiner; det væ

sentligste af syntaxen gjennemgaaet, dels fortløbende 
efter grammatikken, dels gjennem henvisninger under 
forfatterlæsningen. 1 skolestil og 1 hjemmestil ugent
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lig. Læst 50 sider af Andersens udvalg, der
under Cæsars de bello Gall., 1ste bog.

Fransk.

IV kl. Repetition af formlæren, de uregelmæssige verber 
g]'ennemgaaet i sammenhæng. Af syntaxen gjennem- 
gaaet de allervæsentligste punkter, deriblandt det 
vigtigste af ordstillingen og participéis bøining, 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 multiplikatvr og divisor. 
Herunder er stadig p aa vist, hvorledes fremgangsmaa- 
den ved regning med decimaltal falder sammen med 
brøkregningens regler. Fladeenhedernes forhold til 
hinanden, ligesom beregningen af rektangler, parallelo
grammer og triangler.

TT 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 halvaar er 1 time ugent
lig benyttet til gjennemgaaelse af lettere opgaver, der 
løses ved slutning til enheden.

III kl. Reduktion til enheden med anvendelse paa procent
rabat- og rentesregning. Lette opgaver i delings- og 
blandingsregning.

IV kl. Beregning af simple stereometriske legemers kubik
indhold. Por engelsklinjen desuden fremmed mynt, 
maal og vegt, procent-, rentes- og diskontoregning, 
kontokuranter samt kjederegelen og dens anvendelse 
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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 Getz’ 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 
Getz’ 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: Hele tals division samt læren om 
brøker, anvendt i de fire regningsarter. Lette lignin
ger med 1 ubekjendt samt proportionslæren.

Geometri: Slutningen af 1ste bog samt 
2den og 3die bog af Bonnevies lærebog.

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

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



1900] Undervisningen. 21

Geografi.
I kl. Efter Horns lærebog i geografi for middelskolen, 

6te udgave, er gjennemgaaet Norge, Sverige, Dan
mark og Rusland (§ 1—53). Karttegning.

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 matematisk geografi, s. 
153—174 (3dje udgave).

IV kl. Horns geografi for middelskolen repeteret.

H i s t o r i e.
I kl. Dr. kæders verdenshistorie fra begyndelsen til 

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

„Norden“ (s. 180) læst og repeteret.
III kl. Dr. Ræd er s lærebog fra „Norden“ (s. 180) til 

„Norge“ (s. 286) læst og repeteret.
IV kl. Læst ud Dr. kæders lærebog. Derpaa repeteret 

det hele pensum i historie.

Na t u r ku n d s k ab.
I kl. Zoologi: Læst og repeteret pattedyr og fugle efter 

Sørensens lærebog.
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.
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HI kl. Naturhistorie: Repeteret dyrerigets og plante
rigets naturhistorie efter Sørensens lærebog.

Fysik: Gjennemgaaet læren om faste legemer, 
vædsker, luftarter samt afsnittet om lyd efter H e n- 
richsens lærebog.

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
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 Peter

sens tegnebog. Overlagt med tusch og tinter.
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II kl. Fortsat efter Petersens tegneapparat, tildels ogsaa 
benyttet Herdties plancher ; border og ranker. 
Gjennemgaaet spiralen.

III kl. Gjennemgaaet perspektivens hovedregler. Tegnet ind
til 2 klodser i forskj ellige opstillinger.

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 4de trin af den i middelskolens plan 

anbefalede modelrække.
II kl. 5te trin af samme modelrække, i forbindelse med 

arbeidstegning.
III kl. 6te og 7de trin af samme modelrække, i forbindelse 

med arbeidstegning.
Arbeiderne er udført efter Kjenneruds sløjdteg

ninger.

Følgende lærebøger har været benyttet ved undervisningen 
i skoleaaret :

I religion:

Vogts lille bibelhistorie.
Vogts bibelhistorie for middelskolen (i IV mdkl.)
K1 a ve n e s ’ s bibelhistorie.
Luthers katekismus, dr. Bangs udgave.
Dr. Bangs forklaring.

I modersmaalet:
Pauss & Lassens læsebog, 2det skoletrin og 3die 

skoletrin, 1ste og 2den afdeling.
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Hofgaards lille norske grammatik.
Hofgaards større grammatik.
N o r b y : Digtarterne.
Broch & Seip: Kortfattet norsk litteraturhistorie.

I tysk:
Knudsen og Kristiansen: Lærebog i tysk for 

begyndere.
Gundersen og Larsens lille tyske grammatik.
Gundersens tyske læsebog.
Gundersens retroversionsøvelser.
Kristiansens tyske stiløvelser.

I engelsk:

B r e k k e s lærebog i engelsk for begyndere.
Herrestads engelske grammatik.
Brekkes læsebog for middelskolen.
Knudsen og Løkkes stiløvelser.
Brekkes stiløvelser.

I latin:
Schreiners latinske grammatik.
Andersens udvalg af latinske forfattere.
Andersen & G j ø r s stiløvelser.

I fransk:
Knudsen: Kortfattet fransk grammatik.
Knudsen & W allem: Fransk læsebog I, del.

I historie.
Erichsen: En liden verdenshistorie.
Dr. Ræd er : Historisk lærebog for middelskolen.

I geografi:
Horn: Geografi for middelskolen, 1ste—2det trin.



1900] Undervisningen. 25.

I naturkundskab.

Sørensens naturhistorie. 
Henrichsens fysik.

I regning og matematik. 
Nicolaisens regneskole, 1ste—2det hefte. 
Johannesens regnebog, 3die hefte. 
A. Petersens konstruktionsbog. 
Bonnevies aritmetik.
Bonnevies geometri.

VII. Examener.

Examenskommissionen for middelskolens afgangsexamen 
for 1ste kreds, Kristiania og Nordstrand, bestod i 1900 af føl
gende medlemmer: Rektor Schreiner, formand, skolebe
styrerne J espersen, Olaf Berg, Corneliu ssen, Fr ed- 
riksen og Hofgaard.

Til censorer ved denne skole blev af undervisningsraadet 
opnævnt følgende:

Ved den skriftlige prøve:
I norsk udarbeidelse: Cand. theol. Sandberg og cand.. 

mag. Mø ri and.
I tysk stil: Skolebestyrer Hofgaard og skolebestyrer 

V a r t d a 1.
I latinsk stil : Adjunkt Digre og cand. mag. G j e r t s e n.
I engelsk stil: Erk. Schj erden og cand. mag. B r a a s e t.
I matematik skriftlig: Cand. real. Alfs en og cand. 

phil. Platon.
I tegning : Overlærer Petersen og tegnelærer

Spj eldnes.
I skrivning : Sekretær Thorsen og lærer Strandenes.
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Ved den mundtlige prøve:
I religion : Pastor H v a 1 b y.
1 modersmaal : Skolebestyrer S c h i b b y e.
I tysk : Cand. phil. Bekkevold.
Platin: Cand. mag. Gjertsen.
I engelsk : Cand.: mag. B r a a s e t.
I fransk : Frk. Fritzner.
I matematik: Cand. real A. Petersen.
I naturfag: Reallærer P. M. Petersen.
I historie : Cand. mag. R o g s t a d.
I geografi: Cand. mag. Borchsenius.

Opgaverne til de skriftlige prøver blev tilstillet skolerne 
fra undervisningsraadet. De var følgende :

Norsk udarbeidelse:
Hvilken ferie synes du bedst om, sommerferie eller jule

ferier, og hvorfor ?

Matematik:

Formiddag.
Oljebeholderen paa en lampe har indvendig form af en 

cylinder, hvis høide er 4,4 cm. og grundflades diameter 15 
cm. Hvor meget rummer beholderen ? Hvor mange kubik
centimeter olje forbrændes i timen, naar lampen kan brænde 
i 5 timer 45 min., efterat den er bleven fyldt ? Hvor mange 
liter olje forbruger denne lampe i 1 maaned, naar den bræn
der 4 timer daglig ?

2.

Konstruer en firkant ABCD, hvor siden AB er lig siden 
BC, vinkelen D er 60 °, diagonalen AC er 10 cm., afstanden 
fra hjørnet A til siden BC er 5 cm., og afstanden fra hjørnet 
A til siden CD er 8 cm.

Forklar fremgangsmaaden.
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Eftermiddag.

3.
3 600 ton jernmalm sælges til et firma i London til en 

pris af 9 sh. 6 d. pr. ton, frit levrret i London. Kjøberen 
skal ved varernes modtagelse (mod fradrag paa kjøbesummen) 
betale fragten efter 6 sh. pr. ton. Eor restbeløbet skal han 
akceptere en 3 maaneders veksel. Hvormeget skal denne 
lyde paa i norsk mynt, naar 1 £ er 18 kr. ? Vekselen dis
konteres efter pct. pr. maaned. Hvor meget betales for 
den? 1 = 20 sh; 1 sh = 12 d.

4.

Find x og y af ligningerne :
x+y ,x—y 3

x—y x—y

Tysk stil.

En bondepige havde paa hjemveien fra byen mistet et 
lommetørklæde, som hun havde gjemt nogle penge i. Hun 
besluttede da at vende tilbage den samme vei, som hun var 
kommen, i haab om at finde det igjen. Da kom der en herre 
ridende. Han saa, at hun ledte efter noget, og spurgte, hvad 
det var. Da hun havde fortalt ham det, sagde han, at han 
havde fundet et tørklæde, og drog frem et fint silketørklæde. 
Men pigen svarede: „Dette tørklæde tilhører ikke mig; mit 
var ganske simpelt. Hvis der ikke havde været penge i det, 
vilde jeg ikke være bedrøvet. Men vi er fattige folk, som 
ikke har noget at miste“. „Der var jo ogsaa penge i det 
tørklæde, som jeg fandt“, indvendte rytteren og rakte hende 
smilende en dukat. Men pigen forsikrede, at saa mange penge 
havde hun aldrig eiet. Da leverede rytteren hende hendes 
eget tørklæde, men bad hende tillige om at modtage baade 
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silketørklædet og dukaten som en foræring. Da pigen kom 
hjem og havde fortalt sin moder alt, roste moderen hende, 
fordi hun ikke ved haabet om (auf) en rig vinding havde ladet 
sig forlede til uærlighed.

Latinsk stil.
I det samme aar blev den anden puniske krig paaført 

romerne ved k art h a g e r ne s1) anfører Hannibal, som tog 
fat p a a2) at storme S a g u n t3), en by i Spanien, som var 
Rom’s forbundsfælle. Romerne meldte ham gjennem udsen
dinger, at han skulde afholde sig fra krig ; men Hannibal vilde 
ikke engang se udsendingerne. Romerne sendte ogsaa bud 
til Karthago, at det skulde paalægges Hannibal ikke at føre 
krig mod romerfolkets forbundsfæller. Der blev givet skarpe4) 
svar af karthagerne. Imidlertid blev sågu ntinerne5) be- 
seirede ved hunger, og fangne af Hannibal led de den haar- 
deste straf. Der blev da erklæret karthagerne krig. Efter 
at have efterladt sin broder Hasdrubal i Spanien, gik Hanni
bal over Pyrenæerne6) og Alperne7). Det meldes til 
Italien, at han førte med sig 80 000 fodsoldater og 20 000 
ryttere. Mange af gallerne forenede sig imidlertid med Hanni
bal, og da den romerske konsul Sempronius, som med sin hær 
var reist til Sicilien, hørte om Hannibals ankomst, førte han 
hæren over fra Sicilien til Ariminum, en by i Umbrien8).

Engelsk stil.
En tysk fyrste kom engang paa en reise gjennem Europa 

til Toulon, hvor der er et fængsel for de værste forbry- 

9 Carthaginiensis.
2) aggredi.
3) Saguntum, i.
4) durus, a, um.
5) Saguntini, orum.
°) Pyrenaeus mons.
Ó Alpes, ium.
8) Umbria, ae.
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dere1). Han ønskede at besøge det, hvilket blev indrømmet ; 
han fik endog lov til at løslade, hvem af fangerne han vilde. 
Fyrsten, som gjerne vilde gjøre den bedst mulige brug af en 
saadan rettighed2), talte med forbryderne og spurgte enhver 
af dem, hvorfor han var bleven straffet. Den ene efter den 
anden fortalte ham nu, at de var der ved en ren feiltagelse ; 
de var ganske uskyldige i de forbrydelser, de var anklaget 
for. Tilsidst kom han til en, som, da man gjorde ham det 
samme, spørgsmaal, svarede : „Jeg har intet at beklage mig 
over; jeg har ført et ugudeligt liv, og jeg anser det for en 
stor naade, at jeg er bleven sendt hid for at arbeide som en 
negerslave istedenfor at lide døden for mine forbrydelser“. 
„Din slyngel“, udbrød fyrsten, „det vilde være stor synd, om 
du blev holdt tilbage blandt disse skikkelige mennesker; du 
skal ikke blive en dag til i deres selskab“. Derpaa vendte 
han sig til den franske officer, som ledsagede ham, og sagde : 
„Dette er den mand, jeg ønsker sat i frihed“.

Proj ektio nstegning.

En regulær firkantet pyramide, hvis høide er 10 cm. og 
grundflades side 6 cm., ligger paa det horisontale plan med 
sin ene sideflade, saaledes at aksen er parallel med vertikal
planet og har en afstand af 6 cm. fra samme. Et regulært 
trekantet prisme, hvis høide er 9 cm. og grundflades side 6 
cm., ligger paa pyramiden med sin ene sideflade, saaledes at 
aksen er parallel med vertikalplanet og har samme afstand 
fra dette som pyramidens akse, og saaledes at pyramidens 
toppunkt falder i en af siderne af prismets ene grundflade.

Se forresten opstillingen.

’) forbryder, convict.
2j rettighed, .priviledge.
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Skolens IV mdkl. havde før examen 1900 28 elever, 3 
paa latinlinjen og 25 paa engelsklinjen. 2 af de sidste blev 
ikke fundet modne til at gaa op til examen som skolens elever ; 
de gik op som privatister og stod sig. De øvrige 26 gik op 
som skolens elever og stod sig med undtagelse af en, der 
strøg i tysk stil ; 3 fik hovedkarakteren „udmerket godt“, 16 
„meget godt“, 6 „godt“. Gjennemsnitskarakteren for de ele
ver, som bestod prøven, var 2,0. JExaminanderne paa engelsk
linjen underkastede sig tillige examen i handelsregning og 
bogholderi.

Det var sidste gang, der ved skolen afholdtes examen i 
latin, fransk, handelsregning og bogholderi. Undervisningen i 
disse fag ophørte nemlig ved skoleaarets slutning i medfør af 
den nye lov og det nye reglement for middelskolen.

Hvor mange aar elev
Latinlinj en:

af skolen. Hovedkarakter.
1. Fjeldstad, Aksel 5 meget godt (1,68).
2. Jensen, Hans 7 meget godt (1,54).
3. Rom, Trygve 5

Engel sklin jen:
Hvor mange aar elev 

af skolen.

meget godt (2,04).

Hovedkarakter.
4. Andersen, Trygve 9 meget godt (2,10).
5. Berge, Lars 2 meget godt (1,71).
6. Biørn, William 9 meget godt (2,21).
7. Endrerud, Anton 9 godt (2,71).
8. Engebretsen, Erling 9 meget godt (1,77).
9. Guthe, Birger 9 godt (2,87).

10. Krogh, Sigurd 9 godt (2,75).
11. Larsen, Sofus 9 meget godt (1,64).
12. Lereim, Ola 6 meget godt (1,82).
13. Lund, Bjarne 5 meget godt (1,87).
14. Nielsen, Carl 9 meget godt (1,60).



1900 Examener. 31

Hvor mange aai’ elev
af skolen. Hovedkarakter.

15. Nielsen, Henry 5 meget godt (1,97).
16. Nielsen, Rudolf 9 udmerket godt (1,33).
17. Pedersen, Aksel 8 godt (2,68)..
18. Pedersen, Reinhardt 7 meget godt (2,47).
19. Rasmussen, Danckert 7 meget godt (2,68).
20. S al am o n s e n, Øistein 6 meget godt (1,83).
21, S c h i ø t h, Sigurd 9 udmerket godt (1,33).
22. Skallerud, Karl 6 udmerket godt (1,30).
23. Solberg, Rolf 47a meget godt (1,93).
24. Theodorsen, Olaf 6 meget godt (1,57).
25. Tukken, Andreas 3 godt (2,61)..

5 privatister fremstillede sig til middelskole-examen, samt
lige paa engelsklinjen. De bestod examen med følgende udfald :

1. Jensen, Bernhard . ....................................godt (2,57)..
2. Nag el, Sverre....................................................godt (2,83).
3. Holm, Aksel...................................... meget godt (2,43).
4. Nielsen, Peter O. A.............................meget godt (2,43).
5. T V e d t, Erling ....................................... meget godt (2,32).

Efter det nye reglement for ‘middelskole-examen skal der 
ved slutningen af III mdkl. afholdes en examen i et par discipli
ner af religion og naturkundskab, hvilken examen regnes som 
afgangsexamen for disse discipliners vedkommende, og udfal
det af examen regnes med ved den karakter for de hele fag, 
som eleven faar ved afgangsexamen fra IV mdkl. I henhold 
hertil gik samtlige elever af III mdkl., 48 i tallet, op til denne 
foreløbige examen og bestod samtlige prøven.

Ligesom de nærmest foregaaende aar blev examen for 
klasserne nedenfor afgangsklassen — dog med undtagelse af 
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III mdkl. og 5te forbkl. — afholdt i indskrænket omfang, 
idet hver klasse blot blev examineret i et udvalg af fag, ikke 
i samtlige. Der blev examineret i

religion i II mdkl., 4 forbkl., 3 forbkl.,
modersmaal i I mdkl., 4 forbkl., 3 forbkl.,
tysk i I mdkl.,
engelsk i II mdkl.,
geografi i II mdkl.,
historie i I mdkl.,
matematik og praktisk regning i I mdkl., 4 og 3 forbkl.

III mdkl. blev af hensyn til opflytningen i afgangs
klassen examineret i samtlige fag, ligesaa i 5te forberedelses
klasse, hvis aarsexamen efter den nye skolelov tillige er den 
reglementerede prøve for optagelse i I mdkl.

Den skriftlige examen blev afholdt i samme udstrækning 
som sedvanlig. Eor de mundtlige fags vedkommende, hvori 
der ikke blev afholdt examen, blev elevernes karakterer bestemt 
efter deres fremgang i skoleaaret, hvorhos lærerne havde 
tilladelse til at anstille en privat prøve i undervisningstimerne 
før examen i tilfælde, hvor de fandt dette nødvendigt for at 
bestemme 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.
Univei sitets- og skole-annaler, do. do.
Vor ungdom, do. do.
Halvorsens forfatter-lexikon do. do.
Dr. J. Wychgramm: Deutsche Zeitschrift für ausländisches

Unterrichtswesen. 4de aargang.
Krüger: Schwierigkeiten des Englischen, I : Synonymik 

und Wortgebrauch.
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Salomonsens konversations-lexikon, det hidtil udkomne.
W. Rein: Encyklopädisches Handbuch der Pädagogik, kom

plet i 7 bind.
Kiepert: Kart over Nord-Amerika.
Et større tellurium og lunarium.
Hoffstads 20 botaniske plancher.
Elektrisk motor.
Elektrisk lampe med stativ.
Nikkelbord.
2 Kipps apparater.

IX. Skolepenge. Skolebeneficier.
Indskrivningspenge erlægges ikke. Skolepengene 

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

Skolepengenes størrelse er :
aarlig. for hver af 10 maaneder

i 3die forberedelsesklasse kr. 96 kr. 9,60
i 4—5te — - 120 - 12,00
i I middelklasse - 120 - 12,00
i U—IV — - 144 - 14,40

Naar flere brødre samtidig søger skolen, betales for den 
anden tre fjerdedele, for den tredje halvdelen af de fastsatte 
skolepenge ; den fjerde og følgende gaar frit.

Udmeldelser kan kun finde sted fra en maaneds 
slutning og maa ske skriftlig mindst en maaned forud.

Hele og halve fripladse kan af forstanderskabet tilstaaes 
i et antal af indtil en tiendedel af skolens elevantal, regnet 
efter hele fripladse, til elever, hvis flid, fremgang og opførsel 
gjør dem fortjente hertil, og hvis forældre eller forsørgere

Kristiania borger- og realskole. 3



34 Kristiania borger- og realskole. [1899

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 1899—1900 har været bevilget 14 hele og 
44 halve fripladse til et samlet beløb af 4 956 kroner. Mode
ration for brødre i skoleaaret har beløbet sig til 2 666 kroner. 
Fripladse og moderation tilsammen udgjorde altsaa 7 622 kroner.

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 fripladse uden 
konkurrence.

X. Forskjelligt.
Skolens elever blev ogsaa iaar, ligesom ifjor, fritaget for

ât betale det bestemte gebyr for middelskole-examen, kr. 20 
for hver, idet kommunestyret indvilgede i, at det blev udbetalt 
af bykassen.

Det dyrtidstillæg, som for forrige aar var bevilget skolens 
lærere i lighed med kommunens øvrige fast ansatte tjeneste- 
mænd, er ogsaa iaar blevet bevilget.

Gjennem mange aar har skolens elever i sommermaane- 
derne i skoletiden havt badning og svømmeøvelser. Hver 
klasse har været i sjøen hver anden dag, i regelen i timen 
mellem 11—12, I de senere aar har imidlertid flere og flere 
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gutter holdt sig borte fra badning, antagelig fordi vandet ved 
fæstningens badebrygge er blevet mindre og mindre appetitligt. 
Det blev tilmed meget vanskeligt, omtrent umuligt, at finde 
paalidelige folk til at passe paa gutterne, da underofficererne, 
blandt hvilke man hidtil havde fundet tilsynsmænd, efterhaan- 
den var blevet saa optaget med sine militære tjenestepligter, 
at de ingen tid havde tilovers til private arbeider. Man fandt 
det derfor hensigtsmæssigt at sløife badningen fra sommeren 1899.

Under 28de mars 1900 oversendte folkeskolens skolestyre 
til magistraten sin erklæring angaaende den af en kommunal 
komite udarbeidede forestilling om ordningen af det kommunal 
høiere skolevæsen i Kristiania. Skolestyrets erklæring var 
ledsaget af en udtalelse fra folkeskolens skoleraad. Sagen 
blev den Ilte april af magistraten oversendt til vor skoles 
forstanderskab, der under 30te april afgav sin indstilling. Den 
10de mai oversendte magistraten sagen til formandskabet med 
sit formulerede forslag til beslutning, og ved skoleaarets ud
gang forelaa sagen til afgjørelse i repræsentantskabet som 
sidste kommunale instans. En følgende beretning vil have at 
meddele oplysning om sagens endelige udfald og sandsynligvis 
i forbindelse hermed give en noget udførligere fremstilling af 
dens gang gjennem de forskjellige autoriteter- og instanser.
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Extrakt af skolens regnskab for 1899.
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Indtægt: Udgift:
Beholdning fra 1898: Lønninger.............................................kr

Restancer . . . kr. 9 122,85 Skrivehjælp for bestyreren ....
I kasse .... - 271,89 Vedligehold af bygninger m. m. . .

kr. 9 394,74 Inventar og undervisningsmateriel .
Skolekontingent for 1899 ......................- 37 846,80 Brænde .............................................
Leieindtægter...................................... - J14,00 Belysning.........................................
Godtgjørelse for gas og brænde . . - 188,00 Afgift til renholdsverket................
Tilfældige indtægter......................... - 36,83 Renhold af skolelokalerne ....
Tilskud af bykassen..............................- 20 900,00 Vandafgift.........................................

Forskjellige udgifter........................
Beholdning :

Restancer . . . kr. 9 924,26
I kasse .... - 1 476,41

48 117,30
276,70

2 584,00
1 395,56
1 427,32

362,03
229,00

1 566,40
118,40

1 602,99

co co

Kr. 69 080,37 Kr.

11 400,67

69 080,37


