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Indtryk og erfaringer fra en studiereise

ved

inspektør Victor Hoist.



Reisens plan. Jeg foretog høsten 1904 — fra slut
ningen af september til henimod jul — med bidrag af 
det offentlige en reise i udlandet for at sætte mig ind 
i forskjellige sider af skolevæsenet. Stor hjælp havde 
jeg af et aabent brev fra kirkedepartementet ; det skaf
fede mig overalt, hvor jeg overrakte det, let adgang til 
alleslags skoler. Til de prøjsiske skoler var jeg, lige
ledes ved kirkedepartementets imødekommenhed, intro
duceret gjennem vor legation i Berlin. Jeg besøgte 
skoler eller undervisningsanstalter i Gøteborg, Kjøben- 
havn, Amsterdam, Frankfurt a/M., Nürnberg, Regens
burg, Wien og Breslau. Jeg hørte paa undervisningen 
i de fleste fag, tysk og anden undervisning i fremmede 
sprog, morsmaal, historie og geografi, ogsaa i klassiske 
fag, om disse end kom til at ligge i periferien af, hvad 
jeg søgte. Under mine undersøgelser af undervisnin
gens standpunkt paa saavidt mange steder og i for
skjellige fag maatte det falde naturlig for mig at anstille 
studier og gjøre sammenligninger vedrørende den prak
tiske pædagogik og undervisnings- og opdragelsesteknik 
i det hele. Disse iagttagelser har jeg jevnført med den 
teoretiske og især den praktisk-pædagogiske literatur,
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som jeg havde anledning til at sætte mig ind i ved ophold 
i' biblioteker i München og Wien. Paa denne maade 
har jeg prøvet at faa kontrolleret mine erfaringer. 
Samme hensigt havde de forbindelser, jeg overalt søgte 
og fik med skolemænd paa vedkommende steder. 
Mange nyttige oplysninger skylder jeg dem. Angaaende 
selve den ting at reise om og høre paa undervisning 
kunde man jo mene, at denne viser sig anderledes for 
en fremmed, end den ellers er under sin daglige gang, 
— at den fremmede ikke faar den vanlige kost, men 
en mindre værdifuld, som er tilberedt for anledningen. 
Skjønt jo dette tilfælde en og anden gang kunde ind
træffe, helst hvor jeg bare opholdt mig en kort tid, var 
det mig dog som oftest muligt at Overvære skolens og lære
rens normale undervisning. 1 almindelighed kunde jeg 
udstrække mit ophold over en noget længere tid, og naar 
jeg fulgte den samme lærer time efter time, maatte jeg 
tilslut faa et indtryk af undervisningen, som den pleiede 
at være, og ikke som den for en enkelt gangs skyld 
skulde tage sig ud at være Enkelte skoler, især i 
Tyskland, merker man snart er særlig hjemsøgt af 
fremmede tilhørere. Jeg fandt undervisningen friskest 
og mest lærerig at overvære ved anstalter, som ikke 
stod i saa høit ry. Ved saadanne skoler gik alting 
med mindre anstrengelse, og systemet virkede med 
mindre overlæsselse, alt faldt naturligere. Af og til 
kunde det jo paa andre steder hænde, at der leveredes 
mønsterforestillinger med specielle arrangements for 
ledigheden, men det var undtagelser. Den sterke kontrol, 
som i flere lande, især i Frøisen og Østrig, skolerne er 
underkastet af overstyret ved hyppige besøg af dettes 
medlemmer, og de mange stipendiater og andre tilhørere 
af enhver art, som besøger anstalten, gjør, at baade 
elever og lærere er vant til at have nogen inde hos sig i 
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timerne, hvilket ganske vist er nyttigt for begge parter. 
Derfor har de vanskelig for at blive hængende i sløvhed 
og gammel slendrian. En af grundene til, at jeg paa 
min vei traf saa lidet af sligt, turde kanske stikke i 
disse forhold. — Mine erfaringer og indtryk har været 
meddelt det pædagogiske samfund i Kristiania i et fore
drag, som holdtes i februar 1905. Her gjengives de i 
en noget fortættet form og forsynet med endel nødtørftige 
literaturhenvisninger, der muligens vil være af interesse 
for fagmænd.

Disciplin og disciplinære midler. Det er en indtil 
kjedsommelighed ofte gjentagen sats, at tiden er human, 
.leg ved dog ingen mere træffende betegnelse for den 
behandling, man gjennemgaaende lod eleverne blive 
tildel der, hvor jeg var. I saa henseende var der 
faa undtagelser. Læreren skulde først og fremst være 
human. Det kunde vel af og til være tilfældigt eller 
en følge af, at en fremmed var tilstede, men efter hvad 
jeg traf paa, var det lidet at høre og se af dadel og 
straffe. I flere reglementer og instruktioner, som jeg 
har seet, advares der endog bestemt derimod. Det gik 
stille og rolig for sig. Ingen skrigen op over dovenskab, 
ingen lange skjænder. Sæt dig! Bliv staaende! — det 
var det hele. I Frøisen er man bange for, at den mili
tære aand i slet betydning skal faa indpas og gjøre sig 
bred i forholdet mellem lærer og elev Af det militære 
væsen har man oftest beholdt det bedste bestemtheden 
og kortheden ; men tonen maa være officerens, ikke den 
underordnede exercermesters. En sjelden gang hørte 
jeg dog denne ogsaa. Men det stak af, og hvor briljant 
det end gik, saa var der en uhygge, ligesom en tung 
luft eller det, som tyskerne kalder Unluststoff, over 
klassen. Flere steder herskede der en behagelig, munter 
aandelig atmosfære i værelset, og man fik det indtryk, 
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at disse lærere var landsmænd af Herbart og hyldede 
hans mening, hvor han siger, at en lys og freidig 
stemning er den bedste prøve paa, om der er gode 
tilstande i en skole. Det er dette, som især udmerker 
danske og hollandske skoler, men jeg traf det ogsaa i 
Tyskland og Østrig. Og hvor dette forhold var det 
vanlige, der gjorde enhver alvorlig og streng tone, og 
endnu mere et kort, straffende ord et langt sterkere ind
tryk end ellers. Elevernes meddelsomhed og tillidsfuldhed 
blev ogsaa større ved denne fremgangsmaade. Og den er 
fortræffelig til at forebygge opmerksomhed. Naar man er 
betænker, hvor liden opmerksomhed man igrunden har 
ret til at forlange af børn, hvor let endog voksne har 
for at lade al opmerksomhed fare, naar der stilles lidt 
større fordringer til dem, saa gjælder det at se sig om 
efter midler til at sikre sig bevarelsen af denne egen
skab, som er saa flygtig. Et middel til at bevare den 
ligger i lærerens iagttagelse af visse ydre ting, som 
holdning og stemmeføring, og veiledning heri faar alle 
tyske lærere under sine seminaraar. Et sted (i Østerig) 
var det paalagt læreren enten at sidde paa katederet 
eller — og dét skulde de helst — staa mellem dette og 
pultrækken. En vis bevægelighed skulde der dog være 
over hans person. Det ligger desuden i klasseunder
visningens væsen (som jeg nedenfor kommer nærmere 
ind paa), at læreren ved den faar langt bedre tag 
paa alle, følger dem alle bedre med øinene og ikke altid 
er dem alle lige fjern og lige nær. Jeg nævnte ovenfor, at 
straffemidlerne var faa. Det er det betænkelige ved enhver 
straf, at den maa skjærpes, hvor man staar ligeoverfor 
gjentagen forgaaelse, og her kommer man let altfor 
hurtig til en grænse, udover hvilken det er upraktisk 
og urimeligt at gaa. Jeg fik det indtryk, men kan dog 
ikke besterntere sige noget derom, at de prøjsiske og 
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østrigske skoler bragte udvisning i anvendelse hellere 
end at øge straffen og beholde eleven. Men saameget 
kan siges, at efter den almindelige opfatning forfeilede 
hyppige og svære straffe sin virkning; de tjente bare 
til at søge opretholdt en autoritet, som ikke fandtes. 
Korporlig straf gaves slet ikke i Østrig (heller ikke i 
folkeskolen, om end folkeskolelærere her savnede den) 
og i Frøisen var den ialfald ved flere skoler faktisk 
bortfaldt. — Saavidt jeg kunde bedømme de disciplinære 
forhold ved skolerne i Prøisen og Østrig var der lidet 
at udsætte paa dem. En hjælp yder det sikkert, at der 
sjelden læser mange lærere i én klasse. I Wien havde gjerne 
klasseforstanderen 2 af hovedfagene med optil 12 timer 
ugentlig. Ved Goethe-gyrnnasiet i Frankfurt a/M findes 
endnu høiere timetal, idet meget ofte samme lærer har ind
til 16 og 19 timer i en klasse. Da flere aarsberetninger 
viser lignende tal, maa der være en bevidst hensigt 
forbundet dermed. Man søger helst at undgaa, at visse 
lærere altid læser i bestemte klasser, hvorfor lærerne 
jevnlig følger klasserne opover; dog kan der ske brud 
paa principet af.og til. Saaledes saa jeg, at en lærer 
læste faa timer i en klasse, hvis klasseforstander han 
var; men det kom af, at hans indil ydelse skulde krydses 
af andre, som havde et mindre rigorøst temperament. 
Hvor klasseforstanderen havde de rette evner, kunde 
man overalt se sporene deraf i hele klassens holdning; 
den gjengav hans beherskede fremtræden og sikkerhed 
tydelig som i et speil.

Klasseundervisning. Først naar læreren ved hele 
den maade, hvorpaa han gjør sin personlighed gjældende, 
kan beherske klassen, er han istand til at undervise den. 
saa den ikke falder fra hinanden i en række enkelte indi
vider. Og den form, som jeg næsten overalt i Tyskland 
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og Østrig, meget ofte i Holland og enkelte steder i 
Danmark saa anvendt, var klasseundervisning. Fra 
Sverige har der i lange tider været sendt ud en mængde 
lærere — især kanske nyfilologer — som har besøgt skoler 
over hele Tyskland, og det synes, som om de svenske 
skoler har udformet sit system efter det her vanlige. 
Hvad forholdene i saa maade hertillands angaar, da 
lindes der ganske sikkert ogsaa anvendt klasseundervisning 
i Norge. Ernst Kaper nævner noget herom i sit 
skrift: Den daglige Undervisnings Form, Kjøbenhavn 
1902. Men professor Ernst Carlson har under sin reise 
heroppe ikke forefundet den som noget bevist udarbeidet 
system, at dømme efter en udtalelse af ham i hans bog : 
Det høgre skolväsendet i Norge og Danmark i jämnförelse 
med det svenska, Stockholm 1899. Han skriver her s. 
100 f. : „Medens en svensk lærer med sine spørgsmaal 
har til hensigt ikke alene at forvisse sig om, hvorvidt 
eleven har lært sin lekse, men ogsaa at undervise ham 
og hele den øvrige klasse, af hvem der under hele 
lektionen kræves samlet opmerksomhed, foregaar i vore 
nabolande examinationen i almindelighed saaledes, at 
en elev efter den anden høres grundig af læreren, mens 
de øvrige forholder sig temmelig ligegyldige, indtil 
karakteren for den adspurgte er afgjort, og derefter gaar 
læreren med sit spørgsmaal videre til den anden.“ 
Carlson siger videre, at hele undervisningen paa den 
maade let kan udarte til en sammenhængende examina
tion. Flere forhold, for eks. skoleloven af 1896 og den 
i den senere tid paafulgte massetilstrømning til vore høi
ere skoler, har ganske sikkert gjort sit til at fremskynde 
en overgang fra enkelt- til klasseundervisning hertillands, 
saa at Carlsons netop citerede ord forsaavidt ikke længere 
giver et billede af det faktiske forhold. Men det kan 
ligesaa vist heller ikke negtes, at klasseundervisning 
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ikke hos os endnu har fundet den udbredelse, som den 
burde have. Derfor kan en kort fremstilling af 
metoden med nogle faa literaturhenvisninger her være 
paa sin plads.

I tyske og østrigske skoler skal efter overstyrets paa- 
bud al undervisning gives som klasseundervisning. Alle de 
mest læste praktisk-pædagogiske haandbøger og de bedste 
metodologiske skrifter*)  forudsætter alene denne anvendt. 
De prøjsiske og østrigske instruktioner og reglementer 
kjender ingen anden undervisningsform. Jeg hørte 
klasseundervisning næsten overalt, i alle klasser og i 
alle fag, og hvor den ikke var i brug, gjorde det hele 
ikke et saa godt indtryk.

Klasseundervisning beror paa den ydre ting, at 
læreren retter sit spørgsmaal til hele klassen. Derpaa 
gjør han en pause, i løbet af hvilken de, som kan svare 
paa det, rækker haanden op eller, som de gjør nogle 
steder, reiser sig. Finder læreren, at ikke mange nok 
har markeret, at de ved det, kan han enten simpelthen 
spørge en gang til, for eks. i en anden form eller paa en 
tydeligere maade, eller han kan søge at vække den 
latente kundskab, som kanske ikke tør vove sig frem, 
ved en opmuntrende appel („der er 40 gutter, men jeg 
ser bare 20 hænder“), og saa først nævner han et navn. 
Dette er tegnet til, at alle de andre tager hænderne ned 
eller sætter sig, og den ene svarer. Det er nu ikke 
gjort med, at han svarer; det maa ogsaa være et korrekt 
svar paa spørgsmaalet. Er det ikke tilfældet, eller er 

*) Som: O. Willmann, Didaktik als Bildungslehre, 1894-95.
Ad. Mathias: Praktische Pädagogik, 19i>3. W. Münch : 
Geist des Lehramts, 1904. Rud. Lehmann: Erziehung 
und Erzieher, 1901. I disse 4 hovedverker vil man finde 
henvisninger til al anden literatur, som her kan være af 
betydning. — Smig, ogsaa: Osk. Jäger: Lehrkunst 
und Lehrhandwerk,. 1897, og artikelen „Technik des 
Klassenunterrichts“ i Rein’s Encyklopädisches Handbuch.
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det ikke givet i en nogenlunde sprogrigtig form — det 
kan være en ufuldstændig sætning, hvorom mere nedenfor 
—■ saa kommer de andres hænder i veiret igjen, og en 
af dem faar ordet. Her kunde man se, hvor let eller 
vanskelig læreren var at stille tilfreds. Paa de lavere 
trin var fordringerne ikke saa store til absolut mønster
gyldig udtryksmaade, men altid krævedes svaret givet i 
en fuldstændig sætning. Længere opover steg kravet til 
det første, men man var ikke saa nøie med det andet, 
idet regelen var, at paa det høiere trin skulde svaret 
falde som i dannede folks samtale, og her kunde man 
tillade alle i denne vanlige og af den gode smag ved
tagne forkortelser. Undertiden kunde denne metodiske 
samtale — der Lehr- und Lernvortrag — drives til 
upligt, og dette skede, naar læreren næsten aldrig tog 
et svar for godt, men vred paa det. Var han rigtig 
vrien, havde det den følge, at eleverne var rædde for at 
svare, da det jo aldrig blev rigtigt alligevel, at de forholdt 
sig ganske stumme eller svarede saa ubestemt eller 
ubehjælpelig, at der ikke kom noget udaf det hele. Det 
var især stive logikere, som drev det paa den maade. 
Var der givet et feilagtigt eller ukorrekt svar, maatte det 
som regel ikke rettes af læreren, men en anden skulde 
tinde det rigtige ud. Eleverne maatte ikke faa noget 
gratis, undtagen naar det var noget, de ikke kunde vide. 
Men hvad de ikke kunde vide, blev de helst ikke spurgt 
om. Et feilagtigt svar maatte ikke gjentages. Altsaa 
ikke: „Hvad var det, som var galt!“ „Gjentag feilen!“ 
Læreren selv gjentog den heller ikke. Indtrykket af det 
falske blev saa snart som muligt visket ud ved, at man 
straks indprentede det rette. Det kunde snart høres, om 
en klasse var undervist ved klasseundervisning, eller om 
det bare var en fremgangsmaade anvendt for anledningen, 
f. eks. af hensyn til den fremmede, som det gjaldt at 
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stadse sig til for. Da hørte man stadige formaninger 
om at tale i sætninger. Sligt var dog sjelden at træffe. 
Som oftest gik det kjapt og uden unatur, hele klassen 
var med. Det er sikkert en saa gammel metode, at den 
er gaaet lærere og elever i blodet. Jeg havde anled
ning til at sammenligne klasser, som var undervist ved 
klasseundervisning med andre, hvor enkeltundervisning 
var i brug, og jeg fandt altid, at de første var bedre 
sammenarbeidet til en enhed; det almindelige niveau laa 
høiere, der var mindre uopmerksomhed og søvnighed, 
ialfald hos de ringere udstyrede elever. De flinkeste vil 
selvsagt lide endel, men disse greier sig jo bedre alligevel, 
saa at en smule søvnighed hos dem ikke ganske er paa 
urette sted.

Det indprentes stadig i alle landes reglementer og 
metodiske anvisninger, at de mindre flinke, de daarlige 
og de dovne endelig flittig maa spørges. (Ja nicht sitzen 
lassen I) Methoden kan her gjøre underverker. Ved en 
skole, hvor jeg gik ud og ind en uges tid og hørte paa 
samme lærer time efter time i en klasse, maatte endel 
rene umuligheder altid i ilden, og ved slutningen af 
ugen var det paafaldende, hvorledes de var kommet sig. 
Ofte benyttede lærere suggestionen som et bevidst under
visningsteknisk middel, idet han ved selve tonen, hvori 
spørgsmaalet stilledes, forudsatte kundskab hos eleven. 
Ligeoverfor en mangelfuldt udstyret elev gjorde det og- 
saa god virkning at tage tiltakke med et svar, selv 
om det ikke var saa rart bevendt med det ; han blev 
da ivrigere efter senere at gribe sig an og markere, at 
han kunde svare. Idet hele gik kunsten ud paa at 
holde eleven for saa god, som man ønsker at han 
er. Hans tro paa sig selv maa styrkes. En anden sag 
er det, at svaret ikke lægges ham i munden ; men dette 
er jo en begynderfejl (Spørgsmaal : Hovedstaden i Japan?
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Naa ? Joko — Joko — ? Svar : Jokohama), og var 
sjelden at faa høre. Spørgsmaalet gaves af den gode 
lærer heller ikke en saadan form, at svaret maatte være 
ja eller nei (alternativspørgsmaal), undtagen under den 
forudsætning, at eleven straks begrundede det. Natur
ligvis krævede metoden (der entwickelnde Fragegang) 
stor aandsklarhed, behændighed og bevægelighed hos 
læreren, og ikke mindst fasthed, netop fordi klassen ikke 
har nogen rolig og fast vilje. —- Indvendinger mod 
klassemethoden høres ofte. I almindelighed anføres, at 
tankeprocessens maal gives af læreren istedetfor at tindes 
af eleven, at det stød til aandeligt arbeide, som skal 
gives, kommer udenfra og ikke ved en indre drift. 
Prof. H. Gaudig (Didaktische Ketzereien, Leipzig 1904, 
s. 10 f.) taler herom og mener endog, „at den tyske skole 
i alle sine forgreninger lider under et spørgsmaalsdespoti, 
som ofte spørger intelligensen tildøde“. Saa uheldig 
gaar det dog vel kun i de færreste tilfælde. I en ensidig 
lærers haand kan jo metoden virke dødt og dræbende. 
Men sagen er, at den kræver kunst og forstand. Det er 
ikke ganske let at sige, hvorlænge læreren skal holde 
paa med den enkelte elev. Varer det for længe, skader 
det de andre. Er det for kort, er det ikke sikkert, at det 
har nogen betydning for den enkelte. Af og til maa 
der gives en ledighed til at udbrede sig over et stof i 
større vidtløftighed. Men da maa der passes paa, at 
den øvrige klasse følger med og virkelig har noget 
igjen for dette foredrag. Jeg maa dog sige, at hvor jeg 
kom, var det — ofte ialfald —for lidet at høre afsaa- 
danne længere udviklinger, navnlig i den første del af 
timen, som udelukkende var forbeholdt behandlingen 
af dagens lekse. Der spurgtes og svaredes slag i slag. 
Et svar indeholdt sjelden mere end nogle faa sætninger, 
og saa kom turen til en anden. Dette var tilfældet i 
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grammatik, historie, geografi, naturhistorie og morsmaal. 
Hvor et literaturstykke, et digt f. eks. blev spurgt igjen- 
nem, fandt jeg af og til, at metoden ligesom ikke slog 
til; indtrykket af helheden gik tilspilde. Store fordele 
frembyder dog i almindelighed klasseundervisningen 
ved indøvelse og ved gjentagelse. I sidste tilfælde 
- ved gjennemgaaelse af leksen — kræves den sterke- 

ste agtpaagivenhed af læreren, da her den tvang, som 
eleverne arbeider under, er. størst. Det vil hjælpe ham 
meget, om han staar frit i sit forhold til lærebogen ; 
derfor saa jeg ofte — i fag, hvor det gik an — at han 
ganske lod være at se i den. Det maa være hans sag 
at have øinene og ørerne med sig. Noget lettere er det 
ved gjennemgaaelsen af noget nyt ; men her møder en 
ny vanskelighed. Striden mellem det talte og det trykte 
ord maa bilægges. Skulde en ny historielekse f. eks. 
gjennemgaaes, blev den først kortelig fortalt. Saa blev 
bøgerne slaaet op, og enkelte ting af det beh andlede stof 
(f. eks. et par hovedpunkter af almindelig art, nogle 
aarstal, en sammenligning med nogle fra før kjendte 
forhold) blev slaaet fast ved et blik i bogen; vanske
ligere udtryk blev omtalt, eller der blev stillet spørgs- 
maal til klassen, som skulde klargjøre dem. Efter gjen
nemgaaelsen blev alt udspurgt til endelig afslutning. 
Leksen vardet vigtigste, lærebogen bare en hjælp; den 
var derfor ofte ganske kortfattet, for at man hjemme 
i en fart kunde fæste det før læste; saa liden rolle spil
lede ofte bogen i den slags fag, at den ¡grunden maatte 
være overflødig for mange undtagen til repetition ved 
senere leilighed. Det er indlysende, at klasseundervis
ning har mange fordele fremfor de almindelige metoder 
(enkeltundervisning og foredragsmetoden). Men den 
stiller større krav saavel til lærere som til elever. Efter 
de 3 — 4 timers undervisning kunde det derfor hænde, 
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at begge parter saa temmelig anstrengt ud, af og til rig
tig medtaget. Under vore forhold, hvor lærerne mindst 
læser '/4—V3 saamange timer som gjennemsnitlig i ud
landet og desuden oftest 4—5 timer itræk, vil klasse
undervisning neppe med held kunne drives under hele 
dagens forløb. Men at der bør arbeides henimod, at 
denne form for undervisning mere, end nu sker, bliver 
den almindelige, derom er jeg ikke i tvil. Forudsæt
ningen er da rigtignok, at timetallet for vore lærere 
formindskes og ikke forhøies.*)

Undervisning i ngere sprog. Tyskerne synes at have 
æren af at have udviklet den imitative (ogsaa kaldt 
den direkte eller reform metoden) til den høieste fuld
kommenhed. Dens talsmænd findes over hele Tyskland 
med Marburg og Frankfurt som centra. Eiendommelige 
for metoden, saaledes som den i teori og praksis doceres 
af Vietor, Klinghardt, M. Hartmann og Walter, er endel 
træk, som man stadig møder, og som derfor her skal 
skitseres. Der drives paa begyndertrinnet kun mundtlig 
undervisning og omtrent udelukkende paa det fremmede 
sprog. De Vietorske lydtavler er herunder i stadig 
anvendelse, ligesom fonetisk uddannelse er en nødvendig 
forudsætning hos læreren. Oversættelse til det fremmede 
sprog finder i begyndelsen og udover en lid slet ikke sted. 
Oversættelse til morsmaalet reduceres til et minimum; 
alle gloser og udtryk forklares ved omskrivninger. Man 
søger i timerne at bringe det saavidt gjørligt dertil, at 
eleverne faar det indtryk, at de er i det fremmede land, 
hvis sprog de undervises i. I deres rum hænger væggene 
gjerne fulde af fotografier, som gjengiver bygninger 
eller landskaber af vigtighed, planer over London 
eller Paris, karter o. s. v. En gang samtales der

*) Det ugentlige timetal for lærere i Preisen overstiger ikke 
22; i Østrige er det hoist 17—18, i Holland omkring 18. 
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paa grundlag af Hölzels billeder (vaaren, gaard paa 
landet, by o. L), en anden gang er det The Graphics 
sidste julenummer, man tager til udgangspunkt. Saa 
kan en komme med et spørgsmaal, som leder hen til 
at tale om hoffet, kongen, Tower, cricketspillet, og herom 
ved læreren god besked ; han kan spille det, da han 
mange gange har været i England og deltaget deri. Paa 
et tegn af læreren gaar derpaa en gut hen til en tavle 
(der er ofte 3—4 store tavler) og skriver et referat af 
noget, som netop samtalen har dreiet sig om, en anden 
begynder at skrive paa en anden. Hver af dem har en 
gut ved siden af sig, som stryger ud, hvad der er mindre 
rigtigt eller godt, efterat klassen har gjort opmerksom 
derpaa. Imidlertid gaar undervisningen sin gang. Læreren 
giver klassen et vink og gaar op paa katederet — ellers 
pleier han ikke at opholde sig der, men i rummet 
mellem katederet og klassen, hvor han oftest staar. Saa 
laaser han skuffen op, tager protokollen frem, dypper 
pennen, lægger den fra sig, tager lærebogen frem o. s. v. 
For hver ting, han foretager, nævner han navnet paa 
en elev, som derpaa forklarer, hvad han har gjort. Det 
gaar i en fart, udtalen er udmerket, og der er ingen 
tvil om, at eleverne sidder inde med kundskab om en 
hel del almindelige gloser og kan bruge dem i enkle 
sætninger. Saa konjugeres et verbum paa den maade, 
at én begynder, og derpaa fortsætter resten, én for én, 
alle 40 nedefter i bekræftende, negtende og spørgende 
form. Alle er med, og snubler en i farten, saa kommer 
læreren ofte tilbage til ham. — I en høiere klasse 
kommer læreren engang ind med et brev, som en af 
eleverne netop har faaet fra en ven i Frankrig. Det 
er dr. Hartmann i Leipzig, som har arrangeret slig brev
veksling. Læreren læser op brevet, og eleverne gjentager, 
hvad de har forstaaet deraf. Derefter samtales der om 

9
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enkeltheder i brevet, som kræver forklaring. Saa findes 
der en fransk gut i klassen, en ren akkvisition. Han 
bruges til at spørge de andre ud om, hvad de ser paa 
et Hölzelbillede, som forestiller et pariserinteriør. To 
gutter gaar hen paa gulvet og giver en liden forestilling 
fra det daglige liv: den ene er kjøbmand, og den anden 
kjøber hos ham forskjellige sager, pruter o. s. v. En 
anden elev skriver i en fart op et referat af det franske 
brev paa tavlen, og straks efter kommer en og retter 
feilene. Saa synges der en sang. Konjugation og de- 
klation. Der er spørgsmaal om en glose. Kjender 
nogen den fra før? En melder sig. Hvor? Han fortæller 
straks om et sted i et stykke, klassen har læst for to 
aar siden; der stod den. Fonetik som i begynderklassen 
og Vietors tavler. — Den første betingelse for, at der 
skal kunne undervises efter denne metode er, at læreren 
ganske behersker sproget, og her stilles der ogsaa store 
fordringer. En af de sidste nyfilologkongresser (i 
Leipzig) fattede resolution om, at mindst 1 aars uden
landsophold krævedes af en lærer før hans embeds- 
examen. Desuden reiser saamange, som paa nogen 
maade har anledning dertil, udenlands i ferierne, og 
ikke en gang imellem, men aar efter aar. Der findes 
„circles“ i Frankfurt a/M. og i Berlin (her femten eller 
liere), hvor ca. 10 lærere eller lærerinder samles under 
ledelse af en engelskmand eller en franskmand for at 
drive samtaleøvelser. Staten uddeler stipendier til 
udenlandsophold, og byerne ogsaa. I Köln har byen 
bestemt, at alle ved de kommunale skoler ansatte lærere 
i nyere sprog efter tur skal sendes til udlandet paa 
byens bekostning. Men der kræves endnu mere, og 
endnu større opofrelser for læreruddannelsen fra statens 
side er ogsaa stillet i udsigt. Paa den anden side har 
overstyret ikke stillet sig velvillig ligeoverfor kravet fra
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lærerne om, at disse kun skal undervise i ett levende 
sprog; men en reduktion i timetallet ansees i Tyskland 
nødvendig (fra ca. 22 til ca. 20). Et er sikkert, — at 
undervisning efter den ovenfor skitserede reformmetode, 
vilde være omtrent umulig at drive hertillands, hvor 
timetallet for en lærer ligger mellem 24 og 30 timer 
ugentlig. I længden vilde den være ugjennemførlig; liv 
og variation vilde snart afløses af rutine og kjedsomme- 
lighed. Vort elevmateriale er ogsaa af altfor forskjellig sam
mensætning. Det kan heller ikke modsiges, at metodens 
glimrende resultater — som man næsten i hver eneste 
større by i Tyskland og Østrig har ledighed til at 
beundre — for en stor del beror paa særegne omstændig
heder, som ikke altid kan findes forenet. Især er det 
lærerens personlighed, som er afgjørende. Der maa en 
enorm, stadig udvidet kundskabsmasse til, en aands- 
livlighed, en expansionseve, men ogsaa en legemlig kraft, 
en evne til at agere, til rent fysisk at gjenfremstille de 
aandelige og legemlige virksomheder, som i timens løb 
stadig ligesom kaleidoskopisk skifter i rig mangfoldighed. 
En lærer, som har alt andet, men ikke den legemlige 
udholdenhed og den impulsive kraft, vil snart bukke 
under. Jeg har selv under min reise seet eksempler 
paa sligt, og mænd, som slet ikke er uden forstaaelse for 
reformmetodens betydning for en forbedret sprogunder
visning, har vedstatistikens hjælp paavist, at lærere i nyere 
sprog gjennemsnitlig opnaar en kortere levealder end 
andre lærere (der skal være ca. 5 aars forskjel). I Monat- 
schr. für höhere Schulen, 1904, III, 228 udtales ; „En 
vis reaktion mod reformmetoden har derfor efter al
mindelige forhold neppe kunnet udeblive ; den er saa 
at sige ogsaa begrundet i rent fysiske hensyn. Det 
maal af anstrengelse, som undervisningen efter den di
rekte metode kræver, er sandelig stort nok.“ Men af 
ligesaa stor interesse er følgende iagttagelse af samme 
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forfatter (sammesteds) : „At i det hele et meget stort 
antal af vore studenter nu som før viser sig at være 
uden noget virkelig levende kjendskab til de nyere 
sprog, og at vort dannede publikum i grunden slet 
ikke har merket noget til en praktisk ændring i tin
gene (nemlig tiltrods for, at den nye metode har virket 
noksaa mange aar allerede), er noget, som jeg i de 
sidste aar til min store overraskelse og skuffelse har 
maattet konstatere.“ Enkelte steder er misfornøielsen 
blevet saa stor, at man har forlangt en tilbagegang til 
den gamle grammatiske metode („zum alten Ploetz“). 
Sligt er naturligvis overilet, men sikkert er det, at man 
paa flere hold har valgt at gaa en mellemvei og nu anvender 
en maadeholden reformundervisning (gemässigte Reform). 
Derfor er man ofte nu mindre hadsk stemt mod oversæt
telse*) ; de gamle reformlærebøger, hvor der ikke fand
tes et tysk ord, udkommer med tillæg, som indeholder 
øvelser i at oversætte til det fremmede sprog. Man er 
kommet bort fra den anskuelse, at læreren bare er 
sproglærer ; han er ogsaa lærer i morsmaalet og har 
pligter mod eleverne i denne egenskab. Er de første 
formelle vanskeligheder overvundet, og har eleven naaet 
et mere reflekteret trin, er oversættelse til morsmaalet 
af nytte for ham. Flere steder saa jeg eksempler paa, 
at eleverne leverede en vel udarbeidet mønsteroversæt
telse (Herom se ogsaa E. Rodh, Arkiv f. nord. Filol. 
21,187 f). Paa denne maade kan man ogsaa skaffe en 
nødvendig modvegt mod den uheldige indflydelse, som 
alle de mange sprogtimer med de stadige og vidt drevne 
taleøvelser i den moderne skole øver paa elevernes be-

*) Dog vedtog nylilologmødet i Leipzig (1902). en resolution 
om, at al oversættelse fra det fremmede sprog er forkaste
lig. Andre udtaler derimod, at spørgsmaalet om oversæt
telse er et, som kræver pædagogisk takt, da det afgjøres 
af hensyn til klassen (de daarligere elever o. s. v.) 
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handling af morsmaalet. Tyske lærere har udtalt, at 
sprogbevidstheden er jevnere og simplere paa de lavere 
trin ; elevernes udarbeidelser i morsmaalet viser her et 
naturligere sprog end i de høiere klasser, hvor de an
tager et kunstigt og fremmed præg paa grund af de 
rige tilsætninger fra engelsk og fransk udtryksmaade. 
I tyske pigeskoler har man gjort den erfaring, at ele
verne i sine besvarelser i morsmaalet ved afgangsprøven 
ofte lægger for dagen mangelfuld og usikker sprogfølelse, 
og man tilskriver dette den altfor sterke beskjæftigelse 
med at tale fremmede sprog.*)  Dette kan dog naturligvis 
ogsaa have andre grunde. Men idet man vistnok endnu 
ikke nogensteds har knappet af paa sprogtimernes antal, 
har man dog paa mange steder paa flere maader rokket 
ved, hvad tyskerne kalder reformmetodens „eiserner Be
stand“. Anskuelsesbillederne har sine sterke og veltalende 
modstandere. Billederne virker trættende, heder det, da 
de ofte bliver hængende i klassen i aarevis. En forfatter 
(og lærer i nyere sprog), som har undervist efter dem i 
lange tider, erklærer med beklagelse, at han med den 
bedste vilje ikke længere kan forestille sig vaaren an
derledes end ved stadig at maatte tænke paa Hölzels 
vaarbillede. Jeg selv fandt, at denne undervisning 
(det var netop dette billede, som hang fremme) faldt 
kjedsommelig og ikke vakte nogen interesse i klassen, 
— men det beror meget paa læreren og var vistnok 
kun en følge af overdrivelse. Værre er den indvending, 
(som f. eks. fremføres af P. Wohlfeil, Der Kampf um 

*) En forfatter, F. Schmidt, som citeres i Jahresbericht über 
das höhere Schulwesen, XVII (1902) II, 16—17, er lige saa 
misfornøiet med de latinløse skoler („fransk-engelske) som 
med de humanistiske: „I realskolerne og overrealskolerne, 
gjør den megen beskjæftigelse med nyere sprog, at mors
maalet lider. Før var vi romernes og grækernes slaver 
nu træler vi for franskmænd og engelskmænd. Bort med 
det evige skriveri paa fransk og engelsk!“
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die neusprachliche Unterrichtsmetode Frankfurt a/M. 
1901), at den stadige brug af billederne opdrager elev
erne til en grænseløs tankeløshed og omtrentlighed. 
Glosekundskab, som jo billederne især skal bringe, frem
mer man derfor nu ofte sikrere og hurtigere ved glos
sarer, som egentlig skulde være banlyst fra den rettro
ende reformundervisning.

Og man maa ikke være saa bange for under sin 
sprogundervisning at bruge morsmaalet, som en ty
sker, der nylig har udgivet en fransk lærebog. Et sted, 
hvor ordet sel forekommer første gang, har han følgende 
forklaring: Substance sèche de couleur blanche et d’un 
goût âcre ; on s’en sert pour assaisonner les potages et 
les mets o. s. v. Man kunde tro, at det tyske ord (Salz) 
med en gang havde givet den rette forestilling paa en 
mere praktisk maade. — Det Vietor’ske fonetiske appa
rat (Lauttafeln) trænges ogsaa tilbage; lærerens udtale 
og elevens efterligning deraf er tilstrækkelig, naar bare 
ikke læreren gaar træt i at rette alle udtalefeil. — Gram
matikundervisning efter en egen lærebog kommer til ære 
igjen, især muligens efter paatryk ovenfra. Paa skole
konferencen i Berlin 1900, hvor professorer, skolemænd 
og medlemmer af overstyret var samlet, udtalte saale- 
des Mathias, den bekjendte praktiske pædagog, „at un
dervisningen i nyere sprog i den senere tid har gjort 
glædelige fremskridt, om end den grammatiske sikkerhed 
træder tilbage for den ydre talefærdighed.“

Af det ovenfor nævnte vil man have materiale til 
at danne sig et nogenlunde klart indtryk af den rene 
reformundervisning, som jeg hørte flere gode prøver 
paa, og som altid vakte min udelte beundring. Jeg 
kan derefter fatte mig i større korthed om de mindre 
vidtgaaende metoder, som det dog for os ligger nærmere at 
gribe til, da de ikke sætter maalet saa høit, men der
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for gjør det lettere at naa det. Jeg paahørte ogsaa un
dervisning, som blev drevet efter disse linjer. Jeg behø
ver dog ikke at opholde mig ved den gamle grammatiske 
undervisning; den afvandt mig der, hvor jeg hørte 
den, ingen interesse. Etsted, hvor jeg traf den, og hvor 
klassen aldrig havde nydt nogen anden, viste eleverne 
ingen overlegenhed i nogen retning, endda de ellers i 
andre fag slet ikke stod tilbage. Der laa en ganske 
urimelig søvnighed over dem. Der gaves en noksaa 
passabel oversættelse, det var omtrent det hele. En 
mellemvei gik man f. eks. i Sverige og i Danmark. 
I Sverige, hvor der kun er faa timer tilovers for tysken 
i de høiere klasser (det vil blive noget bedre efter den 
nye skolelov) havde læreren et sted opgivet at lære 
eleverne at tale sproget; han indskrænkede sig til at holde 
konversationsøvelser, uden at han brød sig om, hvorvidt 
de overhovedet svarede stort ; det gjaldt kun for ham 
at vænne dem til at kunne forstaa, hvad han sagde, og 
da han havde mange interessante ting at tale om (sine 
reiser i udlandet f. eks.) og var en høit dannet mand, 
hørte de paa ham med den største opmerksomhed og 
forstod det sikkert ogsaa altsammen. I fransk, som har 
flere timer, gik det bedre; de kunde svare, og temmelig 
korrekt, i længere sætninger og endog perioder. Her 
blev det til en virkelig samtale. Men der laa et energisk 
arbeide bag, skjønt svarene faldt saa let og naturlig. I 
disse timer konverseredes altsaa frit, ikke paa grundlag 
af nogen læst tekst. I Tyskland gjorde man ogsaa 
saaledes, da den evige udspørgen af det netop læste 
let biir kjedelig, især paa de høiere trin. Ofte benytter 
man det stof, som eleverne nylig er blevet bekjendt 
med i andre fag, for eks. i historie eller geografi, som 
udgangspunkt for frie øvelser. Det gjøres ogsaa til 
gjenstand for skriftlige arbeider. I det hele heder det 
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ikke der som i Norge: enten stil eller gjenfortælling, 
men begge dele, da begge ting hver paa sin maade 
baner vei til maalet. — I Breslau hørte jeg paa en 
fransktime, hvor samtalen førtes frit; eleverne var Hinke 
og alle med. 17—18 aar gamle. Der samtaltes om 
Napoleon, om en række forskjellige offentlige forhold og 
institutioner i Frankrig, om de romanske folk og deres 
sprog, det franske sprogs forhold til det latinske. Det 
heldige udfald af prøven skyldtes læreren og ikke 
metoden, som slet ikke vilde bestaaet for en domstol, 
sammensat af reformens tilhængere. — I Danmark var 
man ved de skoler, jeg besøgte, naaet vidt i tysk
undervisning. Metoden var gjerne af beskaffenhed 
som den maadeholdne reformundervisnings i Tyskland. 
Ved en skole havde jeg især anledning til at høre prøve 
paa en forstandig anlagt undervisning. Klassen havde læst 
tysk omtrent et aar, saa jeg desværre ikke her fik høre 
begynderundervisning. Hovedvegten blev lagt paa høre- 
og forstaaelsesøvelser. Læreren læste op det nye stykke, 
sætning for sætning, for eleverne, der havde bøgerne 
lukkede, og med saadanne smaaforandringer og ord
forklaringer paa tysk, at eleverne bedre kunde oversætte 
hver sætning uden bogens mellemkomst. Efter denne 
gjennemgang læste læreren eller en elev det hele høit i 
sammenhæng, mens de andre fulgte med i bogen og 
havde adgang til at spørge om det, som de endnu ikke 
helt havde forstaaet. Paa denne maade fik de et bedre 
overblik over sætningerne og større hjælp til at forstaa 
sammenhængen, end hvis de straks selv læste op. Ordenes 
lydværdi var det vigtigste, først senere lærtes de at 
kjende i sin skrevne skikkelse. Til at rette paa udtalen 
tjente lærerens forbillede og en i indskrænket maalestok 
dreven fonetisk veiledning. Nye grammatiske fænomener 
blev forklaret, eftersom de forekom i teksten, og der 
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passedes nøie paa, at dette blev krævet igjen næste 
time. I det hele gav denne undervisning smukke prøver 
paa gjentagelsens vanskelige kunst. De skriftlige arbeider 
blev ikke i sin helhed gjennemgaaet eller oversat, men 
enkelte feil blev paavist og udredet, og det rette udtryk 
skrevet op paa tavlen. Det saaledes gjennemgaaede 
blev derefter taget op igjen næste gang. Samtaleøvelser 
dreves paa grundlag af korte smaahistorier og anekdoter, 
ikke efter trykte spørgsmaal og svar. Her vekslede tysk 
med dansk hele timen. Et andet sted gaves undervisningen 
paa tysk udelukkende. Jeg fandt, at dette paa det trin 
undertiden førte til uklarhed; de mindre fremmelige tog 
skade. Det forekom mig ogsaa, som om der blev større 
afstand mellem den bedre og den ringere del af klassen, 
end der behøvede at være. I Amsterdam benyttede man 
altid det fremmede sprog. Der dreves en udstrakt 
grammatikundervisning, som hørtes ud til at forringe 
talefærdigheden. Dette viste sig ved gjengivelsen af de 
læste stykker; den var temmelig mangelfuld i de høiere 
klasser. Men for en nøgtern betragtning maa dette synes 
at være et rimeligt forhold. Hvad opnaaelse af tale
færdighed i fremmede sprog paa skolen angaar fik jeg 
paa min reise det indtryk, at den stadig, men sikkert 
aftog under elevernes oprykning i klasserne, — naturligvis 
var der enkelte undtagelser, men de var (som ovenfor 
antydet) begrundet i særlige heldige omstændigheder. 
Stemningen synes heller ikke i Tyskland allesteds at 
være saa begeistret over de vundne resultater i denne 
retning. Et par eksempler fra tidsskriftliteraturen af 
nyere dato kan tjene til at vise dette. Østrigeren prof. 
Bock siger i et foredrag (Realschule 1903): „Præsta
tionerne i konversation aftager fra klasse til klasse. Til 
fri samtale naar overhovedet ingen realskoleelev“ (uagtet 
timetallet (i fransk) i den 7-aarige realskole er 6—5—5—■ 
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3—3—3 - 3 timer ugentlig)*).  Koschwitz i sit Zeitschr. 
für franz, u. engl. Unterr.“), I, s. 84: „Da talefærdig
heden — som ogsaa erkjendt af reformmændene i deres 
theser — er en meget flygtig eiendom, selv hos dem, 
som underviser, saa er det af praktiske hensyn ind
lysende, at man ikke maa ofre denne rask flygtende 
kunst en tid, som bedre kan anvendes til noget andet, 
men heller opsætte dens erhvervelse til en tid, da den 
svarer til et virkeligt behov.“ Pätzold (Monatsbericht 
f. höh. Schulwesen 1902 s. 98 f.) mener, „at i fransk 
intet videre kan og bør opnaaes end et grundigt kjend
skab til elementærgrammatiken og den derpaa beroende 
evne til at læse en almindelig videnskabelig bog. Til 
udviklingen af færdigheden i at tale om dagligdagse 
ting biir der ingen tid“ (her tænkes paa klasser med 
30—40 elever og paa skoler, hvor fransken har 20 timer 
gjennem hele kurset). Hvor man vil opnaa virkelig 
værdifulde resultater, har man (som f. eks. ved handels
skoler i Østrig) delt klassen, naar elevantallet overstiger 
30, og helst deler man den allerede før. — De ovennævnte 
forfattere er da vistnok i hovedsagen enige med lektor 
Rodhe, som i sin før anførte artikel udtaler: „Det er 
i grunden aldeles urimelige fordringer, man stiller til 
den moderne sprogundervisning; man vil, at eleverne 
skal kunne tale 2 eller 3 fremmede sprog, og man giver 
dem bare nogle faa timer om ugen dertil.“

Jeg har før nævnt en iagttagelse fra franskunder
visningen i Breslau, og der gives sikkert eksempler fra 
andre steder, særlig fra tyske reformskoler, som viser, at 

*) I Østrig har man regnet ud, at hver elev i en høiere skole 
gjennemsnitlig kommer til at „tale“ (fremmede sprog) 1 
minut om ugen, i aaret altsaa ca. Vs time. Elevantallet er 
ofte mellem 50—60 i klassen.

**) Dette tidsskrift har til hovedopgave at bekjæmpe den 
yderliggaaende reformundervisning.
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man kan naa glimrende resultater netop i talefærdighed 
paa alle, ogsaa paa skolens høieste trin. Som en erfaring, 
der kanske for forsigtigheds skyld ikke tør give sig ud for 
andet end et indtryk, kan jeg dog udtale, at i almindelighed 
vil en relativ og beskeden grad af talefærdighed kunne 
naaes paa skolens lavere trin, mens paa de høiere 
og høieste trin, hvor gloseforraadet biir rigere, de syn
taktiske fænomener mere indviklede, og hvor interessen 
og kraften spredes ved de mange skriftlige arbeider og 
fag, der svinder evnen til med lethed at kunne udtrykke 
sig mundtlig. Og selv om man søger at afhjælpe 
vanskelighederne ved at sørge for lette tekster, vil 
desuden her det stof af mere literær art, som under
visningen nødvendigvis især maa beskjæftige sig med, 
lægge hindringer iveien for, at større resultater kan 
vindes. Men paa den anden side kan tale- (og konversa- 
tions)øvelser af hensyn til den variation, de bringer 
ind i undervisningen, og endnu mere paa grund af den 
logiske og grammatiske dressur, de opøver i, ikke 
uden skade borttages fra noget af en moderne høiere 
skoles trin.

Morsmaalsundervisning. Mange steder lagde man 
stor vegt paa gjengivelsen af udenadlærte digte eller 
dele af prosaiske eller poetiske stykker. Hos os ophører 
beskjæftigelsen dermed ofte mere og mere, eftersom man 
kommer længere op i skolen. I udlandet fandt jeg, at 
fordringerne stadig steg. I en 4de klasse i Bayern 
(= tysk Untertertia) skulde eleverne i aarets løb lære 
15 tildels meget lange digte udenad, og hvad der engang 
var lært, blev frisket op udigjennem hele skoleaaret; 
enkelte steder forlangtes endog endnu ældre sager. I en 
8de klasse sammesteds (= tysk Unterprima) gjengaves 
lange stykker af Lessings Dramaturgie, en scene af Minna 
von Barnhelm og et langt stykke af Mommsens karak
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teristik af Cæsar. Et andet sted var en lang scene af 
Hamlet indøvet og blev spillet af tre elever. Kravene 
til deklamation var store; det lod til, at lærerne havde 
havt øvelse heri under sine seminarsemestre Frie 
foredrag var almindelige i de øvre klasser. Et sted 
holdt en elev et langt foredrag om, hvorfor grækerne 
havde grund til at elske fædrelandet. Det var omhyggelig 
disponeret og nedskrevet i sin helhed. Efterpaa fik 
mulige kritikere adgang til at melde sig med sine ind
vendinger, og foredragsholderen maatte forsvare sig. 
Blev kritiken eller forsvaret for nærgaaende, skred 
læreren ind og skiftede vind og veir. Der ankedes over, 
at den benyttede dialekt for sterkt afveg fra rigstyskens 
udtale, der gjordes opmerksom paa feil i anlæg, periode
bygning, paa faktiske urigtigheder og letsindige paastande. 
Man kunde ofte under disse øvelser, hvori alle jevnt 
deltog, høre, at den dialektiske evne var vel udviklet. 
Det var den almindelige mening, at skolen i en tid, 
da foreningslivet og det parlamentariske liv var saa rigt, 
maatte øve de unge mennesker i at udvikle et stof 
mundtlig og til i en fart at kunne møde indvendinger. 
Læreren, som tilslut kom med nogle afsluttende ord, 
indskjærpede, at man ikke slavisk skulde holde sig til 
sit manuskript, men dristig gaa udenfor det, for at der 
kunde lægges kraftigere liv og farve over fremførelsen. 
Saavidt vides, har de gunstige erfaringer, man i Tysk
land har høstet om saadanne foredrags nytte, gjort, at 
den nye svenske lov om høiere skoler anbefaler deres 
brug i større udstrækning, end det før har været tilfældet. 
— I Tyskland søger man mangesteds at kontrollere 
elevernes privatlæsning (af skjønliteratur). I Bayern fandtes 
der ved en skole i hvert klasseværelse et lidet bibliotek 
af passende bøger, hvor eleverne leiede for 1 mark 
aarlig, for at de skulde slippe at søge til leiebibliotekerne.
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Morsmaalslæreren besørgede udlaanet og kontrollerede, 
at bøgerne blev læst. Det hændte ogsaa (f. eks. i 
Frankfurt og Breslau), at udvalgte digteres eller forfatteres 
arbeider opgaves til privatlæsning, og ikke bare klassiske 
sager, men ogsaa moderne. — Der var angaaende læse
færdigheden, især opover i skolen, rig ledighed til at 
gjøre samme erfaring, som man ofte har gjort herhjemme. 
En kunde stadig høre slet læsning ; der læstes utydelig 
og udtryksløst. Enkelte eller endog flere kunde læse 
upaaklagelig, men grosset stod gjennemgaaende tilbage, 
og det temmelig langt. Meget tydelig traadte dette frem 
ved læsningen af fremmede tekster (i fransk). Endnu 
bedre hørte man det, naar noget nyt læstes, en ny 
lekse, f. eks. naar geografileksen blev læst op, og i det 
hele i fag, hvor eleverne ikke længere havde følelsen 
af, at det var læsning, det gjaldt. Ofte kunde det 
merkes, at morsmaalslæreren havde gjort sig al optænke- 
leg umag, han læste op igjen, lod gjentage, sætninger 
toges for, og de enkelte ord veiedes og fik den rette 
betoningsværdi og accent. Men lidet hjalp det. For
holdet har da ogsaa vakt opmerksomhed dernede. Hvad 
skal man giøre? En forfatter (A. Winkler, Österreichische 
Mittelschule, XVII, 43 ff.) foreslaar, at bare læreren skal 
læse høit (og først skal han være prøvet i læsefærdighed 
ved sin eksamen). Eleverne skal tilholdes at læse alle 
lekser høit hjemme, og selv om de ikke gjør det — 
hvad der sikkert er uvist om de gjør — saa vilde 
resultatet alligevel blive bedre, end det nu er. Efter 
hvert semester skal de prøves. W. søger at bevise, 
hvad han vil, ved at pege paa, at dette at maatte høre 
paa kamerater læse slet dag ud og ind maa virke slø
vende. Selv om W.’s forslag bare har interesse som en 
kuriositet, er det dog en slem byld, han tager paa, og 
endnu har vel neppe nogen anvist et tilforladeligt bote
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middel. Thi det almindelige, som bringes i anslag, at 
ikke bare morsmaalslæreren skal have ansvaret for 
undervisning i morsmaalet, men at samtlige lærere 
bærer sin del deraf, er af indlysende grunde blot en 
reglementarisk papirbestemmelse. Et par vanskeligheder 
maa ogsaa tages med i beregning. Først at skolen her, 
som rimeligt er, har svært liden bistand i hjemmene, 
og saa de store klasser, som skal undervises. Og kanske 
enkelte ogsaa andre steder end i Frøisen nærer den 
anskuelse, at halvdelen af dem, som besøger høiere 
skoler, hellere burde gaa andre steder. Men denne 
halvdel lader sig ikke stænge ude, og det kan heller 
ikke vel negtes, at det væsentlig er arbeidet med denne 
halvdel, som gjør, at de stadige fremskridt i moderne 
undervisningskunst er saa store, som de faktisk er. — 
I flere byer i Tyskland søger forældre at bøde paa den 
uheldige indflydelse, som klassesystemet med sin masse
undervisning øver paa eleverne, ved at holde private 
lærere, som kommer hjem eller bor hjemme hos dem. 
De taler engelsk og fransk med dem, læser og drøfter 
skolearbeider med dem, de har en komplet europæisk 
dannelse, har reist i hele Europa og i et par fremmede 
verdensdele. Paa den maade kan selvfølgelig et faatal 
(four hundreds), en elite skaffes tilveie, hvis ogsaa ellers 
omstændighederne er gunstige. Men undtagelser vil det 
altid blive. Forøvrig maa der i Tyskland — som andre 
steder — regnes med store klasser med mest fattige 
elever, hvor skolen har at sørge for undervisningen 
uden alfor luksuriøs understøttelse udenfra, Dette har 
man lært at indse, og derefter har man sat maalene.

Skriftlige arbeider. I Tyskland, Østrig og Sverige er 
det aarlige antal af de skriftlige hjemme- og skolearbeider 
fastsat for hvert fag. I Wien fandtes i klasseværelserne 
en slig fortegnelse opslaaet paa væggen. En klasse, som 



1905] Inspektør Holsts reiseberetning. 31

svarede til vor IV mkl., skrev 10—11 stile i morsmaalet, 
i øverste klasse var antallet sjelden over 8. Mere end 
ett skr. skolearbeide maatte ikke gives paa samme dag. 
I Bayern skrives hjemmearbeider kun i morsmaalet. Og
saa i Sverige er antallet langt mindre end gjennemsnitlig 
i Norge. I engelsk og i fransk var der etsted 2 om 
maaneden. I Bayern skrev man i en klasse, som svarer 
til vor IV mkl., ialt ca. 60 skr. arbeider om aaret ; i 
en norsk IV mkl. kan man ofte drive det til 160. 
Østrigerne forlanger nøiagtig rettelse af de skr. besvarelser; 
ligesaa prøiserne. I Bayern rettes altid alle tyske 
arbeider, men ellers var det som i Holland, hvor man 
i de andre fag bare rettede nogle af hver bunke. En 
hollandsk lærer mente, at han umulig kunde finde tid 
til at rette mere.

Talrige billeder benyttedes ved undervisningen i historie 
øg geografi. Man hængte dem altid ind i klasseværelserne, 
eller de hang paa gangene, og de vekslede ofte. En af 
lærerne havde bestyrelsen af samlingen. Ved de fleste 
anstalter fandtes Cybulskis store plancher, byplaner fra 
middelalderen og den moderne tid, prospekter (ofte 
farvede) fra mange byer. Flere skoler eiede projek
tionsapparater (meget almindelig i Østrig). I Kjøben- 
havn (ved en privatskole) havde en bestyrer indrettet det 
værelse, hvor der undervistes i historie, som et bibliotek, 
idet han havde flyttet alle sine mange historiske og 
andre verker ned der. Der laa ogsaa fuldt op af alskens 
plancheverker og billeder i hylderne, og der var et stort 
skab med fotografier, som han havde taget paa sine 
udenlandsreiser. Og jeg mindes ikke paa et saadant sted 
at have seet saa mange, vakre fotografier fra alverdens 
byer og steder, som de, der hang rundt om i de mange 
korridorer der. Saaledes slap man at fylde lærebøgerne 
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med de smaa tarvelige billeder, som de ofte hos os er 
fulde af.

Ved geografiundervisningen bemerkedes, at gjerne faget 
læstes af folk med realistisk uddannelse (saaledes f. eks. 
i Danmark, Preisen og Østrig). Jeg troede ogsaa at 
iagttage en friskere, livligere undervisning, hvor denne 
ordning var truffet. Realisterne medbringer flere forud
sætninger for, at faget kan drives praktisk ; de kan ogsaa 
oftere tegne, skitsere et elvsystem, indviklede fjeldpartier 
o. s. V. Planerne fordrede ogsaa dette (f. eks. i Østrig). 
I Østrig lagde man stor vegt paa karttegning; der 
forlangtes af eleverne en skitse af de i hver lekse fore
kommende ting*)  og alle, som blev examineret, leverte 
sin tegning op til læreren. Paa den maade var ogsaa 
kjendskabet til mere indviklede sager (som Alperne, 
Asiens fjeldsystem) ofte særdeles grundigt. Muligens 
kunde dog andre steder, hvor fordringerne til tegning 
ikke var saa store, samme resultater opnaaes. Men det 
maa nævnes, at i Østrig, hvor navnlig karttegningen 
dreves meget, der staar den almindelige tegneundervisning 
paa et meget høit standpunkt.

Det pædagogiske seminar i Prøisen. Den prøisiske 
lærers uddannelse efter afsluttet embedsexamen foregaar 
i 2 læreaar, et seminaraar og et prøveaar. Denne ord
ning er indført i 1890. Før den tid havde man kun 
et prøveaar, tilbragt ved en skole, hvis valg synes at have 
være overladt kandidaten uden nogen større indskrænk
ning. Men ikke alle skolers rektorer og lærere eiede den 
frihed, den „blikkets vidde og dybde“ (Münch, Geist 
des Lehramts, 13) og kanske heller ikke den tid, som 
krævedes, for at deres beskjæftigelse med prøvekandi
daterne skulde blive andet end en udvortes og praktisk

*) For hver ny lekse udfyldtes skitsen, saa tilslut hele landet 
eller verdensdelen var tegnet.
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træning. Sansen for en lærers almene opgaver af mere 
psykologisk art var ikke overalt lige udbredt; den 
foragt for pædagogiken som en udviklingsdygtig kunst, 
der ofte optræder hos ældre lærere, kunde vel ogsaa 
have spoleret prøveaaret for endel unge lærere og 
bibragt dem en usund skepsis ligeoverfor pædagogiken 
som videnskab. Derfor blev den nye seminaruddannelse 
overladt enkelte udvalgte mønster-skoler. Hver af dem 
faar anvist fra 6 (og optil 10) kandidater. Enkelte steder 
(f. eks. i Breslau) er seminaret ikke sat i forbindelse 
med nogen skole, men ledes af en af raadene i provin
sens skolekollegium. I seminartiden er kandidaterne — 
som læregutter — i sin virksomhed altid under opsyn 
og veiledning. Lederen giver forelæsninger i pædagogik, 
drøfter undervisningsspørgsmaal, giver dem anvisning paa 
literatur og lader dem besvare pædagogiske opgaver. 
Lederen og nogle af anstaltens lærere giver mønster
timer i nærværelse af kandidaterne, og disse timer drøftes 
bagefter med dem. Senere hen bliver kandidaterne selv 
aktive og giver undervisning i timer, hvor de gjerne 
har alle sine veiledere inde hos sig foruden de øvrige 
seminarmedlemmer. Disse øvelsestimer gjøres ogsaa til 
gjenstand for en indgaaende behandling siden i „fuldt 
konklave“. Jeg hørte paa flere mønstertimer (i Wien ved 
Städtisches Pädagogium og ved et gymnasium) og prøve
lektioner (i Wien og i Breslau). I Breslau har som nævnt 
provinsens Schulrat ledelsen af seminaret. Jeg var nær
værende ved en prøvekandidats undervisning i nogle 
timer paa det lavere trin (latin og bibelhistorie). Ingen 
andre seminarelever var tilstede, da de allesammen 
dels som vikarer, dels som faste lærere var i virksomhed 
ved byens skoler paa grund af den i Prøisen for tiden 
herskende lærernød. Man ser altsaa, at systemet nu 
ikke virker ganske efter sit princip. Nu var det bare 

3
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Schulrat og mig, som sad og hørte paa. Før lektionen be
gyndte, overrakte prøvekandidaten skoleraaden en paa 
forhaand udarbeidet plan for timens anlæg. Om disse 
timer er intet andet at sige, end at planen var særdeles 
godt lagt og blev nogenlunde nøiagtig fulgt. Det er 
ellers en almindelig feil ved prøvelektioner, at læreren 
ikke rækker det bestemte pensum i sin iver for at tage 
alting med eller for at være klar for alle eleverne o. s. v. 
Nogle dage efter samledes kandidaten og alle seminar
eleverne med skoleraaden til et møde, som varede 2 
timer, og hvor alt foregik som i en debatterende for
samling. Skoleraaden dirigerede og gav talerne ordet 
til kortere og længere indlæg; disse indlæg kritiseredes 
hvor anledning gaves, af dirigenten. Al denne kritik 
grundede sig udelukkende paa praktisk-pædagogiske 
erfaringer og ikke paa de andre steder (i Vesttyskland 
og Sachsen, foruden især i Rusland og Amerika) meget 
moderne fysiologisk-psykologiske experimenter og 
spekulationer?) Det ser ud, som om man endnu ikke 
har vundet tilstrækkelig sikre erfaringer om grundlaget 
for disse undersøgelser, og efter hvad jeg personlig har 
kunnet notere mig derom, saa er der vistnok, bare 
hidtil gjort en — om end interessant nok — begyndelse, 
om hvis betydning for en rationel pædagogik det endnu 
er for tidligt at udtale sig. — Under den kritiske gjen- 
nemgaaelse af kandidatens undervisning foreslog først 
skoleraaden nogle rettelser i den anvendte disposition.

*) Af verker her kan nævnes del stort anlagte og originale, 
men omtvistede af Dr. W. A. Lay: Experimentelle Didaktik. 
Wiesbaden 1904. Se ogsaa Sammlungen von Abhandlungen 
zur psychologischen Pädagogik aus dem Archiv f. die 
gesammte Psychologie, herausg. von E. Meumann, I Bd. og 
folg. Leipzig 1904. Her er f. eks. meddelt resultaterne af 
en del experimenter angaaende enkel1- og klasseunder
visning, om skr. hjemme- og skoiearbeider o. s. v. (i 3 - 
4 hefte).
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Spørgsmaalsstillingen blev belyst og vurderet. Midler 
til at vindej elevernes opmerksomhed nævntes. En lærers 
stemmeføring,^holdning og bevægelser kom paa tale. 
Naar noget var skrevet op paa tavlen, skulde ikke 
læreren, men en elev finde ud feilen. De daarlige elever 
var ikke spurgt nok. Kand. havde engang kommanderet: 
„Augen her!“ istedetfor at lade eleverne lukke bøgerne. 
jØinene viste ofte — mente S. bare den trænede skoleguts 
vanemæssig-flegmatiske hængen ved lærerens læber, og 
denne slags opmerksomhed var kun af relativ værdi. 
Paa alle disse punkter havde kandidaten at forsvare sin 
fremgangsmaade og de andre at give sine bemerkninger 
tilbedste ; de lod heller ikke til at være ængstelige for 
at udtale sig, og de havde mange forstandige ting at 
forebringe. — Saa samtaltes der om tyskundervisningen. 
Som et vigtigt formaal nævntes vækkelse af fædrelandsk 
stemning, og jeg troede heri at spore en direkte paa- 
virkning af keiserens sidste indgriben i det tyske skolevæ
sen. Under behandlingen af dette emne blev skoleraaden 
bekjendt med, at en af forsamlingen ikke vidste for- 
skjellen mellem sterk og svag bøining. Det var en 
realist. Han fik straks en kraftig anbefaling om snarest 
at udfylde et saadant hul i sin pædagogiske dannelse. 
Ogsaa en realist var morsmaalslærer, det var ogsaa hans 
pligt at verne om sproget. En anden kom med et 
provinsielt udtryk. Straks var skoleraaden paafærde og 
paalagde alle at sørge for at udrydde sligt af sin tale. Han 
havde ogsaa i farten en mængde exempler paa provin
sialismer paa rede haand, hvorimod han advarede. En 
række praktiske bøger om denne gjenstand kom paa tale. 
Som en standard raadgiver her nævntes den ogsaa hos 
os vel kjendte bog af K. G. Andresen: Sprachgebrauch 
und Sprachrichtigkeit im Deutschen, medens Wustmann 
(Allerlei Sprachdummheiten) íik en mindre gunstig dom.
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Til slutning fik alle et og samme tema til forberedelse 
til næste møde. — Andre steder er ledelsen af seminaret 
henlagt under en rektor. Jeg har ikke seet noget af 
denne slags seminarer; det vil jo komme an paa maaden, 
hvordan det hele resultat bliver. Men naar man erindrer, 
hvor meget ellers en rektor i Prøisen har at stelle med, 
de store skoler paa ofte 500—600 elever, ikke faa timer, 
embedsreiser, optil 16 lange indberetninger om aaret 
til overstyret, da maa man tro, at det vil falde ham 
vanskelig med kraft at tage sig af 6 unge menneskers 
pædagogiske uddannelse. Skoleraaden’s horisont kan 
ogsaa let være rummeligere, hans praktiske erfaringer 
mere omfattende. Det maa nemlig tages i betragtning, 
at skoleraaden har en rig virksomhed paa andre hold. 
Under ham sorterer indtil 20 høiere skoler (hvilket 
selvfølgelig dog er altfor mange), og enhver af disse 
inspicerer han hvert andet eller tredie aar. Inspektionen 
gjælder gjerne 3 klasser. Han og rektor hører paa 
undervisningen i en række fag, og de skriftlige arbeider 
undersøges. Saa træder begge sammen, og resultatet 
af gjennemgaaelsen af lærernes præstationer fixeres 
skriftlig for tilslut at forelægges det hele lærerkollegium. 
Her faar da lærerne høre alt (uden navns nævnelse —• 
som det ser ud til), baade det gode og det mindre gode. 
Jeg har havt anledning til at stifte bekjendtskab med 
et saadant dokument, som dog bare indeholdt, hvad 
der var at udsætte paa undervisningen. Jeg fandt, at 
det maatte have været meget værdifuldt for lærerne at 
have en saa human og indsigtsfuld kritik at rette sig 
efter; for mig var det ogsaa af betydning, da jeg hørte 
paa de selvsamme lærere, og jeg kunde da bedømme, 
om de anførte udsættelser havde virket efter sin hen
sigt, — og det havde de ogsaa i de allerfleste tilfælde. 
Det er jo ogsaa klart, at en dom, som er afgivet af to. 
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hvoraf den ene ikke til daglig har med læreren at 
gjøre, maa træffe med større vegt, naar den institutions- 
mæssig gjøres gjældende, end om det kun er én, som 
fælder den.

De to semestre, som seminaraaret omfatter, ansees 
af mange som de vigtigste for lærernes uddannelse, idet 
dog af og til rektorerne ikke sætter dem saa høit. W. 
Münch hører til de første. Hans anskuelse er, at hvis 
man er heldig her, saa kunde igrunden prøveaaret falde 
ganske bort. Som det nu er, virker seminaraaret for
træffelig til at hindre rene eller relative umuligheder 
fra at gaa lærerveien. Finder lederen, at to semestre 
er tilstrækkelige, sender han en indberetning til over
styret og giver kandidaten sin anbefaling. Ingen examen 
finder sted. Er han derimod af den mening, at han 
er ufærdig endnu, kan han paalægge ham at gaa endnu 
et eller to semestre til, eller endelig han kan indstille 
paa, at det negtes ham at fortsætte. — I prøveaaret 
faar kandidaten 8—10 timers undervisning (oftest uden 
godtgjørelse) at besørge. Nu er det den praktiske fin- 
høvling for lærervirksomheden, som skal foregaa. Dette 
sker som en fortsættelse og videre udvikling af, hvad 
han har lært under den sidste del af seminaraaret, 
under rektors og et par læreres veiledning. En nærmere 
fremstilling af arbeidet i denne tid turde være over
flødig. Jeg maa dog notere som et indtryk, jeg tik 
paa enkelte steder, at de skoler, som havde havt prøve
kandidater til oplærelse, var glade, naar de engang 
blev fritaget for dette pligtarbeide. Kandidaterne gene
rede eller hindrede eleverne i deres fremgang, disse 
blev som forsøgsdyr i et laboratorium, disciplinen led, 
rektor og lærere fik ikke lidet at bestille med en ting, 
som igrunden ikke gavnede skolen som saadan. Af 
disse grunde kommer det vel, at i Tyskland i det hele 
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denne sag slet ikke af alle ansees for endelig ordnet. 
Kanske ligger den ideale løsning i en videre udvikling 
af seminaraaret ; men den adgang, som f. t. i dette 
kan aabnes kandidaterne til at vise sine evner som lærere, 
er altfor liden. Det vilde dog føre for vidt at gaa nøiere ind 
paa disse ulemper. Det faar være nok at pege paa 
dem. I andre lande, f. eks. i Sachsen og i Østrig, indretter 
man sig anderledes end i Frøisen, men som det synes paa 
en ufuldkomnere maade. De vanskeligheder, som spørgs- 
maalet om øvelsesskoler nødvendigvis bringer med sig, 
kan neppe endnu noget sted siges at være løst, og 
herom er der endnu i pædagogiske skrifter og tids
skrifter en livlig meningsudveksling i fuld gang.



B.

Skoleefterretninger for 1904—1905

ved

Skolens rektor.



I. Skolens forsfanderskab.

Kristiania skolestyre er skolens forstanderskab; det 
bestaar af 26 medlemmer. Den „middelskole-komite", 
som har at forberede de skolen vedkommende sager til 
behandling i skolestyret, bestod i skoleaaret 1904—05 
af følgende medlemmer:

Cand. mag. Chr. L. Lange, formand. 
Instrumentmager O. G. Gjøsteen.
Rektor J. Jespersen.
Expeditionschef D. K o r e n.
Res. kap. P. J. Lødrup.
Lærerinde Frk. Anna Rogstad.

Komiteen skal efter bestemmelsen tiltrædes af „den 
nuværende bestyrer af „Kristiania borger- og realskole" 
og af skoleinspektøren." Siden nytaar 1902 er skolens 
rektor kommunevalgt medlem af skolestyret og inden 
dette valgt medlem af komiteen. Han er tillige komi
teens sekretær.

II. Skolens lærerpersonale.

Lærerpersonalet bestod i skoleaaret 1904—05 af:

Rektor:

Jespersen, Jesper. Født 1833,seminarist 1853,student 
1859, cand. theol. 1866, ansat som bestyrer oktober 
1881, rektor 1901.
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Inspektør:

Holst, Victor. Født 1862, student 1880, sproglig
historisk lærereksamen 1886, ansat som lærer sep
tember 1887, inspektør 1897, overlærer 1901.

Inspektrice for pigeafdelingen:

Frøken Nielsen, Margrethe. Født 1863, ansat august 
1901, inspektrice august 1902.

Overlærer e :

Holst, Victor, se ovenfor.
Raabe, Jens Johan P. S. Født 1861, student 1880, 

sproglig-historisk lærereksamen 1886, ansat august 
1892, overlærer 1901.

Herrestad, Carl R. Født 1859, student 1876, sproglig
historisk lærereksamen 1885, ansat august 1893, 
overlærer 1901.

Adjunkter:

D o m a a s, Olaf. Født 1867, student 1885, matematisk
naturvidenskabelig lærereksamen 1892, ansat mars 
1895, adjunkt 1901.

Dahl, Ole Christian. Født 1863, student 1881, cand. 
theol. 1889, ansat august 1897, adjunkt 1901.

Vartdal, Nils Martinius. Født 1860, student 1880, 
sproglig-historisk lærereksamen 1888, ansat som 
adjunkt august 1901.

Andresen, Hans Magnus. Født 1869, student 1887, 
matematisk-naturvidenskabelig lærereksamen 1894, 
ansat som adjunkt august 1902.

M e 11 b y e, Christen Stillesen. Født 1868, student 1886, 
sproglig-historisk lærereksamen 1893, ansat som 
adjunkt august 1903.
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Fast ansatte klasselærere:
Iversen, Johan Henrik. Født 1837, student 1856, cand. 

philos. 1858, sproglærer, ansat august 1866.
Lund, Andreas. Født 1851, seminarist 1871, student 

1881, cand. philos. 1883, ansat november 1877.
Gran, Torstein. Født 1852, seminarist 1873, ansat 

august 1885.
N æ s s, Arnt Haakon. Født 1866, seminarist 1884, 

student 1892, cand. mag. 1902, ansat december 1892.

Timelærere:
Staver, Alf. Født 1874, student 1894, vernepligtig 

officer 1895, seminarist 1896, udeksamineret fra 
centralskolen for legemsøvelser 1899, ansat august 
1898. Gymnastik og Sang.

L ø v d a 1, Carl J. B. Født 1864, ansat august 1899. 
Sløid og tegning.

Solberg, Ole H. Født 1875, seminarist 1896, ansat 
august 1901. Sløid, historie og sang.

H j e r 1 o w, Ragnvald Amandus. Født 1863, landskabs
maler, gjennemgaaet malerskoler i München og 
Paris med statens stipendium og Honens legat, ansat 
august 1902. Tegning.

Lød r up, Hans. Født 1876, student 1894, cand. theol. 
1900, ansat august 1902. Religion, norsk, historie.

Fast ansatte lærerinder:
Frøken Nielsen, Margrethe, se ovenfor. Modersmaal, 

sprog, historie, geografi.
„ Backer, Janny. Født 1873, ex. art. 1893, ex. 

philos. 1894, ansat august 1901. Regning, mate
matik, naturkundskab, geografi, historie.

„ M a r s t r a n d e r, Elisabeth Sofie. Født 1873, 
ex. art. 1895, ex. philos. 1896, ansat august 1902. 
Engelsk, matematik, naturkundskab.
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Frøken Heber, Elisabeth Dorothea. Født 1870, ansat 
august 1904. Engelsk, historie, geografi.

Timelærerinder:

Frøken Ravnsborg, Kirsten. Født 1874, ansat august 
1901. Gymnastik og haandarbeide for piger.

„ Eilertsen, Marie Mathea. Født 1865, ansat 
august 1903. Gymnastik for piger.

Skolens kasserer er overlærer Victor Holst siden 
august 1897.

Skolelæge er dr. med. Jens Bugge siden februar 1902.

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

III. Disciplenes antal m. m.

Skolen havde gjennem hele skoleaaret:

af IV klasser . . 4
- III - . . 4
- II - . . 4
- I - . . 4

1 af IV mdkl., 2 af III mdkl. og 1 af I mdkl. var 
rene gutteklasser ; de øvrige 12 klasser var fælles
klasser, søgtes af baade gutter og piger.
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Følgende tabel viser elevantallet i de forskjellige 
klasser i hvert af de 4 kvartaler i skoleaaret :

8die kvartal 4de kvartal 1ste kvartal
1905

2det kvartal
19051904 1901

G
ut

te
r

Pi
ge

r 1 
G

ut
te

r
à)
5 G

ut
te

r

Pi
ge

r

G
ut

te
r

Pi
ge

r

I kl. 91 54 90 54 88 53 71 59
II - 74 63 69 62 70 60 100 44

III - 89 43 85 42 82 41 70 39
IV - 63 36 62 34 60 33 38

Tilsammen 317 196 1 306 192 300 187 1 279 I 142

Gjennemsnitlig for hele aaret altsaa 435 børn i den 
hele skole. Elevantallet var størst i september med 513 
elever, mindst i mai med 472.

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

Normalalder 
ved begyn
delsen af 

skoleaaret.

Gjennem- 
snitsalder til 
samme tid.

Over normal
alderen.

Middelskolen I kl. 11 aar 12 aar 1 aar
II - 12 „ 131 12 » 1V12 „

III - 13 „ 143/i2 V 1%2 „
IV - 14 „ 15712 » 12/12 „

Gjennemsnitsalderen er 13l/2 maaneder over den 
alder, der af kirkedepartementet er betegnet som nor
malalder.

10 af eleverne hørte hjemme i Aker og Bærum; de 
boede i sine hjem og søgte tildels skolen pr. jernbane. 
3 elever fra fjernere liggende landdistrikter var ind
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logeret i Kristiania for at søge skolen. De øvrige hørte 
hjemme i Kristiania.

IV. Fagfordelingen.

De forskjellige fag i de forskjellige klasser var i 
-skoleaaret 1904—1905 fordelt paa følgende maade mellem 
lærerne :
Rektor:

Religion i IV mdkl. d og III d . . 4 t.
Norsk i IV d og III d........................8 t.

-------------  12 timer.

Inspektør Holst:
Norsk i IV c og I a............................ 9 t.
Tysk i IV a og III d......................10 t.
Geografi i III b................................. 2 t.

------------- 21 timer.

Raabe, klasseforstander i III b:
Historie i IV a og III a 
Geografi i IV a, b og c . .
Engelsk i IV a, III a og III b

. 6 t.
. . 6 t.
. . 15 t.

-------------- 27 timer.

H e r r e s t a d, klasseforstander i IV d :
Tysk i IV d og I b...........................11 t.
Engelsk i IV b, IV d og II a . 15 t.

-------------  26 timer.

D o m a a s, klasseforstander i III d:
Matematik og praktisk regning

i IV c, III c, II b, III d og II a 20 t.
Naturfag i IV b og c, III b og III d 7 t.

-------------  27 timer.
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Dahl, klasseforstander i III a: 
Religion i IV a og b, III a, II a

og d og I a og c...........................13 t.
Norsk i IV a og b og III a . . . 12 t.
Historie i IV c..................................3 t.

-------------  28 timer.

Vart dal, klasseforstander i IV b:
Tysk i IV b, III a og I d . . . . 16 t.
Historie i IV b og III b .... 6 t.
Geografi i IV d og III a . . . . 4 t.

-------------  26 timer.

Andresen, klasseforstander i IV a :
Matematik og praktisk regning

i IV a, III a og c...........................15 t.
Naturfag i IV a og d, III a og c, II a 12 t. 

---- ‘--------- 27 timer.

Iversen, klasseforstander i II b :
Tysk i II a og d, I a................... 16 t.
Engelsk i II b og d........................ 10 t.

-------------- 26 timer.

Lund, klasseforstander i I c :
Norsk i III b og I c og d . . . 14 t.
Historie i III b............................. 3 t.
Geografi i III c og d....................4 t.
Naturkundskab i I c og d . . . 6 t. 

-------------- 27 timer.

N æ s s, klasseforstander i III c: 
Norsk i III c og II d................St.
Tysk i III b og c............................. 10 t.
Naturkundskab i I a og b . . . 6 t. 
Skrivning i I b og c................... 4 t.

28 timer.
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Gran, klasseforstander i I a: 
Regning i I a, c og d..............15 t.
Skrivning gjennem den hele skole 

undt. I b og c............................14 t.
Geografi i II a...................................... 2 t.

------------- 31 timer.

L ø d r u p, klasseforstander i I b :
Religion i III b og c, II b og d, I b og d 12 t.
Norsk i II c og I b............................ 9 t.
Historie i II c......................................2 t.

-------------- 23 timer.

Hjerlow: Tegning gjennem hele skolen 
undt. II a og b og I a....................... 26 timer.

Staver: Gymnastik og sang for gutter 
gjennem hele skolen............................ 31 timer.

Løv dal: Sløid gjennem hele gutte- 
skolen.................................. 22 t.

Tegning i II a og b og I a . . . 6 t. 
-------------- 28 timer.

Solberg: Sløid gjennem hele gutte- 
skolen undt. III c og d (ved siden 

af Løvdal)........................ 16 t.
Historie i I a......................................3 t.
Sang for piger gjennem hele skolen 5 t. 

-------------- 24 timer.

Frk. Nielsen, klasseforstander i IV c: 
Tysk i IV c og II c.................. 10 t.
Engelsk i III c og d.......................... 10 t.

20 timer.
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Frk. Backer, klasseforstander i II d :
Matematik i IV b, II b og d og I b 20 t.
Naturkundskab i IV b og c, II b og d 7 t. 

-------------- 27 timer.

Frk. Mar strande r, klasseforstander i II c:
Engelsk i IV c...................................... 5 t.
Naturkundskab i IV d og II c . . 5 t.
Matematik i IV d og II c . . . . 10 t.
Geografi i I c og d.............................4 t.

-------------24 timer.

Frk. Heber, klasseforstander i I a:
Historie i II a, b og d, I b, c og d 15 t.
Geografi i II c og d, I a og b . . 8 t.
Engelsk i II c................................5 t.

------------- 28 timer.

Frk. Ravnsborg: Haandgjerning for 
pigerne gjennem hele skolen . . 16 t.

Gymnastik for piger i alle VI, III og
I klasser......................................... 10 t.

-------------- 26 timer.

Frk.JEji tertsen: Gymnastik for piger 
i alle II klasser......................................3 timer.

4



CP oV. Timefordelingen m. m.

Re
lig

io
n

N
or

sk

Ty
sk

En
ge

lsk

H
ist

or
ie

G
eo

gr
af

i

N
at

ur
- 

ku
nd

sk
ab

 
__

__
__

__
__

Re
gn

in
g o

g | 
m

at
em

at
ik

Te
gn

in
g

Sk
riv

ni
ng

 

__
__

__
__

__

G
ym

na
sti

k

H
aa

nd
- 

gj
er

ni
ng

Ö 
c3 

CO

IV a . . 1 4 5 5 3 2 3 5 2 4 2+2
IV I) . .
IV c . .

114-1 
J g- P-

4
4

5
5

5
5

3
3

2
2

) 3 + 3
J g- P-

5
5

2
2 4 + 4 2 4-2 42

IV (1 . . 1 + 1 
g- P- 4 5 5 3 2 34-3 

g- p- 5 2 g- P- g- P-

Ill a . . 2 4 5 5 3 2 2 5 2 2 + 2 1
Ill b . . 2 4 5 5 3 2 2 5 2 i 3 g- 2 4-2 1
Ill c. . . 2 4 5 5 3 12 + 2 2 5 2 13 + 3 2 + 2 1 _1_ 1
Ill d . . 2 4 5 5 3 j g- P- 2 5 2 J g- P- 2 + 2 I g- p-
II a . . 2 4 5 5 2 12 + 2 2 5 2 1 2 + 2

g- P-II b . . 2 4 5 5 2 j g- P- 2 5 2 1 3 + 3 2 + 2 
g- P-

} g- p-

II c . . 2 4 5 5 2 1 2 + 2 2 5 2 1 g- P- ) 2 + 24-2 11 + 1
Ud.. 2 4 5 5 2 J g- P- 2 5 2 1 ) g- p- /g- p-
la.. 2 5 6 3 2 3 5 2 2 3 2 + 2 1
Ib.. 2 5 6 3 2 3 5 2 1 2 + 2 12+2+2 l 1 “F 1
Ic.. 2 5 6 3 2 3 5 2 j g- P- 3 + 3 * g- P- Jg. p-
Id.. 2 5 6 3 2 3 5 2 2 + 2 

g- P-
g- P- 2 + 2 

g- P-
1 + 1 
g- p-

K
ristiania borger- og realskole.



1905] Undervisningen. 51

Tabellen udviser, hvilke kombinationer der har 
fundet sted, at nemlig de øverste parallele gutteklasser 
har havt fælles undervisning i gymnastik og sang, og 
i de lavere klasser 2, tildels 3 gutteklasser og lige saa 
mange pigeklasser er slaaet sammen i gymnastik, haand- 
gjerning og sang, tildels ogsaa i geografi og skrivning. 
Paa den anden side har i de fleste klasser 2 lærere i 
samme time for hver klasse arbeidet i guttesløid.

30 elever var, samtlige efter skolelægens bestem
melse, fritaget for undervisningen i gymnastik i det 
hele skoleaar eller en større del deraf, de fleste af dem 
var piger. For undervisningen i sang var 27 elever 
fritaget efter sanglærerens bestemmelse paa grund af 
mangel paa gehør eller stemme. 5 elever, hvoraf 1 i 
afgangsklassen var fritaget for undervisningen i tysk, 
2 var fritaget for undervisningen i engelsk, 1 gjennemgik 
det indskrænkede pensum i matematik. 1 elev var paa 
grund af legemsfeil fritaget for undervisningen i sløid, 
4 som børn af dissenter fritaget for religionsunder
visningen.

VI. Undervisningen.
Følgende pensa er gjennemgaaet i skoleaaret:

Religion:
I kl. Bibelhistorie: Læst og repeteret Vogts 

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

II kl. Bibelhistorie: Vogts bibelhistorie, det 
nye testamente læst og repeteret. F or klaring: 
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Dr. Bang fra 2den artikel til daabens sakra
mente. 8 salmer.

III kl. Bibelhistorie: Vogts bibelhistorie,denheleBibel- 
historie repeteret. Dr. Bangs f o r k 1 a r i n g de 
to sidste parter, hele forklaringen repeteret. 22 
salmevers repeteret og forklaret. Læsning af 
udvalgte stykker af den hellige skrift.

IV kl. Dr. Bangs kirkehistorie for folkeskolen 
gjennemgaaet. Mundtlig meddelt en kort over
sigt over k i r k e a a r e t og over gudstje
nestens ordning.

Norsk:

I kl. Læsning efter Erichsen & Bretteville-Jensens 
læsebog, 1ste del med forklaring og gjengivelse 
af det læste. Udenadlærte digte efter samme 
læsebog. Grammatik: Formlæren i sammen
hæng, hovedsætninger og bisætninger med disses 
formale inddeling gjennemgaaet efter Hof- 
g a ard s lille grammatik; analyse, væsentlig 
efter læsebogen. Skriftlige øvelser: 
Gjengivelse af fortælling eller beskrivelse, af
vekslende med diktat. I forbindelse hermed 
regler for retskrivning og indøvelse af skille
tegnene. Nogle norske udarbeidelser af fortæl
lende art.

II. kl. Læsning: Et udvalg af Pauss & Lassens 
læsebog, 3die skoletrin, 1ste afdeling. Foredrag 
af udenadlærte digte. Det resterende af gram
mat i ke n, saavel formlæren som sætnings
læren, gjennemgaaet efter Hofgaards lille 
grammatik. Stadig skriftlig analyse og diktat; 
i regelen hver anden uge en stil af fortællende, 
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beskrivende eller skildrende indhold. I skole- 
aaret er følgende udarbeidelser skrevet: 1) 
Fortæl om, hvordan du tilbragte sidste sommer
ferie. 2) Min første fisketur. 3) En tur 
med dampbaad. 4) Den 1ste april, hvordan 
jeg narrede og selv blev narret. 5) Min første 
dag i skolen. 6) Beskrivelse af naturfagværelset. 
7) En time i gymnastiksalen. 8) Da jeg var 
alene i skoven. 9) Is paa tjernet; skildring. 
10) Beskrivelse af den leg, jeg synes bedst 
om. 11) Snefæstningen. 12) Beskrivelse af et 
tordenveir. 13) Gutten, som altid forsov sig. 
14) Beskrivelse af hesten. 15) Beskriv vor 
skoles bygninger. 16) Beskriv Karl Johans 
gade fra Akersgaden til Fredriks gade. 17) 
(Eksamenstil) Saaledes tilbragte jeg sidste 17de 
mai.

Ill kl. Læsning: Et udvalg af prosaiske og poetiske 
stykker af Pauss og Lassens læsebog, 3die 
skoletrin, 1ste og 2den afdeling. Foredrag af 
udenadlærte digte. Grammatik: Repetition 
af det væsentligste af sætningslæren, ledsaget 
af stadig analyse. Skriftlige arbeider: 
Skriftlig analyse samt hveranden uge en stil af 
fortællende, beskrivende eller skildrende indhold. 
I skoleaaret er følgende udarbeidelser skrevet: 
1) En skolebog fortæller sin historie. 2) Brunen 
(en hest) fortæller sit levnetsløb. 3) Dengang 
jeg spillede spøgelse. 4) Besøg i et menageri. 
5) Hele familien paa landtur. 6) Den time, 
da læreren var borte. 7) Min opstigning i en 
luftballon. 8) Med trikken til Holmenkollen. 
9) Balspil (efter en oplæst skildring). 10) 
Skildring af skiløbningens sport. 11) Brev til 
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min fader om udfaldet af eksamen. 12) Brev 
til hvemsomlielst om hvadsomhelst. 13) Min 
ven Hans (veninde Marie). 14) Skoleguttens 
(skolepigens) sommerfornøielser. 15) Fortæl 
hvad du ved om rensdyret. 16) Norges fiskerier. 
17) (Eksamenstil) Beskriv en søndags efter
middag paa dit hjemsted.

IV kl. Læsning efter Pauss & Lassens læsebog, 
3die skoletrin, 1ste og 2den afdeling. Af det 
læste blev lagt op til eksamen omtrent 100 
sider, af folkevise, P. Dass, J. N. Brun, Oehlen
schläger, Wergeland, Welhaven, Asbjørnsen, 
Moe, Østgaard, Schultze, Landstad, Bjørnson, 
Ibsen, Lie, Kielland. Fællesliter aturen og den
norske literatur før og efter denne samt af den 
nyere danske literatur Oehlenschläger, Grundtvig 
og Ingemann er oversigtlig gjennemgaaet ved 
mundtlig fremstilling ; som støtte for hukom
melsen er brugt Broch og Seips „Kortfattet 
norsk og dansk literaturhistorie, nærmest til 
brug for middelskolen“. Verslæren og digtar
terne gjennemgaaet. —- Leilighedsvis mundtlig 
og skriftlig analyse.
— Skriftlige arbeider: I regelen hver 
anden uge en udarbeidelse af beskrivende, for
tællende eller lettere ræsonnerende indhold. I 
skoleaaret er følgende udarbeidelser skrevet af 
begge klasser: 1) Sidste søndags eftermiddag 
paa min onkels landsted. 2) Naar jernbane
toget kommer. 3) En søndag med vinterføre 
i Kristianias omegn. 4) En hund skuer tilbage 
paa sit dagverk. 5) Terje Vikens liv i sammen
drag, til han kom hjem fra fangenskabet. 6) 
Fortæl om menneskenes arbeide for at frem
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bringe korn af jorden og gjore brød deraf. 7) 
Hvorledes jeg havde det før og efter overstaaet 
eksamen (et brev). 8) Skildring af Kristiania- 
dalen. 9) En vakker udsigt (tentamen). 10) 
Hvorledes vilde du indrette dig, hvis du var 
arbeider? 11) Vort lands vigtigste næringsveie. 
12) Sverre Sigurdssøn, en karakterskildring. 
13) Hvorledes hindrer og hvorledes fremmer 
vinteren samfærdselen i Norge? 14) De vig
ligste maader at reise paa, deres fordele og 
mangler. 15) Jernet og dets betydning for 
menneskene. 16) Til hvilket land skulde du 
ønske at gjøre en reise, og hvorfor? 17) (Eksa
mensstil) De sommerfornøielser, jeg sætter mest 
pris paa.

Tysk:

I kl. Knudsen og Kristiansen: Lærebog i 
tysk for begyndere, side 1—86. Udenadlæsning 
og retroversion. Diktater og enkelte stile efter 
1 æreb ogens retro ver sio nsøvelser.

II kl. Knudsen og Kristiansens lærebog, side 
80 og bogen ud. Af Gundersens tyske læse- 
stykker, I ca. 30 sider. Oversættelse, mundtlig 
gjenfortælling af det statariske pensum.

III kl. Af Gundersens tyske læsestykker, II ca. 70 
sider. Kristiansens nye tyske stiløvelser er 
benyttet dels til stile paa skolen og hjemmestile, 
dels mundtlig. Gundersens grammatik.

IV kl. Af Gundersens tyske læsestykker, III læst 
det gjenstaaende af eksamenspensumet; derefter 
repeteret det hele pensum. Kursorisk læsning 
efter samme læsebog. Gundersens grammatik 
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repeteret i sin helhed. 1 hjemmestil hver uge 
og 1 skolestil hver anden uge efter Kristian
sens stiløvelser.

Engelsk:

II kl. Efter indøvelsen af de engelske lyd og deres 
betegnelse ved lydskrift blev læst af B r e k k e s 
lærebog i engelsk for begyndere til side 75. 
Udenadlæren, gjenfortælling og samtale om det 
læste i overensstemmelse med den offentlige 
undervisningsplan. Skriftlige øvelser: Afskrift, 
diktat og senere gjenfortælling af læste stykker. 

III kl. Af Brekkes „Ny engelsk læsebog“ læst og 7/ «7 O C7 W
repeteret 30 sider af det statariske pensum, des
uden læst ca. 40 sider kursorisk. Af Her r e- 
stads grammatik repeteret formlæren og læst 
det væsentlige af syntaxen. 1 skriftlig gjenfor
tælling i ugen.

IV . kl. Af Brekkes „Ny engelsk læsebog“ læst 30 
sider af det statariske pensum og repeteret alt, 
som lægges op til middelskole-eksamen. Des
uden læst kursorisk 40 à 50 sider. Herr e- 
stads grammatik repeteret i sin helhed. 1 
skriftlig gjenfortælling hver uge.

Praktisk regning:

I kl. De fire regningsarter i brøk undtagen multipli
kation og division med brøk som multiplikator 
og divisor. Herunder er stadig paavist, hvor
ledes fremgangsmaaden ved regning med decimal
tal falder sammen med brøkregningens regler. 
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Fladeenhedernes forhold til hinanden, ligesom 
beregningen af rektangler, parallelogrammer og 
triangler.

II kl. I første halvaar er i 3 ugentlige timer gjennem- 
gaaet multiplikation og division med decimaltal 
og almindelig brøk som multiplikator og divisor. 
Som før paavist, hvorledes decimalrcgningens 
regler falder sammen med brøkregningens. I 
andet halvaar er 1 time ugentlig benyttet til 
gjennemgaaelse af lettere opgaver, der løses ved 
slutning til enheden.

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

IV kl. Fortsatte øvelser i rentes-, delings- og blandings
regning. Beregning af prisme, pyramide, cylin
der, kegle og kugle i forbindelse med vegtbereg- 
ninger. Regnskabsførsel.

Matematik:

I kl. Konstruktionsøvelser i andet halvaar 1 time 
ugentlig efter Pettersens konstruklionsbog, 
første hefte, hvorunder børnene er gjort bekjendt 
med de elementære geometriske begreber.

II kl. Aritmetik (2det halvaar 2 timer ugentlig'). 
Hovedsætningerne af læren om hele tal for de 
3 første regningsarters vedkommende. (B o n n e- 
vies lærebog fra begyndelsen til „division“.)

Geometri. I første halvaar 2 timer ugent
lig fortsat de geometriske konstruktionsøvelser. 
I andet halvaar de vigtigtigste sætninger om 
rette linjers gjensidige stilling og trianglers kon
gruens. (B o n n n e v i e s lærebog fra begyndelsen 
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til „firkanter med parallele sider“ med tilhørende 
konstruktioner.

III kl. Aritmetik: Hele tals division samt læren 
om brøker, anvendt i de fire regningsarter. Lette 
ligninger med 1 ubekjendt samt proportions
læren.

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

IV kl. Aritmetik: Ligninger af 1ste grad med 1 
ubekjendt, forhold og proportioner, ligninger af 
1ste grad med flere ubekj endte, de vigtigste 
sætninger af potens- og rodlæren.

Geometri: 4de og 5te bog af Bonne vies 
lærebog. Repetition af det hele pensum.

Geografi:

I kl. Efter Årstals lærebog i geografi for middel
skolen er læst og repeteret Norge, Sverige og 
Danmark — foruden oversigt over Europa (s 
1 — 83); Norge efter udtoget. Karttegning.

II kl. Efter Årstals lærebog fra Mellemeuropa til 
Asia (s. 83—142) læst og repeteret. Karttegning. 

III kl. Efter Årstals lærebog læst og repeteret: De 
fremmede verdensdele, omrids af den fysiske og 
matematiske geografi. Karttegning.

IV kl. Årstals lærebog læst og repeteret.

Historie:

I kl. Sig. Høst’s verdenshistorie fra begyndelsen til 
den nyere tid.

II kl. Sig. H ø s t’s verdenshistorie fra Korstogene til 
Enevældet.
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J. Raabes Nordens historie: Fra Olaf Kyrre 
til Enevældet.

Ill kl. Sig. H ø s t’s verdenshistorie fra Enevældet 
bogen ud.
J. Raabes Norges historie fra reformations
tiden til Norge efter 1814.

IV kl. Læst ud Dr. R æ d e r s lærebog. Derpaa repeteret 
det hele pensum i historie.

Naturkundskab:

I kl. Zoologi: Læst og repeteret til fiske efter 
Sørensens lærebog.
Botanik: Beskrevet og lært at kjende ca. 
20 planter ; planternes ydre bygning gjennem- 
gaaet efter Sørensens lærebog. Plantepres- 
ning 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 gjen- 
nemgaaet 14 plantefamilier efter Sørensens 
lærebog. Plantepresning til herbariet.

III kl. Naturhistorie: Repeteret dyrerigets og 
planterigets naturhistorie efter Sørensens 
lærebog.

Fysik: Gjennemgaaet læren om faste lege
mer, vædsker, luftarter efter Henrichsens 
lærebog.

IV kl. Fysik: Gjennemgaaet læren om lyden, om 
ligevegt og bevægelse, lys, varme, magnetisme 
og elektricitet efter H e n r i c h s e n s lærebog.

Det menneskelige legemes bygning med lidt
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sundhedslære efter Knudsen og F a 1 c h s 
lærebog.

Skrivning:

I kl. Repetition af de latinske alfabeter, skrivning af 
vanskeligere bogstavforbindelser og stilerings
øvelser. Sammenskrift af sætninger.

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

III kl. Skrivning af enkelte ord og sætninger med store 
forbogstaver i alfabetisk orden. Senere latinsk 
sammenskrift paa enkelte linjer afvekslende med 
stileringsøvelser 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. Rosetter og bladformer, fulgt P et e r s e n s tegne
bog. Skraveret med tusch og tinter.

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

III kl. Gjennemgaaet perspektivens hovedregler. Tegnet 
indtil 1 klods i forskjellige opstillinger.

IV kl. Frihaandstegning i perspektiv efter opstillinger 
af klodser.
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S 1 0 i d :
I kl. 2det—3die trin samt 4de trin af modelrækken.

II kl. 5te trin a af samme modelrække. Lidt arbeids- 
tegning.

III kl. 5te trin b. Endel af 6te trin. Fremdeles arbeids- 
tegning.

IV kl. Fortsættelse efter 6te trin ; det væsentligste af 
7de trin. Endel elever har desuden udført 
arbeider af 8de og 9de trin. Arbeidstegning.

Arbeiderne er udført efter Kjenneruds 
sløidtegninger.

Følgende lærebøger har været benyttet ved undervisningen 
i skoleaaret:

Religion:
Vogts bibelhistorie for middelskolen ved dr. Bang.
Luthers katekismus, dr. Bangs udgave.
Dr. Bangs forklaring.
Dr. Bangs kirkehistorie for folkeskolen.

Norsk:
Erichsens og Bretteville-Jensens læsebog, 1ste del, Pauss 

& Lassens læsebog 3die skoletrin, 1ste og 2den afd.
Hofgaards lille norske grammatik.
Norby: Digtarterne.
Broch & Seip: Kortfattet norsk literaturhistorie.

I tysk:
Knudsen og Kristiansen: Lærebog i tysk for 

begyndere.
Gundersens tyske grammatik.
Gundersens tyske læsebog.
Kristiansens tyske stiløvelser.
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I engelsk: 
Brekkes lærebog i engelsk for begyndere. 
Herrestads engelske grammatik. 
Brekkes Ny engelsk læsebog.

I historie:
Sig. Høst: Verdenshistorie. 
J. Raabe: Nordens historie.

I geografi: 
Årstal: Geografi for middelskolen.

I n a t u r k u n d s k a b :
Sørensens zoologi og sammes botanik og flora. 
Henrichsens fysik.
Knudsen og F a 1 c h : Det menneskelige legeme.

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

VII. Eksamener.

Eksamens-kom missjonen for middelskole-eksamen 
for 1ste kreds (Kristiania, Norstrand og Bestum) bestod 
i 1903 af følgende medlemmer: Rektor Schreiner 
som formand, rektor Jespersen, skolebestyrerne 
Berle, S kat tum, Hofgaard, Gjønnæss og 
A n d e r s s e n.
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Til censorer ved denne skole blev af undervisnings- 
raadet opnævnt følgende:

Ved den skriftlige prøve:
I norsk stil: Pastor A mesen og Adjunkt 

Johansen.

I tysk stil: Skolebestyrer Myhre og cand. mag 
R o g st a d.

I engelsk stil: Overlærer B r i n c h m a n n og cand. 
mag. Holmboe.

I matematik skriftlig: Adjunkt Grette og frk. 
E g g e r s.

I tegning. Tegnelærer Bugge og reallærer P. M. 
Petersen.

1 skrivning : Sekretær Thorsen og lærer S t r an- 
d e n æ s.

I gymnastik og sløid blev ikke afholdt eksamen ; 
eleverne fik karakterer efter deres standpunkt aaret 
igjennem.

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

Norsk stil:

De sommerfornøielser, jeg sætter mest pris paa.

Tysk stil:

En af mine venner havde før en reise overgivet mig 
sin hund, en prægtig nyfundlænder.

Ny fundí ænder = Neufundländer.
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Hunden blev snart min gode ven; menenegenskab 
havde den, som jeg ikke syntes om. Ofte naar jeg 
vilde sætte mig i min gode lænestol, fandt jeg pladsen 
optaget (oversæt: besat) af det store dyr.

En dag besluttede jeg at anvende en list. „Hvis der 
var en kat i nærheden“, tænkte jeg, „vilde den ikke 
blive længe liggende“, og idet jeg saa ud af vinduet, 
raabte jeg høit: „En kat, en kat!“ Hunden styrtede 
straks frem, og medens den saa efter katten, kunde jeg 
indtage min plads i lænestolen.

Men hvad hændte? Da hunden den følgende dag 
saa mig sidde i stolen, gik den hen til vinduet og saa 
en stund rolig ud paa gaden. Pludselig begyndte den 
at gjo som en rasende. Jeg sprang op og saa ud af 
vinduet, men kunde intet merkværdigt se. Men da jeg 
vendte mig om, saa jeg til min store fornøielse, at 
hunden havde bemægtiget sig min plads.

Engelsk g j e n f o r t æ 11 i n g.

The Irish Beggar.
A hundred years ago a party of soldiers, who were 

returning from the war in Spain, were travelling through 
the South of England. One of them, whose right knee 
had- been broken by a ball and who was therefore 
unable to walk, was riding on horseback while the 
others were following on foot. The rider came to a 
ferry and, as he had no money about him, he was 
waiting there for his friends, when he was addressed by 
a miserable-looking Irishman who begged him for a 
sixpence.

The soldier explained to him that he had noteven 
sufficient money to pay the ferryman for taking him

Lænestol = Lehnstul, 
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across the river; he also told him that he was lame 
and therefore could not part with his horse which was 
the only property he possessed in the world. On hearing 
this the beggar cried out: „If you are lame, you are 
a poorer man than myself; for Eve got two sound legs, 
thank God!“ With these words he drew a dirty 
handkerchief out of his pocket and took out of it some 
copper coins which he handed to the soldier, saying: 
„1’11 lend you sixpence to pay the ferryman“. The 
soldier, wishing to try if he was in earnest, accepted 
the money and said: „But if I borrow this money 
from you, how am I to repay it?“ — „Oh“, answered 
the beggar, „there are plenty of poor Irishmen in Eng
land; give the money to any one of them and I’ll 
consider your debt as paid“. So saying he walked 
rapidly off.

The soldier was soon after joined by his friends to 
whom he told the story. Then he rode after the beggar 
to give back the money: but the honest fellow would 
not take it till the other soldiers came up and convinced 
him that their friend did not need his help at all.

Før oplæsningen skrives stykkets titel paa tavlen. 
Stykket oplæses to gange.

Matematik.

Formiddag.

Fuldstændig prøve.

1.
En mand skulde ved aarets udgang opgjøre sin 

status (formuesstilling).
6
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Han eiede et hus, hvis værdi han beregnede efter 
den aarlige leie, som det indbragte. Leien var kr. 
1560 aarlig; og han værdsatte huset saaledes, at han 
kunde regne at have 7% pct. aarlig af det. Paa huset 
skyldte han kr. 13500 med renter fra 15de oktober 
efter 472 pct. p. a. Husleien for det sidste fjerdingaar 
havde han tilgode.

Videre eiede han 4 femprocents obligationer, hver 
lydende paa kr. 400. Renterne for sidste halvaar havde 
han tilgode. Disse obligationer stod ved aarets slut
ning i en kurs af 97% pct., og efter denne værdsatte 
han dem.

Fremdeles eiede han 6 dampskibsaktier, hver lydende 
paa kr. 500. Udbyttet af disse for det forløbne aar var 
netop opgjort til 8% pct. De stod nu i en kurs af 
125 pct., og herefter værdsatte han dem.

Sine øvrige eiendele værdsatte han til kr. 3500. 
Og hans øvrige gjæld var kr. 378,50.

Udfør opgjøret regnskabsmæssig (med særskilt rubrik 
for aktiva og passiva).

Hvor stor var hans formue?

2.
En mand har en brønd paa sin eiendom. Den har 

et kvadratisk gjennemsnit; hver side er 1,15 m. Der 
staar vand i brønden med en dybde af 1,57 m. Han vil 
rense brønden og leier derfor 2 mand til at tømme den. 
De bruger dertil en bøtte af cylindrisk form, som ind
vendig maalt er 30 cm. i tvermaal og 25 cm. høi. 
Arbeiderne har heiset op 23 bøtter vand i timen. Hvad 
koster det at faa tømt brønden, naar betalingen skal 
regnes efter 3 kroner dagen for hver arbeider, dagen 
regnet til 10 timer?
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Indskrænket prøve.

En mand skulde ved aarets udgang opgjøre sin 
status (formuesstilling). Han eiede et hus, hvis værdi 
han beregnede efter den aarlige leie, som det indbragte. 
Leien var kr. 1560 aarlig ; og han værdsatte huset 
saaledes, at han kunde regne at have 7'/2 pct. aarlig af 
det. Paa huset skyldte han kr. 13500 med renter fra 
15de oktober efter 41'2 pct. p. a. Husleien for det sidste 
fjerdingaar havde han tilgode.

Videre eiede han 4 femprocents obligationer, hver 
lydende paa kr. 400. Renterne for sidste halvaar havde 
han tilgode. Disse obligationer stod ved aarets slut
ning i en kurs af 97Vs pct, og efter denne værdsatte 
han dem.

Fremdeles eiede han 6 dampskibsaktier, hver lydende 
paa kr. 500. Udbyttet af disse for det forløbne aar var 
netop opgjort til 8Va pct. De stod nu i en kurs af 
125 pct., og herefter værdsatte han dem.

Sine øvrige eiendele værdsatte han til kr. 3500. 
Og hans øvrige gjæld var kr. 378,50.

Udfør opgjøret regnskabsmæssig (med særskilt rubrik 
for aktiva og passiva).

Hvor stor var hans formue?

En mand har en brønd paa sin eiendom. Den har 
et kvadratisk gjennemsnit; hver side er 1,15 m. Der 
staar vand i brønden med en dybde af 1,57 m. Han 
vil rense brønden og leier derfor 2 mand til at tømme 
den. De bruger dertil en bøtte af cylindrisk form, som 
indvendig maalt er 30 cm. i tvermaal og 25 cm. høi. 
Arbeiderne faar heiset op 23 bøtter vand i timen. Hvad 
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koster det at faa tømt brønden, naar betalingen skal 
regnes efter 3 kroner dagen for hver arbeider, dagen 
regnet til 10 timer?

Eftermiddag.

Fuldstændig prøve.

1.

Løs ligningen :

h*+6>-l(o-
2.

Der skal konstrueres en firkant ABCD, hvori siden 
AB=3,5 cm., diagonalen BD=6 cm., de modstaaende 
vinkler A og C hver = 90°, og diagonalen BD er per- 
pendikulær paa midten af den anden diagonal AC.

Forklar fremgangsmaaden.
Beregn derpaa firkantens øvrige sider og dens flade

indhold, idet hver linje beregnes med 1 decimal.
Omdan firkanten til en ligestor rhombe, hvis ene 

diagonal er lig BD. (Forklar fremgangsmaaden). Og 
beregn rhombens side.

Indskrænket prøve.

1.

Et tokronestykke veier 15 gr. Det indeholder 80 
pct. rent sølv: resten er kobber. Prisen paa sølv er kr. 
<2 pr. kg. Hvad er da sølvværdien af et tokronestykke?
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2.
Der er givet en cirkel med radius r og et punkt A 

i afstanden — r fra cirkelens centrum. Om cirkelen 3
skal omskrives et parallelogram, hvis ene hjørne er 
punktet A.

Omdan parallelogrammet til et lige stort kvadrat.
Forklar fremgangsmaaden.

Perspektivtegning.
Model no. 10, de fire modeller no. 14 og de to 

modeller no. 12 opstilles saaledes, som vedlagte rids og 
tegning viser.

Opstillingsbrettet stilles saaledes, at tegneren faar 
sit øie omtr. 6 cm over opstillingens øverste Hade.

Linjen ab paa ridset angiver tegningens største 
bredde.

Efter undervisningsraadets bestemmelse blev af vor 
skoles elever den ene halvdel blot prøvet i fire mundt
lige fag: norsk, tysk, matematik og naturkundskab, den 
anden blot i tre fag: tysk, engelsk og historie; i religion 
blev den ved eksamen i III mdkl. erholdte karakter slaaet 
sammen med den i IV mdkl.! givne foreløbige karakter. 
For de øvrige fag blev karaktererne bestemt af ved
kommende lærere efter deres kjenskab til elevernes 
standpunkter.

De af undervisningsraadet opnævnte censorer i 
mundtlige fag for denne skole var:

i norsk: skolebestyrer Refs dal,
i tysk : skolebestyrerne Myhre og Li e-N i e 1 s e n, 
i engelsk : cand. mag. O v e r w i e n,
i matematik : skolebestyrer Breien,
i naturkundskab : dr. Sig. T h o r,
i historie cand. mag. Christiansen,
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Hovedkaraktererne for eksamen tildeles med følgende 
karakterbetegnelser :

S. tf. = særdeles tilfredsstillende,
M. tf. = meget tilfredsstillende,
Tf. = tilfredsstillende,
Ng. tf. = nogenlunde tilfredsstillende, 
Ik. tf. = ikke tilfredsstillende.

Med den sidstnævnte karakter stryger eksaminanden.
Hovedkarakter tildeles ikke en eksaminand, som 

har bestaaet middelskole-eksamen med indskrænket 
fagkreds (blot ett fremmed sprog eller indskrænket 
pensum i matematik), heller ikke en, som paa grund af 
legemlig feil eller svaghed er fritaget for prøve i mere 
end et af færdighedsfagene.

Skolen havde ved eksamen 92 elever i IV mdkl., 
fordelt paa 4 parallele klasser. Af disse gik 90 op, deraf 
3 til indskrænket prøve, idet 2 ikke lagde op engelsk 
og 1 tog indskrænket pensum i matematik. 1 strøg i 
matematik skriftlig. De øvrige bestod prøven med de 
hovedkarakterer, som nedenstaaende fortegnelse udviser. 
En stjerne betegner indskrænket fagkreds, ingen hoved
karakter.

Gutter.
Abra h amsen Ole, elev af skolen i 9 aar, hovedk. M. tf.
Andersen Karl, — - — 8 - — Tf.
Andersen Otto, -— - — 4 - — Tf.
A r n e s e n Arne, — - ■— 4 - — M. tf.
Bauge Hans, — - — 4 - — M. tf.
Bull Christen, — - — 4 - — M. tf.
Christensen Erling,— — 4 - — Tf.
Christiansen Gulbrand, - — 8 - — *
Eilertsen Eivind, — - — 4 - — M. tf.
Ellefs en Emil, — - — 6 - — M. tf.
E n g h Sigurd, — - — 4 - — Tf.
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Eriksen, Victor, elev af skolen i 4 aar, hovedk. Tf.
F o s s, Fridthjof — - — 4 — Tf.
F o s s u m, Henry, — - — 4 — M. tf.
Grisl i ngaas, Kristian,— - — 4 — M. tf.
Grønbæk, Hans, — - — 4 — M. tf.
Gundersen, Ragnvald, — - — 10 — Tf.
Hagen, Gunnar, — - — 9 — M. tf.
Halvorsen, Otto, — - — 1 — M. tf.
Halvorsen, Trygve — - — 9 — M. tf.
Harlem, Arne, — - — 4 — Tf.
Hauge, Johan, — - — 4 — Tf.
H e n n u m, Arnold, — - — 10 — Tf.
Henriksen, Einar, — - — 4 — Tf.
Hexeberg, Bjarne, — - — 9 — Tf.
Holm, Sverre, — - — 6 — Tf.
H u n d e r e, Reidar — - — 6 — M. tf.
Huse, Trygve, — - — 4 — M. tf.
Jensen, Alfred, — - — 4 — M. tf.
Johnsen, Fridthjof, — - — 4 — Tf.
Karlsen, Aksel, — - — 9 — Tf.
K a r u d, Otto, — - — 4 — Tf.
K i 1 a n d e r, Gerhard, — - — 1 — Tf.
Kofstad, Erling, — - — 9 — M. tf.
K r a f t, Erling, — - — 9 — Tf.
Lund, Oluf, — - — 1 — Tf.
L ø k e n, Helge, — - — 5 — S. tf.
L ø V s t a d, Alf, — - — 5 — Tf.
Michelsen, Andreas, — - — 2 — M. tf.
Mølle r, Aksel, — - — 7 — Tf.
N i c o 1 a i s e n, Sverre,— - — 4 — Tf.
Nielsen, Niels, — - — 9 — Tf.
Nilsen, Johan, — - — 4 — *
Olsen, Alf, — - — 4 — Tf.
Olsen, Johannes — - — 6 — M. tf.
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Raabe, Anton, elev af skolen i 9 aar, hovedk . Tf.
Rosenberg, Bjarne, — - — 5 - — Tf.
Scharffenberg, Johan, — 9 - — S. tf.
S i 1 j a n, Jacob, — - — 4 - — Tf.
S k a 1 m e r u d, Guttorm, - — 9 - — M. tf.
Slotfeldt, Trygve, — - — 4 - - Tf.
Stangebye, Olaf, — - — 4 - - M. tf.
Stensrud, Johan, — - — 1 - — Tf.
Stig, Alf, - - — 8 - — Tf.
Svendsen, Henry, — - — 4 - — M. tf.
S V e s t a d, Jonas, — - — 1 - Tf.
Thoresen, Hans, — - — 4 . _ M. tf.
T j o m s t a d, Ludvig, — - — 4 - — M. tf.
Uchermann, August, — 1 - — M. tf.
Øg aard, Bjarne, — - — 9 - — Tf.

P i g e r :

Andersen, Ingrid, — - — 4 - — Tf.
B ø e, Anna, — - — 4 - — M. tf.
F rydenlund, Kristine, - — 4 - — M. tf.
G a a r d e r, Mary, — - — 1 - — Tf.
Hagen, Astrid, — - — 2 - — M. tf.
Hamilton, Birgit, — - — 2 - — M. tf.
Hansen, Signe, — - — 4 - — M. tf.
H e r r e s t a d, Gudrun— - — 4 - — Tf.
H u s e b y, Asta, — - — 4 - — Tf.
K r i s t i a n s e n, Ingrid, - —■ 4 - — Tf.
Kristoffersen, Ragnhild, — 4 - — Tf.
Lund, Sigrid, — - — 4 - — Tf.
Lykke n, Borghild, — - — 4 . — Ng.tf.
M y h r e, Martha, — - — 4 - — Tf.
N o r 1 i, Signe, — - — 4 - — M. tf.
Nygaard, Marie, — - — 4 - — Tf.
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Olsen, Ingrid, elev af skolen i 4 aar, hovedk. Tf.
Risø e, Elfrida, — — 1 — Tf.
Samuelsen, Gudrun,— - — 4 — M. tf.
Sandal, Alvhifd, — - — 4 — M. tf.
S c h ø 1 b e r g, Bergitte, — - — 4 — M. tf,
S k a r n i n g, Edel, — - — 4
Skan g, Ruth, — - — 4 - - Ng. tf.
S t a X r u d, Gudrun, — - — 4 — Tf.
Steen, Ragnhild, — - — — Tf.
T h r o n s e n, Margit — - — 4 — Tf.
Tranum, Anna, — - — 4 — Tf.
Wahl, Ragna, — - — 4 — M. tf.
Wiersholm, Ingrid,—■ - — 4 — Tf.

Aarseksamen i de mundtlige fag blev ligesom forrige 
aar afholdt i undervisningstimerne i de sidste uger før 
skoleaarets slutning, og karaktererne blev bestemt dels 
efter udfaldet af disse prøver, dels efter lærernes kjend- 
skab til elevernes standpunkter. De skriftlige aarseks- 
amener afholdtes som sedvanlig paa dertil bestemte dage.

VIII. Skolens bibliotek og samlinger.

Til skolens samlinger er i skoleaaret væsentlig blot 
anskaffet hvad der har været nødvendigt for at supplere 
den stedfundne afgang.

For bibliotekets vedkommende har tilgangen hoved
sagelig bestaaet i fortsættelse af periodiske og heftevis 
udkommende verker, som skolen abonnerer paa. De 
væsentligste er :

Universitets- og skole-annaler.
Vor ungdom.
Halvorsens forfatter-lexikon.
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Historisk tidsskrift.
Salomonsens konversations-lexikon.
Vor klodes dyr.
Falk og Torp: Etymologisk ordbog.
Nær up: Illustreret norsk litteraturhistorie 1890-1904.
Af andre anskaffelser af bøger fortjener at nævnes:
Dr. Krüger: Schwierigkeiten des Englischen,!—III.

IX. Skolepenge. Skolebeneficier.

Indskrivningspenge erlægges ikke. Skolepengene 
erlægges forskudsvis for hver maaned og beregnes altid 
for hele maaneder, nemlig fra begyndelsen af den maa
ned, hvori en discipel kommer ind paa skolen, til slut
ningen af den maaned, hvori han gaar ud. Naar en 
elev rester skolepenge for tre maaneder, kan han negtes 
adgang til skolen.

Skolepengenes størrelse var i 1904—1905: for den 
hele skole kr. 72 aarlig: for hver af 10 maaneder: 
kr. 7,20.

Naar flere brødre samtidig søger skolen, betales for 
den anden af flere søskende halve skolepenge, 3die 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 25 pct., regnet efter hele 
fripladse, til elever, hvis flid, fremgang og opførsel gjør 
dem fortjente hertil, og hvis forældre eller forsørgere 
trænger en saadan lettelse.

Friplads tilstaaes ingen elev, medmindre han har 
gaaet mindst et aar paa skolen.
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Ansøgninger om fripladse indleveres hvert aar i 
mai maaned og maa være ledsaget af attester af ny dato.

I skoleaaret 1904—1905 har været bevilget 67 hele 
og 30 halve fripladse til et samlet beløb af 5 904 kroner. 
Moderation for brødre i skoleaaret har beløbet sig til 
2 212 kroner. Friplads og moderation tilsammen ud
gjorde altsaa 8115 kroner.

For renterne af pedel Andresens legat er 
desuden skolepenge blevet betalt for 2 elever af IV 
middelskoleklasse, hvorhos 1 søn og 2 døtre af læreie 
ved skolen har havt fripladse uden konkurrence.

X. Forskjelligt.
I september 1904 blev der tilstaaet skolens inspektør 

overlærer Victor Holst permissjon for at kunne foretage 
en pædagogisk studiereise til Danmark, Holland, Tysk
land og Østerrige, og efter hans hjemkomst fra reisen 
blev der af kommunale midler bevilget ham 300 kroner 
som bidrag til vikarudgifter, ligesom han af offentlige 
midler erholdt 500 kroner som bidrag til reiseudgifter. 
Reisen blev foretaget i de sidste 3 maaneder af 1904. 
Under hans fravær vikarierede stud. phil. R. Iversen i 
hans timer. Inspektørens beretning om reisen findes 
aftrykt foran nærværende skoleberetning.

Timelærer cand. theol. H. Lødrup var i den første 
del af aaret 1905 borte fra skolen i vel 3 maaneder for 
at underkaste sig en farlig operation. Under hans 
fravær var hans timer overtaget af cand. theol. Jens Saxe 
som vikar.

I mai og juni 1905 havde skolens sang-og gymna
stiklærer, løitnant Alf Staver, permissjon, selvfølgelig 
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med egen vikar, for at kunne deltage som medlem af 
studenterkoret i dettes tourné i Amerika.

Ifølge lov om høiere almenskoler af 27de juli 1896 
skal der ved hver offentlig høiere almenskole være et 
skoleraad, bestaaende af rektor som formand og de øvrige 
faste lærere. Dette skoleraad har i enkelte sager afgjø- 
rende myndighed, i andre ret til at gjøre forslag, i 
atter andre skolesager skal rektor høre skoleraadets 
udtalelse, forinden han afgiver indstilling. Ved de 
kommunale høiere almenskoler fattes bestemmelser om 
skoleraad, ifølge den nævnte lov, af kommunestyret med 
overstyrets (kirkedepartementets) godkjendelse.

Da man fandt det heldigt, at skoleraad-institutionen 
blev indført ogsaa ved Kristiania kommunale middel
skoler, blev der udarbeidet forslag til bestemmelser om 
skoleraad, hvorved der blev taget hensyn til saavel den 
3 aarige som den 4 aarige middelskole. Forslaget blev 
vedtaget af skolestyret og oversendt til magistraten ; 
kommunestyret har ikke endnu fattet beslutning i sagen.

For de børn fra hovedstadens folkeskoler, som agter 
at søge optagelse ved den 4 aarige kommunale middel
skole efter at have gjennemgaaet folkeskolens 5 første 
klasser, afholdes der forberedende kurser i tiden april 
til juni, 4 eftermiddagstimer daglig. Disse forkurser har 
hidtil været afholdt ved byens folkeskoler, med lærere 
fra folkeskolerne og i det hele som en til folkeskolerne 
knyttet institution. Erfaringer fra den 4 aarige middel
skoles begynderklasser viste, at forkurserne ikke altid 
var ordnet og blev drevet paa den mest hensigtsmæssige 
maade, og gav formodning om, at der burde kunne 
ventes mere tilfredsstillende resultater af dem, hvis de 
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kom under en mere kraftig og planmæssig ledelse. Den 
4 aarige skoles rektor stillede derfor forslag om, at 
forkurserne skulde henlægges til denne skole og under 
dens rektors ledelse, men med lærere fra folkeskolerne. 
I skolestyret fandt imidlertid en pluralitet, at forkurserne 
af principielle grunde burde forblive ved folkeskolerne, 
og med 11 mod 9 stemmer blev rektors forslag forkastet.



XI. Skolens regnskab 1904.

Extrakt.

co

Indtægt:
Beholdning :

Restancer . . . kr. 6 544,43
I kasse ... - 1885,58

------- kr. 8 430,01
Skolekontingent for 1904 . . -27 620,20
Leieindtægt............................. - 92,oo
Godtgjørelse for brænde . . - 240,00
Tilfældige indtægter .... - 2,61
Tilskud af bykassen .... - 41 000,oo

77 384,82

Udgift:
Lønninger................................kr. 59 546,84
Skrivehjælp for rektor . . - 341,50
Vedligehold af bygninger . - 1 910,19
Inventar og materiel ... - 1 468,08
Brænde...................................... - 1 542,72
Belysning................................. - 483,34
Vask af Lokalerne .... - 1 531,95
Vand- og renholdsafgift . . - 497,10
Forskjellige udgifter ... - 1 230,67
Extraordinært til pulte . . - 
Restancer udgaaet af behold-

1 706,40

ningen ............................. -
Beholdning:

1 059,18

Restancer . . kr. 5 497,11
I kasse ... - 569,74

6 066,85-
kr. 77 384,82

Skolens regnskab. 
[1904
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