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I. Skolens forstanderskab.
Kristiania skolestyre er skolens forstanderskab; det be- 

staar af 26 medlemmer. Den „middelskole-komite“, som har at 
forberede de skolen vedkommende sager til behandling i skole
styret, bestod i de første 5 maaneder af skoleaaret, august— 
december 1901, af følgende medlemmer:

Direktør J. A. Bonnevie.
Skolebestyrer Otto Anderssen.
Sogneprest Jul. G j ør.
Instrumentmager O. G. Gjøsteen.
Overlærer J. A. Johnsen.
Murmester F r. Klepzig.
Lærerinde frk. Anna Rogstad.

Fra nytaar 1902 fik skolestyret, som følge af nye valg, 
en anden sammensætning. Der blev da ogsaa valgt ny middel
skole-komite. I skoleaarets sidste 7 maaneder, januar—juli 
1902, har komiteen bestaaet af:

Direktør J. A. Bonnevie.
Skolebestyrer J. K- Berle.
Instrumentmager O. G. Gjøsteen.
Skolebestyrer J. Jespersen.
Overlærer J. A. Johnsen.
Gand. mag. C hr. L. Lange.
Sogneprest Joh. F r. Lund.
Lærerinde frk. Anna Rogstad.

Komiteen skal efter bestemmelsen tiltrædes af „den nu
værende bestyrer af Kristiania borger- og realskole“ og af

Kristiania borger- og realskole. 1
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skoleinspektøren. Siden nytaar er skolens bestyrer kommune
valgt medlem af skolestyret og inden dette valgt medlem af 
komiteen.

Direktør Bonne vie var hele skoleaaret igjennem komi
teens formand. Skolebestyrer Jespersen fungerede som 
komiteens sekretær.

II. Skolens lærerpersonale.
Cand. mag. Michael Sundt fratraadte efter egen op

sigelse sin post ved udgangen af skoleaaret 1900—01. Det 
var et 35-aarigt samvittighedsfuldt og pligttro arbeide i vor 
skoles tjeneste, som hermed fik sin afslutning. Der blev be
vilget ham en pension af bykassen, stor 1800 kroner aarlig.

Cand. theol. Per Hagen og kunstmaler J. Pi ene fra
traadte sine timelærerposter ved samme skoleaars udgang. 
De timer, de havde arbeidet, blev nemlig fra det nye skole
aars begyndelse indordnet under faste lærerposter.

Lærerpersonalet bestod ved begyndelsen af skoleaaret 
1901—02 af:

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

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

Inspektør:
Holst, Victor. Født 1862, student 1880, sproglig-historisk 

lærerexamen 1886, ansat som lærer september 1887, 
inspektør 1897.

Fast ansatte lærere med overlærers løn: 
Holst, Victor, se ovenfor.
Raabe, Jens Johan P. S. Født 1861, student 1880, sprog

lig-historisk lærerexamen 1886, ansat august 1892.
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Herrestad, Carl R. Født 1859, student 1876, sproglig
historisk lærerexamen 1885, ansat august 1893.

Fast ansatte lærere med adjunkts løn:

Dom aas, Olaf. Født 1867, student 1885, matematisk
naturvidenskabelig lærerexamen 1892, ansat mars 1895.

Larsen, Aksel. Født. 1864, student 1875, matematisk
naturvidenskabelig lærerexamen 1892, ansat april 1895.

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

Vart dal, Nils Martinius. Født 1860, student 1880, sproglig
historisk lærerexamen 1888, ansat august 1901.

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.

Næs s, Arnt Haakon. Født 1866, seminarist 1884, student 
1892, cand. philos. 1894, ansat december 1892.

Timelærere:

Haslund, Ludvig August. Født 1847, landskabsmaler, ansat 
april 1874. Tegning.

Staver, Alf. Født 1874, student 1894, vernepligtig officer 
1895, seminarist 1896, udexamineret fra centralskolen for 
legemsøvelser 1899, ansat august 1898. Gymnastik og sang.

Løvdal, Carl J. B. Født 1864, ansat august 1899. Sløid 
og tegning.

Solberg, Ole H. Født 1875, seminarist 1896, ansat august 
1901. Sløid, skrivning og sang.
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Fast ansatte lærerinder:
Frøken N i e 1 s e n, Margrethe. Født 1863. Ansat august 1901. 

Modersmaal, sprog, historie, geografi.
„ Backer, Janny. Født 1873. Student 1893. Cand. 

philos. 1894. Ansat august 1901. Regning, matematik, 
naturkundskab, geografi, historie.

Timelærerinde:
Frøken Ravnsborg, Kirsten. Født 1874. Ansat august 

1901. Gymnastik og haandarbeide for piger.

Vikarierende lærere:
Klasselærer N æ s s havde gjennem hele skoleaaret per

mission fra den største del af sine timer for at forberede sig 
for den sproglig-historiske lærerexamen, som han absolverede 
i forsommeren 1902. Som hans vikar arbeidede cand. theol. 
Per Hagen.

Tegnelærer L. A. Has lu nd afgik ved døden i januar 
1902. Han havde været ansat ved skolen siden 1874, var 
en af skolens ældste lærere og efterlod sig det bedste minde 
som en dygtig og nidkjær lærer og en elskværdig person
lighed. I hans post vikarierede til skoleaarets udløb arkitekt 
H. E. M o s s e V i g.

Ved skoleaarets udløb fratraadte cand. real. Aksel Larsen 
sin post ved vor skole, da han var blevet ansat som over
lærer ved den 3-aarige kommunale middelskole. I hans sted 
blev fra indeværende skoleaars begyndelse ansat som adjunkt 
cand. real. H. M. Andresen.

I den ved Haslunds død ledig bievne tegnelærerpost 
blev fra indeværende skoleaars begyndelse ansat kunstmaler 
R. A. H j e r 1 o v.
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Oprettelsen af en ny klasse ved skolen og inddragning 
af nogle timelærertimer fra det nye skoleaars begyndelse havde 
tilfølge oprettelsen af en timelærerpost med et betydeligt antal 
timer og af en lærerindepost. I den første er fra indeværende 
skoleaars begyndelse ansat cand. theol. H. Lød r up, i den 
anden frk. Elisabeth Marstrander.

Forrige beretning meddelte oplysning om, at skolens 
forstanderskab (skolestyret) havde andraget hos de høiere 
almenskolers overstyre (kirkedepartementet) om, at dette vilde 
beskikke skolens faste lærere og lærerinder henholdsvis som 
rektor, overlærere, adjunkter og faste lærerinder.

Departementet oversendte andragendet til stortingets kirke
komite med forslag om, at komiteen skulde indstille til stor
tinget at fatte følgende beslutning:

„Saalænge lærere i adjunkt-, overlærer- og rektorstilling 
ved Kristiania kommunale examensberettigede middelskoler an
sættes af departementet, tillægges deres tjeneste ved disse 
skoler ved overgang i tilsvarende stilling ved offentlig eller 
statsunderstøttet høiere almenskole samme betydning med 
hensyn til beregning af anciennitet som tjeneste ved de sidst
nævnte skoler“.

Dette forslag blev, overensstemmende med kirkekomiteens 
indstilling, vedtaget af stortinget den Ilte april 1902, og be
slutningen derom taget tilfølge ved H. K. H. kronprinsregentens 
resolution af 3die mai s. a.

Beslutningen gjælder, som det vil sees, kun rektorer, 
overlærere og adjunkter, ikke de lærerinder, som er eller vil 
blive ansatte ved skolerne; for disses vedkommende antoges 
en lignende bestemmelse ikke at have synderlig betydning, 
da overgang til statsunderstøttet skole for disses vedkommende 
vistnok kun undtagelsesvis vil ske.
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I henhold til den fattede stortings-beslutning approberede 
kirkedepartementet den Ilte juli 1902 de af skolestyret i 
1901 foretagne ansættelser, nemlig: 
som rektor: Cand. theol. Jesper Jespersen, tid

ligere skolens bestyrer.
som overlærere: Cand. mag. Victor Holst, tidligere

Cand. mag. Jens J. P. St. Raabe, lærere
Cand. mag. Carl R. Herrestad. ved sko

som adjunkter: Cand. real. Olaf Dom aas, len af 1ste
Cand. real. Aksel Larsen*), lønnings
Cand. theol. Ole Chr. Dahl, 
Cand. mag. Nils M. Vart dal.

klasse.

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

Under 7de februar 1902 ansatte skolestyret dr. med. 
Jens Bugge som skolelæge ved Kristiania borger- og real
skole. Hans løn som saadan er 250 kroner aarlig.

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

III. Disciplenes antal m. m.
Skolens 4de forbkl. blev inddraget ved slutningen af 

skoleaaret 1900—01; i skoleaaret 1901—02 havde skolen af 
forberedelsesskolen blot 5te klasse tilbage.

Fra det sidstnævnte skoleaars begyndelse traadte beslut
ningen om billige skolepenge i kraft for eleverne af I mdkl. 
Efter denne beslutning betales der for en elev gjennem den

-) Blev samtidig ansat som overlærer ved den 3-aarige kommunale 
middelskol e.
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hele middelskole 72 kroner aarlig, der indbetales i 10 maaned- 
lige terminer à kr. 7,20 ; for feriemaanederne juli og august 
beregnes ikke skolepenge. Om moderation for søskende gjælder 
bestemmelsen, at der for den ældste betales fuldt ud, for den 
næstældste betales det halve eller 36 kroner aarlig, for den 
3die og de følgende betales intet. Forstanderskabet har adgang 
til at tilstaa indtil 25 pct. fripladse.

Disse regler gjaldt forrige skoleaar alene for I mdkl. ; 
de vil blive gjennemført for en høiere klasse for hvert nyt, 
kommende skoleaar, indtil de fra august 1904 vil være gjæl- 
dende for den hele skole.

De billige skolepenge voldte en sterk tilstrømning til 
skolens I mdkl., navnlig af børn fra folkeskolen. For at for
berede disse for optagelse i middelskolen blev der ved flere 
af byens folkeskoler ved kommunal foranstaltning oprettet 
kurser, til hvilke børn fra samtlige folkeskoler, der havde gjennem- 
gaaet skolernes 5te klasse eller anden afdeling, og som ønskede 
at fortsætte sin uddannelse i middelskolen, havde adgang. 
Disse kurser varede fra slutningen af mars, da skifte af folke
skolens skoleaar falder ind, til slutningen af juni, 3 maaneder. 
Børnene, der var udskrevet fra folkeskolen ved skoleaarets 
slutning, modtog i disse kurser under en skoletid af 4 timer 
daglig en repeterende og udfyldende undervisning i religion, 
modersmaalet, historie, geografi, regning og naturhistorie.

Efter skolens nye ordning fik ogsaa piger adgang til 
optagelse i skolens nye afdeling, for skoleaaret 1901—02 
altsaa blot i I mdkl. Der meldte sig fra forskjellige skoler, 
folkeskolen og privatskoler, tilsammen 125 elever til optagelse 
i I mdkl. Af disse strøg 14 ved optagelsesprøven, 111 blev 
optaget, 65 gutter og 46 piger. 15 af gutterne blev anbragt 
i de 2 I mdklr., som dannedes af de 2 opflyttede 5te forbklr. ; 
de øvrige, 50 gutter og 46 piger, blev ordnet i 3 fællesklasser 
med omtrent lige antal gutter og piger i hver klasse. Af de 
ny optagne elever i I mdkl. var 66 fra folkeskolen, 45 fra 
forskjellige privatskoler.
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Skolen fik saaledes 5 I mdklr. Med 2 5te forbklr., 2 II, 
2 III og 2 IV mdklr. havde skolen aaret igjennem 13 særskilte 
klasser.

Følgende tabel viser elevantallet i de forskjellige klasser 
i hvert af de 4 kvartaler i skoleaaret:

Gjennemsnitlig for hele aaret altsaa 365 børn i den hele 
skole. Elevantallet holdt sig temmelig uforandret hele aaret 
igjennem, størst i januar med 367 elever, mindst i april med 361.

3die kvartal
1901

4de kvartal
1901

1ste kvartal 
1902

2det kvartal 
1902

1_ _ 1 1l_. 1_ .

-- QJ
'S______ Öp bß 'S 5P 'S bß

O ¿x O cl o CL o 2
Forberedelsessko-

len 5 kl. . . 58 58 58 59

Middelskolen, I kl. 109 46 111 47 112 47 111 47
II - 64 61 58 57

III - 46 46 46 45
IV - 43 43 43 43

Tilsammen 262 46 261 47 259 47 256 47

Samlet antal i hele
skolen . . . 320 46 319 47 317 47 315 47

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

Normalalder 
ved begyn

delsen af 
skoleaaret

Gjennem- 
snitsalder til 
samme tid.

Over normal- 
alderen

Forberedelsesskolen 5 kl. 10 aar 11 aar 1 aar
Middelskolen I - H „ 12V12 „ B/12 „

II - 12 „ 132/i2 „ 12/12 ,
III - 13 „ 143/12 „ 13/12 „

IV - 14 „ 152/12 „ 12/12 „
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Gjennemsnitsalderen er 14 maaneder over den alder, der 
af kirkedepartementet er betegnet som normalalder. I skole- 
aaret 1900—1901 var den 13 maaneder over normalalderen. 
De børn, som kom ind i I mdkl. fra folkeskolen, var hele 16 
maaneder over normalalderen, og dette har sat gjennemsnits
alderen op for den hele skole.

12 af eleverne hørte hjemme i Aker og Bærum; de 
boede i sine hjem og søgte tildels skolen pr. jernbane. 1 elev 
fra fjernere liggende landdistrikt var indlogeret i Kristiania for 
at søge skolen. De øvrige hørte hjemme i Kristiania.

IV. Fagfordelingen.
De forskjellige fag i de forskjellige klasser var i skole- 

aaret 1901—1902 fordelt paa følgende maade mellem lærerne:

Bestyreren:
Religion i IV mdkl. b og I e . . . . 3 t. 
Modersmaal i IV b og I e........................9 t.

12 timer.
Inspektør Holst: 

Modersmaal i III b og II b.............8 t.
Tysk i IV b og III a...............................10 t.
Geografi ile...............................................2 t.

20 timer.
Raabe, klasseforstander i IV b :

Historie i IV b, III b, II b og I b . . 11 t.
Geografi i IV b, III b og II b ... 6 t.
Engelsk i IV b og III b..................... 10 t.

27 timer.
Herrestad, klasseforstander ile: 

Tysk i IV a, II a og I e................16 t.
Engelsk i IV a og II a.......................... 10 t.

26 timer.
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D o m a a s, klasseforstander i III b :
Matematik og praktisk regning i IV b, 

III b, II b og I b........................20 t.
Naturfag i IV b, III b og II b ... 7 t.

27 timer.
Larsen, klasseforstander i III a :

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

Naturfag i IV a, III a og II a ... . 7 t.
27 timer.

Dahl, klasseforstander i IV a:
Religion i IV a, III a og b, II a og b, I c og d 13 t.
Modersmaal i IV a, III a, II a ... 12 t.
Historie i 5 a.............................................. 2 t.

27 timer.
V a r t d a 1, klasseforstander i I b :

Norsk i I b og I c................................... 10 t.
Tysk ile....................................................... 6 t.
Historie i IV a og III a............................ 6 t.
Geografi i IV a og III a............................ 4 t.

26 timer.
Iversen, klasseforstander i II b:

Tysk i III b, II b, I a og I b ... 22 t.
Engelsk i III a.............................................. 5 t.

27 timer.
Lund, klasseforstander i II a :

Historie i II a, I a og 5 b...................... 7 t.
Geografi i II a, I a og I b.......................6 t.
Regning i 5 b.............................................. 5 t.
Naturkundskab i I a og b og 5 a og b 10 t.

28 timer.
Gran, klasseforstander i 5 a:

Regning i I e og 5 a...............................10 t.
Skrivning gjennem den hele skole undt. le 18 t.
Geografi i 5 a.............................................. 2 t.

30 timer.
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Hagen: Religion i I a og b og 5 a og b . 10 t.
Modersmaal i I a og 5 a og b . . . 17 t.
Geografi i 5 b.........................................2 t.

29 timer.
H a s 1 u n d, senere M o s s e v i g : Tegning gjennem 

hele skolen undt. I d og e og 5 a ... . 20 timer.
Staver: Gymnastik og sang for gutter gjennem 

hele skolen...............................................  26 timer.
Løv dal: Sløid gjennem hele gutteskolen . 22 t.

Tegning i I d og e og 5 a .... 6 t. 
28 timer.

Solberg: Sløid gjennem hele gutteskolen 
undt. I e (ved siden af Løvdal) . . . 20 t. 
Skrivning i I e, gutter og piger ... 4 t. 
Sang i I c, d, e, piger............1 t.

25 timer.
Frk. Nielsen: Modersmaal ild.... 5 t.

Tysk ild................................................... 6 t.
Engelsk i II b.............................................. 5 t.
Historie i I d og e..................................... 6 t.
Geografi ild.............................................. 2 t.

24 timer.
Frk. Backer: Regning i I c og d . . . 10 t. 

Naturkundskab i I c og d.......6 t.
Historie i I c og d................................6 t.
Geografi ile.........................................2 t.

24 timer.
Frk. Ravnsborg: Haandgjerning for pigerne, 

alle 5 I mdklr.......................................4L
Gymnastik i de samme klasser ... 3 t.

7 timer.
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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, haandgjerning og sang. Paa 
den anden side har i de fleste klasser 2 lærere i samme time 
for hver klasse arbeidet i guttesløid.

24 elever var, samtlige efter lægeattest, fritaget for under
visningen i gymnastik i det hele skoleaar eller en større del 
deraf. For undervisningen i sang var 49 elever fritaget efter 
sanglærerens bestemmelse paa grund af mangel paa gehør 
eller stemme. 8 elever, hvoraf 4 i afgangsklassen, var fri
taget for undervisningen i tysk, 2 var fritaget for undervis
ningen i engelsk. 1 elev var paa grund af legemsfeil fritaget 
for undervisningen i sløid.

VI . Undervisningen.
Følgende pensa er gjennemgaaet i skoleaaret:

A. i forberedelsesskolen.

5te klasse.

Religion: Gjennemgaaet efter Vogts lille bibelhistorie 
det gamle testamente til : Rigets deling. Lært 
katekismen undtagen forklaringerne til 4de og 5te 
part, 25 salmevers.

Moders m aalet: Læsning efter Pauss & Lassens 
læsebog, 2det skoletrin, 2den afdeling med forkla
ring og gjengivelse af det læste. Foredrag af 
udenadlærte digte. Grammatik: Det væsent
ligste af formlæren og sætningslæren gjennemgaaet 
efter Hofgaards lille grammatik med analyse. 
Diktat afvekslende med afskrift; gjenfortællinger. 
Indøvet brugen af de vigtigste skilletegn.
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Regning: Fuldstændigere gjennemgaaelse af de fire reg
ningsarter i forbindelse med repetition af det metri
ske system. Gjennemgaaet grundtrækkene i almin
delig brøk. (Regneskolen : 10de—12te og 14de 
trin).

Geografi: Horns lille geografi læst og repeteret.
Historie: Erichsens verdenshistorie til slutningen. Hele 

bogen repeteret.
Naturhistorie: Zoologi: Pattedyr, fugle og enkelte 

typer af lavere dyr gjennemgaaet efter Sørensens 
lærebog.

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

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

Tegning: Fortsættelse af retlinjede figurer, tegnet seks- 
kanten og ottekanten med indskrevne stjerneformer, 
endvidere den krummedinje og cirkelen samt deraf 
udledede figurer som lette rosetter og sammensæt
ning med rette linjer og nogle lettere stiliserede 
bladformer. Udførelsen med blæk, skraveret med 
tusch.

S1 ø i d : Gjennemgaaet de 2 første trin af den i middelskolens 
plan anbefalede modelrække.

B. I middelskolen.
Religion:

I kl. Bibelhistorie: Læst og repeteret Vogts bibel
historie for middelskolen ved dr. Ban g, det gamle 
testamente. I forklaring læst og repeteret fra 
begyndelsen til 2den artikel efter dr. Bangs lære
bog. 6 salmer lært udenad.
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II kl. Bibelhistorie: Klaveness’s bibelhistorie fra 
begyndelsen af det nye testamente til „Kirkens grund
læggelse blandt jøderne“. Forklaring: Dr. Bang 
fra 2den artikel til daabens sakramente. 8 salmer.

III kl. Bibelhistorie: Klaveness’s bibelhistorie fra 
„Kirkens grundlæggelse blandt jøderne“ bogen ud, 
hvorefter den hele bog repeteret. Dr. Bangs for
klaring de to sidste parter, 2den part repeteret. 22 
salmevers repeteret og forklaret. Læsning af udvalgte 
stykker af den hellige skrift.

IV kl. Dr. B a n g s k i r k e h i s t o r i e for folkeskolen gjen- 
nemgaaet. Mundtlig meddelt en kort oversigt over 
kirkeaaret og over gudstjenestens ord
ning.

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

skoletrin. 3die afdeling med forklaring og gjengivelse 
af det læste. Udenadlærte digte efter samme læsebog. 
Grammatik: Formlæren i sammenhæng, hoved
sætninger og bisætninger med disses formale inddeling 
gjennemgaaet efter Hofgaards lille grammatik ; 
analyse, væsentlig efter læsebogen. Skriftlige 
øvelser: Gjengivelse af fortælling eller beskrivelse, 
afvekslende med diktat. I forbindelse hermed regler 
for retskrivning og indøvelse af skilletegnene. Nogle 
norske udarbeidelser af fortællende art.

II kl. Læsning: Et udvalg af Pauss & Lassens 
læsebog, 3die skoletrin, 1ste afdeling. Foredrag af 
udenadlærte digte. Det resterende af grammatiken, 
saavel formlæren som sætningslæren, gjennemgaaet 
efter Hofgaards lille grammatik. Stadig skriftlig 
analyse og diktat ; i regelen hver anden uge en stil 
af fortællende, beskrivende eller skildrende indhold.
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I skoleaaret er følgende udarbejdelser skrevet: 1) Min 
sidste feriedag. 2) Saaledes havde jeg det sidste 
søndags eftermiddag. 3) En gymnastiktime. 4) Vort 
klasseværelse. 5) Mit værelse. 6) Om rensdyret. 
7) Fanitullen. 8) En morsom dag i julen. 9) Fortæl, 
hvad du ved om spurven. 10) Dengang var jeg 
bange. 11) Et skirend. 12) Karl Johans gade. 
13) Stortorvet. 14) Den gade, jeg bor i. 15) Holmen- 
kollen. 16) Jeg vilde ikke have gjort det. 17) Hele 
familien paa landtur.

III kl. Læsning: Et udvalg af prosaiske og poetiske 
stykker af Pauss & Lassens læsebog, 3die skole
trin, 1ste og 2den afdeling. Foredrag af udenadlærte 
digte. Grammatik: Repetition af det væsentligste 
af sætningslæren, ledsaget af stadig analyse. Skrift
lige arbeider: Skriftlig analyse samt hveranden 
uge en stil af fortællende, beskrivende eller skildrende 
indhold : I skoleaaret er følgende udarbejdelser skre
vet: 1) Fra mine sommerferier. 2) Fortæl om St. 
Hanshaugen og livet der. 3) Karl Johans-monumentet. 
4) Paa bryggen, naar dampskibet skal gaa. 5) Naar 
musiken spiller i Studenterlunden. 6) Stortorvet (en 
skildring). 7) Beskrivelse af et selvvalgt maleri. 
8) En hyggelig dag i julen. 9) Et brev med ind
bydelse om at komme i besøg. 10) Fortæl om fjeld
finnerne og deres levevis. 11) Tømmerets historie. 
12) To timer i en jernbanekupé. 13) Akershus fæst
ning. 14) Hvorledes jeg tilbringer mine ledige 
stunder. 15) En vandring langs Akerselven. 16) 
Fortæl om, hvad vaaren bringer af liv og beskjæf- 
tigelse. 17) Hvilket af de to skolehalvaar synes du 
bedst om og hvorfor?

IV kl. Læsning efter Pauss & Lassens læsebog, 3die 
skoletrin, 1ste og anden afdeling. Af det læste blev 
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lagt op til examen omtrent 100 sider, forskjelligt i 
a- og b-klassen, af folkevise, P. Dass, J. N. Brun, 
Oehlenschläger, Wergeland, Welhaven, Asbjørnsen, Moe, 
Ostgaard, Schultze, Landstad, Bjørnson, Ibsen, Lie, 
Kielland. Fællesliteraturen og den norske literatur 
før og efter denne samt af den nyere danske literatur 
Oehlenschläger, Grundtvig, Ingemann og H. C. An
dersen er oversigtlig gjennemgaaet ved mundtlig frem
stilling; som støtte for hukommelsen er brugt Broch 
og Seips „Kortfattet norsk og dansk literaturhistorie, 
nærmest til brug for middelskolen“. Verslæren og 
digtarterne gjennemgaaet. — Leilighedsvis mundtlig 
og skriftlig analyse. — Skriftlige arbeider: 
I regelen hveranden uge en udarbejdelse af beskri
vende, skildrende, fortællende eller lettere ræsonnerende 
indhold. I skoleaaret er følgende udarbejdelser skrevet 
af begge klasser : 1) Mit levnetsløb, sandhed og digt. 
2) Beskrivelse af Kristiania-dalen. 3) En søndag med 
vinterføre i Kristiania omegn. 4) Fortæl om menne
skenes arbeide for at frembringe kornet og gjøre brød 
deraf. 5) Fortæl om vaaren og den virksomhed, den 
bringer. 6) Beskriv opførelsen af et hus i vor by 
og de forskjellige haandverkeres arbeide derved. 
7) Fortæl om de vigtigste redskaber for havfiskeri 
og deres brug. 8) Fortæl om vinden, dens virkninger 
og dens brug i menneskenes tjeneste (Tentamen). 
9) Ilden, menneskets ven og dets fiende. 10) Gade
livet i Kristiania. 11) Havets betydning for Norge. 
12) Vandets kredsløb. 13) Sammenligning mellem 
det vestenfjeldske og det østenfjeldske Norge efter 
deres natur og næringsveje. 14) Fortæl om dyre
livet i vore skove. 15) Skoleguttens glæder og be
kymringer (Tentamen). 16) Naturen og livet i den 
nordlige kolde zone. — øvelser i at udarbeide disposi
tioner.

Kristiania borger- og realskole.
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Tysk:
I kl. Knudsen og Kristiansen: Lærebog i tysk for 

begyndere, side 1—86. Udenadlæsning og retrover
sion. Diktater og enkelte stile efter lærebogens retro- 
versionsøvelser.

II kl. Knudsen og Kristiansens lærebog, s. 80—110. 
Af Gundersens tyske læsestykker I ca. 30 sider. 
Oversættelse, retroversion efter Gundersens retrover- 
sionsøvelser. Mundtlig gjenfortælling af det statariske 
pensum.

III kl. Af G u n d e r s e n s tyske læsestykker II ca. 60 sider. 
Gundersens tyske stiløvelser og Kristiansens 
do. er benyttet dels til stile paa skolen og hjemme- 
stile, dels mundtlig. Gundersens grammatik.

IV kl. Af Gundersens tyske læsestykker III læst det gjen- 
staaende af examenspensumet; derefter repeteret det 
hele pensum. Kursorisk læsning efter samme læse
bog. Gundersens grammatik repeteret i sin hel
hed. 1 hjemmestil hver uge og 1 skolestil hver 
anden uge efter Kristiansens stiløvelser.

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

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

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

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

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

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

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

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

IV kl. Fortsatte øvelser i rente-, delings- og blandingsregning. 
Beregning af prisme, pyramide, cylinder, kegle og 
kugle i forbindelse med vegtberegninger. Regnskabs- 
førsel.

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

efter Pettersens konstruktionsbog, første hefte, 
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hvorunder børnene er gjort bekjendt med de elemen
tære geometriske begreber.

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

Geometri. I første halvaar 2 timer ugentlig 
fortsat de geometriske konstruktionsøvelser efter Getz’ 
konstruktionsbog. I andet halvaar de vigtigste sætninger 
om rette linjers gjensidige stilling og trianglers kongruens. 
(Bonnevies lærebog fra begyndelsen til „Paralleler 
mellem paralleler“ med tilhørende konstruktioner).

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

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

IV kl. Aritmetik: Ligninger af 1ste grad med 1 ube
kjendt, forhold og proportioner, ligninger af 1ste grad 
med flere ubekjendte, de vigtigste sætninger af potens- 
og rodlæren.

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

Geografi:
I kl. Efter Årstals lærebog i geografi for middelskolen 

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 Horns lærebog læst og repeteret: De frem
mede verdensdele, omrids af den fysiske og mate
matiske geografi. Karttegning.

IV kl. Horns geografi for middelskolen repeteret.
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I kl. Dr. Ræders verdenshistorie fra begyndelsen til 
„Norden“ (s. 79).

II kl. Dr. Ræd er s verdenshistorie fra „Norden“ (s. 79) til 
„Adelsvældet“ (s. 165) læst og repeteret.

III kl. Dr. Ræders lærebog fra „Norden“ (s. 180) til 
„Norge“ (s. 286) læst og repeteret.

IV kl. Læst ud Dr. Ræders lærebog. Derpaa repeteret 
det hele pensum i historie.

Naturkundskab:

I kl. Zoologi: Læst og repeteret pattedyr og fugle efter 
Sørensens lærebog.

Botanik: Beskrevet og lært at kjende 17 planter ; 
planternes ydre bygning gjennemgaaet efter Søren
sens lærebog. Plantepresning til herbariet.

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

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

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

Fysik: Gjennemgaaet læren om faste legemer, 
vædsker, luftarter samt afsnittet om lyd efter Hen
ri ch s en s lærebog.

IV kl. Fysik: Gjennemgaaet læren om ligevegt og bevæ
gelse, lys, varme, magnetisme og elektricitet efter 
Henrichsens lærebog.

Det menneskelige legemes bygning med lidt sund
hedslære efter Knudsen og Falks lærebog.
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Skrivning:

I kl. Repetition af de latinske alfabeter, skrivning af van
skeligere bogstavforbindelser og stileringsøvelser. Sam
menskrift af sætninger.

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

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

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

Tegning:

I kl. Fortsættelse med rosetter og bladformer, fulgt P e t e r- 
s e n s tegnebog. Skraveret med tusch og tinter.

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

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

IV kl. Frihaandstegning i perspektiv efter opstillinger af 2 
og 3 klodser.

Sløid:

I kl. Repetitioner af 2det—3die trin samt 4de trin af 
modelrækken.

II kl. 5te trin af samme modelrække.
III kl. Repetitioner af 5te trin. Endel af 6te trin.
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IV kl. Fortsættelse efter 6te trin; det væsentlige af 7de trin. 
Endel elever har desuden arbeidet 8de og 9de trin. 
Lidt arbeidstegning.

Arbejderne er udført efter Kjenneruds sløid- 
tegninger.

Følgende lærebøger har været benyttet ved undervisningen 
i skoleaaret:

Religion:

Vogts lille bibelhistorie.
Vogts bibelhistorie for middelskolen ved dr. Bang.
Klaveness’s bibelhistorie.
Luthers katekismus, dr. Bangs udgave.
Dr. Bangs forklaring.
Dr. Bangs kirkehistorie for folkeskolen.

Modersm aalet:

Pauss & Lassens læsebog, 2det skoletrin og 3die 
skoletrin, 1ste og 2den afdeling.

Hofgaards lille norske grammatik.
Hofgaards større grammatik.
N o r b y : Digtarterne.
Broch & Seip: Kortfattet norsk litteraturhistorie.

I tysk:

Knudsen og Kristiansen: Lærebog i tysk for 
begyndere.

Gundersen og Larsens lille tyske grammatik.
Gundersens tyske læsebog.
Gundersens retroversionsøvelser.
Kristiansens tyske stiløvelser.
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I engelsk:
Brekkes lærebog i engelsk lor begyndere.
Herrestads engelske grammatik.
Brekkes Ny engelsk læsebog.
Knudsen og Løkkes stiløvelser.
Brekkes stiløvelser.

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

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

I naturkundskab:
Sørensens zoologi og sammes botanik.
Henrichsens fysik.

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

VII. Examener.
Examens-kommissjonen for middelskole-examen for 1ste 

kreds (Kristiania og Nordstrand) bestod i 1902 af følgende 
medlemmer : Rektor Schreiner som formand, skolebesty
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rerne Berle, Fredriksen, Hofgaard, Jespersen, 
Pauss.

Til censorer ved denne skole blev af undervisningsraadet 
opnævnt følgende :

Ved den skriftlige prøve:
I norsk udarbejdelse : Skolebestyrer Christie og cand. 

theol. Sandberg.
I tysk stil : Cand. mag. M i d s e m og cand. mag. 

M e 11 b y e.
I engelsk stil: Frk. Anna Schjerden og cand. 

mag. M o e.
I matematik skriftlig: Skolebestyrer Breien og cand. 

real. Hau ger ud.
I tegning: Tegnelærer Spjeldnes og cand. phil. 

Bugge.
I skrivning : Sekretær Thorsen og lærer Strandenes.

Ved den mundtlige prøve:
I religion: Cand. theol. Tønder.
I modersmaal: Cand. theol. Johansen.
I tysk: Cand. mag. Rogstad.
I engelsk: Cand. mag. Holmboe.
I matematik: Frk. Eggers.
I naturkundskab: Frk. S*tøp.
I historie: Skolebestyrer Christie.
I geografi: Cand. real. O man g og cand real. Hartmann.

Fremdeles censurerede
I gymnastik : Løitnant Fabritius.
I Sløid : Lærer E1 s t a d.

Vor skoles elever var efter overstyrets bestemmelse fri
taget for prøve i religion, historie og mundtlig matematik.
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Opgaverne til de skriftlige prøver blev tilstillet skolerne 
fra undervisningsraadet. De var følgende:

Norsk udarbeidelse:
Hvordan virkede den store tørke, og hvordan blev det, 

da regnet kom?

Matematik.
Formiddag.

Fuldstændig prøve A.
1.

I en cirkel er indskrevet en firkant ABCD, saaledes 
at AB = 115° 25‘, — BC = 58° 34‘, - CD = 69° 17‘. 
Beregn, hvor mange grader og minuter de vinkler indeholder, 
som firkantens diagonaler danner med hinanden. Siderne AB 
og CD forlænges, til de skjærer hinanden; ligesaa siderne BC 
og AD. Beregn de vinkler, som derved dannes.

2.
En bager kjøber 15 hl. rug til en pris af 7,80 kr. pr. 

hl. og lader det male, hvilket han maa betale med 70 øre 
pr. hl. Hvor meget veier det hele parti, naar en hl. rug 
veier 73 kg? Ved malingen bliver 82 pct. deraf til mel og 
15 pct. til klid. Hvor mange kg. mel og klid faar han? 
Klidet sælger han for 9 kr. pr. 100 kg. Af melet bager han 
brød, og mængden af vand, som sættes til, udgjør 40 pct. 
af melets vegt. Hvor mange kg. brød faar han? Hvor 
meget faar han ind derfor, naar et brød til 20 øre veier 1,3 
kg.? Hvor meget faar han for eget arbeide og til dækning 
af andre udgifter?

3.
En kornhandler kjøbte et parti (x hl.) rug til 7,50 kr. 

pr. hl. og et andet parti (y hl.) til 8 kr. pr. hl. Gjennemsnits- 
prisen var 7,80 kr. pr. hl. Da han senere skal sælge det 
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hele til en pris af 8 kr. pr. hl., viser det sig, at det første 
parti har svundet ind 2^2 pct. og det andet parti l2/s pct.,- 
og at salgssummen for det hele bliver 3136 kr. Hvor mange 
hl. kjøbte han af hver sort?

Formiddag.
Indskrænket prøve B.

1.
Som A, 2.

2.
En mand kjøber en eiendom for 30 000 kr. paa den 

betingelse, at 4000 kr. skal betales kontant, medens resten 
skal betales i løbet af 20 aar i 40 lige store halvaarlige 
afdrag (hvert aars 11. juni og 11. decbr.) hvergang med 
renter af restgjælden efter 5 pct. p. a. Hvor meget skal han 
betale 1ste gang, 2den gang og 3die gang, naar handelen 
blev afsluttet 1. april, fra hvilken dag renterne første gang 
skal beregnes?

Eftermiddag. 
Fuldstændig prøve A. 

4.
Konstruer et triangel ABC, hvor / A er 75°, høiden 

over siden AB 9 cm., og den indskrevne cirkels radius 3 cm. 
Konstruer derpaa et med ABC ligedannet triangel, hvis flade
indhold er 3/i af ABC’s fladeindhold.

5.
Der skal mures en brønd. Først graves til en dybde 

af 5,ö m. et cylinderformet hul, hvis diameter er 2,4 m. Derpaa 
mures der rundt, saaledes at murens ydre og indre flade 
bliver cylinderflader, den ydre med en diameter lig 2,4 m., 
den indre med en diameter lig 1,0 m., og til en høide af 2/2 m. 
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over marken. Hvor mange m,3 jord maa graves ud? Hvor 
mange m.3 murverk maa opføres? Hvor meget koster det 
hele arbeide, naar gravningen betales med 1,50 kr. pr. m.3, 
og muringen med 15 kr. pr. m.s?

Eftermiddag.
Indskrænket prøve B.

3.
Om en cirkel, hvis radius er 3 cm., skal omskrives et 

trapets ABCD (AB og DC er de parallele sider), hvor / D er 
75°, og siden BC 7 cm. Trapetset skal derpaa omdannes til 
et dermed ligestort rektangel.

4.
Som A, 5.

Tysk stil.

Som I ved, har kvækerne den skik aldrig at tage 
hatten af for nogen og at tiltale alle med „du“. Dronning 
Charlotte vilde en dag besøge en kvækerinde, hvis gaard laa 
i nærheden af slottet, og som var bekjendt for sine vakre 
høns. Hun havde hørt om kvækernes underlige væsen, men 
tænkte, de vilde gjøre en undtagelse med en dronning.

Til bestemt tid holdt hendes vogn foran kvækerindens 
hus. Ingen kom ud for at modtage hende; men kvækerinden 
stod i døren. „Det glæder mig at se dig“, sagde hun; „sæt 
dig og drik et glas frisk melk, før jeg viser dig mine høns“.

Efter at have beseet hele gaarden, stansede de i 
hønsehuset. „Jeg vilde gjerne have nogle af disse vakre 
høns“, sagde dronningen. Kvækerinden lod, som hun intet 
forstod, og da hun taug, fortsatte dronningen : „Jeg vilde 
derfor gjerne kjøbe nogle“. „Jeg hverken kjøber eller sælger“. 
„Kanske vil De forære mig et par?“ „Nei, var de ikke saa 
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sjeldne, vilde jeg forære dig et; men hvad jeg har negtet 
mine egne slegtninge, kan jeg ikke give dig“.

Derved blev det.
der Quäker; die Quäkerin, 
undtagelse — die Ausnahme, 
skik — die Gewohnheit, 
stansede = blev staaende.
negtet = afslaaet.

Engelsk gjenfortælling.
He kept his word.

After the last war between the Germans and the French 
a revolution broke out in Paris and for a long time 
neither the army nor the police were able to protect the lives 
and the property of the inhabitants. Hundreds of shops were 
plundered and people were killed in the open street. At last 
orders were given that any one taken with arms in his hands 
should be put to death at once.

Some time after a small body of rebels were surprised 
by a company of soldiers. Seeing that resistance was useless 
the rebels threw down their arms ; half of them succeeded in 
escaping, but the others, among whom was a boy of fourteen, 
were taken and carried away.

When they arrived at the prison however, the boy walked 
up to the commanding officer and said :

„Captain, I am going to be shot I suppose?“
„Certainly,“ answered the captain.
„Very well,“ said the boy firmly. „But I should like 

to say good-bye to my mother; she doesn’t know anything 
about my fighting. If you will allow me to go, I give you 
my word of honour I will be back in half an hour.“

The officer was on the point of refusing this strange 
demand, but a look at the boy’s face made him suddenly 
change his mind. „Go,“ said he, „I will trust you.“
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The boy turned round and ran out of the yard.
None of the soldiers expected him to keep his word; 

but half an hour later he stood once more before the officer. 
„Here I am,“ he said simply.

The officer looked at him in silence for a few seconds. 
Then seizing the boy by the shoulder he led him thus to the 
gate and — kicked him into the street. „Go back to your 
mother, you rascal,“ he exclaimed, „and let me never see 
your face again.“

A revolution: en revolution.
A r e b e 1 : en oprører.

Før oplæsningen skrives overskriften samt de opskrevne gloser 
paa vægtavlen og læses et par gange for kandidaterne.

Perspektivtegning.
Model no. 7 og model no. 6 opstilles saaledes, som 

vedlagte grundrids viser. LM er grundridset af det paa grund
linjen lodrette plan, hvori tegnerens øie skal befinde sig.

Maalestok: Den forreste horisontale kant paa førstnævnte 
model (no. 7) skal være af samme længde som den paa 
grundridset afsatte linje a—b. Tegnerens øie maa befinde 
sig i en saadan høide, at øverste flade paa korset saavidt 
sees. Se forøvrigt medfølgende perspektivtegning, som selv
følgelig ikke maa komme vedkommende examinand for øie.

Opgave i sløid.
At arbeide et fuglebret efter en forelagt arbeidstegning.

Gymnastik.
11 øvelser ; tabellen for disse oversendt fra undervis- 

ningsraadet.
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Skolen havde ved examen 43 elever i IV mdkl.; disse 
gik samtlige op, deraf 6 til indskrænket prøve, idet 4 ikke 
lagde op tysk. 2 lagde op indskrænket pensum i matematik.
2 af de 43 strøg i matematik skriftlig, de øvrige fuldførte 
examen. Efter det nye examensreglement gives ikke karak
tererne med tal med betydning udmerket godt, meget godt 
osv.; men med 4 grader af „tilfredsstillende“, nemlig „meget 
tilfredsstillende“, „tilfredsstillende“, „nogenlunde tilfredsstil
lende“ og „ikke tilfredsstillende“ ; den sidste har rejicerende 
kraft. Hovedkarakter beregnes ikke efter det nye reglement.

De elever, der fik middelskoleexamen, var:
Andersen, Josef 
A s 1 a k s e n, Carl 
B a u s b a c k, Georg 
Borgen, Josef 
Christiansen, Øivind 
E r d a h l, Ragnvald 
Frisch, Johannes 
G a a r d e r, Torbjørn 
G i I b o, Ingvald 
Gundersen, Carl 
Guthe, Oluf 
Hansen, Jørgen 
Heffermehl, Carl 
Heising, Tørres 
H j o r t d a h 1, Olaf 
Høen, Einar 
Johansen, Sverre 
Knudsen, Arthur 
K o 1 b y, Josef 
Larsen, Sigurd 
L e d a a 1, Sverre 
Lundell, Rolf 
Michelsen, Carl 
Nielsen, Bjørn

9 aar elev af skolen
8 - — -
9 - — -
7 - -
9 - -
9 - - -
9 - — -
5 - —-
9 -
9 - -
9 - — -
9 - — -
7 - ' — - —
9 - — -
9 -
7 - - —
8 - — -
5 - — -
9 - — -
4 - — -
9 - — -
9 - — - — .
9 - - -
9 - — -
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0 1 af s e n, Alf 6 aar elev af skolen
Olsen, Oskar 5 - — _ —
Paulsen, Harry 9 - —. —
R a m m-S c h m i d t, Ornulf 8 - — _ —
Ramstad, Birger 6 - — _ —
Rud, Harald 9 - — _ —
Sivertsen, Jakob 1 - — _ —
S k a 11 e r u d, Trygve 6 - — _ —
S k u 11 e r u d, Finn 9 - .— _ —
S o e 1 b e r g, Sverre 9 - — _ —
S æ t h e r, Aksel 6 - — _ —
Sivertsen, Harald 5 - — _ —
T e gn e b y, Harald 9 - — _ —
Thoresen, Sverre 6 - — _ —
Thorvaldsen, Hjalmar 9 - — _ —
T h u e s e n, Birger 8 - — - —
Thune, Odd 9 - — _ —

33 privatister, 22 gutter og 11 piger, fremstillede sig 
til middelskole-examen; 3 strøg i de skriftlige prøver, 1 i de 
mundtlige, de øvrige bestod examen.

Efter det nye reglement for middelskole-examen skal der 
ved slutningen af III mdkl. afholdes en examen i et par 
discipliner af religion og naturkundskab, hvilken examen regnes 
som afgangsexamen for disse discipliners vedkommende, og 
udfaldet af examen regnes med ved den karakter for det hele 
fag, som eleven faar ved afgangsexamen fra IV mdkl. I hen
hold hertil gik samtlige elever af III mdkl., 44 i tallet, op til 
denne foreløbige examen og bestod samtlige prøven. 31 
privatister underkastede sig prøven ved vor skole og bestod den.
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Ligesom de nærmest foregaaende aar blev examen for 
klasserne nedenfor afgangsklassen — dog med undtagelse af 
III mdkl. og 5te forbkl. — afholdt i indskrænket omfang, 
idet hver klasse blot blev examineret i et udvalg af fag, ikke 
i samtlige. Der blev examineret i

II mdkl. i norsk, engelsk, historie, naturkundskab.
I mdkl. i religion, tysk, geografi.
III mdkl. blev af hensyn til opflytningen i afgangs

klassen examineret i samtlige fag, ligesaa 5te forberedelses
klasse, hvis aarsexamen efter den nye skolelov tillige er den 
reglementerede prøve for optagelse i I mdkl.

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

VIII. Skolens bibliotek og samlinger.
Til skolens samlinger er i skoleaaret væsentlig blot an

skaffet hvad der har været nødvendigt for at supplere den 
stedfundne afgang.

For bibliotekets vedkommende har tilgangen hovedsagelig 
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.
Historisk tidsskrift.
Kristiania borger- og realskole. 3
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Salomonsens konversations-lexikon.
Norge i det 19de aarhundrede.
Vor klodes dyr.

IX. Skolepenge. Skolebeneficier.
Forrige beretning meddelte fuldstændig oplysning om de 

nye vedtægter om skolepenge, moderation og fripladse. Disse 
var i det forløbne skoleaar i kraft for I mdkl. og vil hvert 
aar blive gjældende for en ny, høiere klasse, indtil de fra 
begyndelsen af skoleaaret 1904—05 bliver gjældende for den 
hele skole.

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

Skolepengenes størrelse var i 1901—02:
aarlig: for hver af 10 maaneder: 

i 5te forberedelsesklasse kr. 120 kr. 12,00 
i I middelklasse - 72 - 7,20
i II—IV — - 144 - 14,40

Naar flere brødre samtidig søger skolen, betales efter de 
ældre regler for den anden tre fjerdedele, for den tredie halv
delen af de fastsatte skolepenge; den fjerde og følgende 
gaar frit. Efter de nye vedtægter 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 en tiendedel af skolens elvantal, regnet 
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efter hele fripladse, til elever, hvis flid, fremgang og opførsel 
gjør dem fortjente hertil, og hvis forældre eller forsørgere 
trænger til en saadan lettelse. Dette er regelen efter den 
ældre ordning; efter den nye vedtægt kan forstanderskabet 
tilstaa indtil 25 pct. fripladse. Fripladse tilstaaes i regelen 
kun saadanne elever, hvis forældre eller forsørgere i mindst 
2 aar har havt sit hjem i Kristiania.

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

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

I skoleaaret 1901 —1902 har været bevilget 10 hele og 
33 halve fripladse til et samlet beløb af 3816 kroner. Modera
tion for brødre i skoleaaret har beløbet sig til 1833 kroner. 
Friplads og moderation tilsammen udgjorde altsaa 5649 kroner.

For renterne af pedel Andresens legat er des
uden skolepenge blevet betalt for en elev af IV middelskole
klasse, hvorhos 2 sønner af lærere ved skolen har havt fri
pladse uden konkurrence.

X. Forskj elligt
Skolestyrets forslag til lønningsvedtægt for lærerinder 

ved de kommunale middelskoler i Kristiania opførte en be
gynderløn af 1500 kroner med stigning ved alderstillæg til 
1800 kroner efter 3 aars, til 2000 kroner efter 6 aar tjeneste
tid. Dette forslag blev optaget af magistraten ; men i kom
munestyret blev lønnen bestemt til 1200 kroner med stigning 
til 1400 kroner efter 3 aar, til 1550 kroner efter 6 aar og 
til 1700 kroner efter 9 aars tjenestetid.

I februar 1902 indsendte Kristiania-afdelingen af de høiere 
skolers lærerindeforening til formandskabet et andragende om 
at forandre vedtægtens bestemmelse om lærerindelønningerne i 
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lighed med skolestyrets forslag. Dette andragende blev over
sendt middelskolekomiteen til erklæring. Komiteen udtalte, at 
den havde den opfatning, at de af skolestyret i 1901 fore- 
slaaede lønninger for lærerinder var passende, men fandt, at 
sagen rettest burde tages under behandling i forbindelse med 
budgetforslaget for 1903. Magistraten henstillede til komiteen 
at gjøre saa.

I sit forslag til budget for 1903 indsatte komiteen og 
med den skolestyret lærerindelønningerne efter skolestyrets 
forslag i 1901. Sagen venter sin afgjørelse i kommunestyret.

I møde i middelskole-komiteen den 22de april 1902 fore- 
laa en forespørgsel fra magistraten, oversendt fra skolestyret til 
behandling, om skolestyret har gjort eller agter at gjøre noget 
skridt til at erholde statstilskud for den kommunale middel
skole saa betimelig, at bidrag kan ventes bevilget fra næste 
statsbudget-termin.

Komiteens svar lød : Da man fra kirkedepartementet har 
modtaget meddelelse om, at spørgsmaalet om statstilskud til 
de kommunale middelskoler i Kristiania ikke kan ventes fremmet, 
forinden kommunens forhold til Kristiania katedralskole er 
ordnet, og dette ikke er skeet, antages det ikke at ville føre til 
noget ved nærværende tidspunkt at fremkomme med andra
gende om tilskud til den kommunale middelskole.

Skolestyret var enigt med komiteen.

I møde i middelskole-komiteen den 23de mai blev det 
besluttet at ombytte dr. R æ d e r s lærebog i verdenshistorien 
med Høsts verdenshistorie og Raabes Norges historie. 
Skolestyret bifaldt beslutningen.
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I samme møde blev det besluttet at anbefale skolestyret 
at konstituere lærerinde frk. Margrethe N i e 1 s e n som inspektrice 
for skolens pigeafdelinger fra næste skoleaar indtil videre. 
Der blev ikke foreslaaaet særskilt lønning for hende som 
inspektrice, men nedsættelse af hendes læsetid til 20 timer 
ugentlig.

Skolestyret besluttede overensstemmende med indstillingen.

Optagelsen af piger ved skolen nødvendiggjorde en egen 
privetbygning. Denne blev opført i sommerferien 1901 med 
en udgift af 3200 kroner.

Ca. 160 skolepulte af større numere blev anskaffet for 
et beløb af ca. 1500 kroner.



XI. Skolens regnskab. «
Extrakt af skolens regnskab for 1901.

I n d t æg t : Udgift:
Beholdning fra 1900: Lønninger ...........................................kr. 46 219,65

Restancer . . . kr. 8 790,24 Skrivehjælp for bestyreren ... - 344,90
I kasse . - 524,84 Vedligehold af bygninger m. m. - 5 012,76

kr. 9 315,08 Inventar og undervisningsmateriel - 2 649,45
Skolekontingent for 1901 ... - 33 657,60 Brænde .............................................. - 2 004,63
Leieindtægter . . . . kr. 220,00 Belysning.....................................- 431,28
Godtgjørelse for gas og Renhold af lokalerne........................- 1 601,20

brænde................. - 47,00 Vand- og renholdsafgift . ... - 696,80
Tilfældige indtægter . - 100,18 Forskjellige udgifter.............- 1 886,37

367,18 Restancer udgaaede af behold-
Tilskud af bykassen........................- 27 500,00 ningen......................................... - 605.60

Beholdning:
Restancer . . . kr. 8 680,50
I kasse .... - 706,72

- 9 387,22

Kr. 70 839,86 Kr. 70 839,86

Skolens regnskab. 
1901---1902


