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Kontra. Høiere alwensKole.

Aarsberetning 

for 

skoleaaret 1899 —1900

af

R i c li a r d O 1 s e n, 
skolens bestyrer.

,.Moss Tilskuer“« bogtrykkeri (C. Vong).
1900.



I. Skolens forstanderskab.
Provst H E. Hansen, formand.
Byfoged F. A. Z. Sandberg.
Skolens bestyrer, næstformand.
Grosserer, cand. jur. ä P. Holst siden 1/1 1885.
Bankkasserer C. M. Holst siden 1/l 1895.
Disponent J. L. Henriksen siden 7i 1900.
Folkeskolelærer N. Aarum siden 7i 1900.

II. Lærerpersonalet.
Olsen, Martin Richard, bestyrer. Født 1841, cand, theol. 

1866, lærer ved Kristiania borger- og realskole 1863, 
bestyrer af Ringerikes realskole 1867, af Moss realskole 
1868, ansat fra 7? 1898 som overlærer ved denne skole 
med anciennitet fra 7i 1894.

Hals, Carl Brunel, adjunkt. Født 1846, cand, theol. 1870, 
lærer ved Moss realskole 1873, ansat fra 7? 1898 som 
adjunkt med anciennitet fra 7r 1894.

Magnussen, Magnus Andreas, adjunkt. Født 1853, semina
rist 1872, student 1876, cand, philos. 1877, lærer ved 
Moss middelskole 1879, ansat fra 77 1898 som adjunkt 
med anciennitet fra 7i 1894.

Schreiner, Jens Rennord, adjunkt. Født 1858, cand. mag. 
■ 1886, lærer ved Moss middelskole 1889, ansat fra 7? 

1898 som adjunkt med anciennitet fra 7i 1896.
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Englund, Rasmus. Født 1834, seminarist 1857, lærer ved 
Moss realskole 1859, paany ansat fra D? 1898 som lærer 
ved denne skole med anciennitet fra 1894.

Dahl, Sara Charlotte, inspektrise. Født 1844, guvernantc- 
exanien 1864, bestyrerinde af Moss private høiere pige
skole 1882, inspektrise ved Moss middelskole 1897, an
sat paany som saadan fra \7 1898 med anciennitet fra 
x/7 1896.

Nestaas, Brynjulf, timelanær. Født 1857, seminarist 1887, 
lærer ved Aars & Voss’s skole 1887, ved Kristiania fol
keskoler 1890, klokker i Moss og lærer ved Moss mid
delskole 1892.

Birch, Agnes, timelærerinde. Født 1866, lærerinde af 1ste 
grad 1885, ansat som lærerinde ved Moss middelskole 
1885.

Steenstrup, Hjalmar, timelærer. Født 1847, cand. theol. 1872, 
lærer ved Aars & Voss’s skole 1873—1877, resid. ka
pellan i Moss 1893, timelærer ved Moss middelskole 1897.

Knudsen, Thomas, timelærer. Født 1854, seminarist 1875, 
lærer ved Moss folkeskole 1878, timelærer ved Moss 
middelskole 1897.

Sagen; Martin, ■ timelærer. Født 1862, seminarist 1882, lærer 
ved Moss ■ folkeskole 1897, s. a. timelærer ved Moss 
middelskole.

Halseth, Johannes, timelærer. Født 1865, seminarist 1883. 
'lærer ved Moss folkeskole 1892, timelærer ved denne 
skole 1898.

Smith, Anna Catrine, timelærerinde. Født 1853, lærerinde 
ved frøken Dahis pigeskole i Moss 1889 —1897, time- 
lærerinde ved Moss middelskole 1897.

Pedersen, Anna Catrine Elisabeth, timelærerinde. Født 1868, 
bestyrerinde af en høiere privatskole i Stange 1894— 

.1896, lærerinde ved Moss middelskole 1897—1898, time- 
lærerinde ved denne skole 1899.



Disciplenes antal in. m.

Ved udgangen af januar fratraadte gymnastiklærer 
Knudsen sin post, da lian var ansat ved Kristiania folke
skoler. Hans timer besørgedes til skoleaarets udgang af ser
gent Brunvatne.

Paa grund af sygdom forsømte bestyreren skolen ca 8 
dage i begyndelsen af april og frøken Bireh omtrent den 
samme tid i slutningen af mai. Deres undervisningstimer 
blev imidlertid for den væsentligste del besørgede af skolens 
øvrige lærere, saaledes at det ikke blev nødvendigt at til
kalde fremmed vikarhjælp.

III. Disciplenes antal m. m.
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— 5 . . 16 - 12 - 16 - 12 - 15 - 14 - 15 - 14 -

Mdkl. I . . 15 - 23 - 16 - 23 - 16 - 23 - 15 - 22 -
— II . . 20 - 16 - 20 - 16 - 21 - 17 - 20 - 15 -
— III . . 14 - 15 - 14 - 15 - 14 - 16 - 14 - 15 -
— IV . . 7 - 15 - 7 - 15 - 7 - 15 - 7 - 15 -

Samlet antal: 91 g. 89 p- 93 g. 89 p- 93 S- 93 p. 91 g- 89 p.

Gjennemsnitsalderen i de forskjellige klasser ved be
gyndelsen af skoleaaret:
Forberedelsesskolen 4 . . . 10 aar normalalder' - 9■ aår.

5 . . ■ 10“/12 — w „
Middelskolen I . .• • 12V12 — H „

II . • • 132/i2 n . - 12 „
III . . . 14 11 - 13 „
IV . . • 154/12 11 . -. . il „
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35 elever havde sit hjem udenfor byen, 17 i Moss 
landsogn, 10 i Rygge, 3 i Vestby, 2 i Raade, 1 i Vaaler, 1 
i Trøgstad og 1 i Kristiania. .

Af skolens elever i 2det kvartal 1900 var 39 born af 
kontormænd og agenter, 34 af handelsmænd, 27 af haand- 
verkere, 26 af embeds- og bestillingsmænd, 15 af gaardbru- 
gere, 13 af sømænd, 12 af jernbanefunktionærer, 4 af arbei
dere og 10 af mænd i andre stillinger.

IV. Fagfordelingen.

29 timer.

Bestyreren: Tysk i IV (6 t.) *), II a og b . . 16 timer.
Norsk i II b............................. 4 —

20 timer.

Hals: Engelsk i IV og II a 10 timer.
Norsk i II a og I a................... 9 —
Tysk i I a .................................. 6 —
Historie i II a og b................... 4 —

29 timer.

Magnussen: Matematik i IV, (6 t.)*) III, II a og b 21 timer.
Naturlære i IV og III .... 3 —
Geografi i IV, III og II a . 6 —

30 timer.

Schreiner: Norsk i IV, III og I b . 12 timer.
Tysk i III og I b........................ 11 —
Historie i IV og I a................... 6 —

*) Gutterne og pigerne i IV har havt en extratime resp. i tysk og 
matematik.
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Englund: Naturhistorie i IV, III, II, I og 5
Tegning i IV, III, II, I og 5 .
Geografi i II b, I a og b, 5 .

14 timer.
14

8 —

36 timer.

Frøken Dahl: Engelsk i III og II b . . ' . 10 timer.
Historie i III og I b................... 6 —
Regning i I a og b................... 10 —

26 timer.

Nestaas: Religion i I a og b, 5 . . . . 7 timer.
Historie i 5.................................. 2 —
Regning i 5.................................. 5 —
Skrivning i IV, III, II og I . . 7 —

21 timer.
Frk. Birch: Norsk i 5 og 4........................ 14 timer.

Religion i 4.................................. 3 —
Geografi i 4.................................. 3 —
Tegning i 4.................................. 2 —
Gymnastik i IV & III, II, I og 5 8 —

30 timer.
Steenstrup: Religion i IV, III, II a og b . 7 timer.
Sagen: Sløid i III, II, I og 5 . . . . 8 —
Knudsen: Gymnastik i IV & III, II, I, 5 og 4 12 —
Halseth: Sang i III, II, I, 5 og 4 ... 5 —
Frk. Smith; Haandg.jerning i IV&III, II, I, o og 4 15 —

Frk. Pedersen: Skrivning i 5 og 4................... 6 —
Regning i 4.................................. 4 —
Historie i 4.................................. 2 —

12 timer.
Som klasseforstandere fungerede i IV Magnussen, i III 

Schreiner, i II a Hals, i II b Englund, i I a og b frk. Dahl, 
i 5 Nestaas og i 4 frk. Birch.
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V. Timefordelingen m. m.

Forb.skolen. Middelskolen.

4 5 I II III IV

Religion. . . 3 3 2 2 2 1
Modersmaal. 8 (1 5 4 n
Tysk .... 6 5 5 g. 6 p. 5
Engelsk . . . 5 5 5
Historie . . . 2 2 3 2 3 3
Geografi . . 3 2 2 2 2 2
N aturfag . , 2 3 2 2 3
Matemat. fag 4 5 5 5 5 g. 5 p.6
Skrivning . . g. 8 p.2 3 2 1 i//2 1‘
T egning. . . 2 2 2 2 2 2
Haandgjern. p.4 2 g.2p.3 g.2p.3 g. 2 p.3 p.2
Gymnastik . g. 2 2 g. 3 p. 2 g.3p.2 g. 3 p. 2 g.4p.2
Sang .... 1 1 1 1 1

28 29 30 36 36 36 35

II og I var delte i to parallelle afdelinger, der dog nod 
fælles undervisning i haandgjerning, legemsøvelser og sang. 
Pigerne i IV deltog med pigerne i III i 2 af de sidstes 3 ugontl. 
haandgjeimingstimer, ligesom pigerne i disse to klasser nød 
fælles undervisning i gymnastik. Gutterne i III deltog med 
gutterne i IV i 3 af de sidstes -1 ugt. gymnastiktimer, lige
som gutterne i 4 og 5 dannede ett gymnastikparti.

7 elever var fritagne for undervisning i religion (dog 
ikke i bibelhistorie) og 2 i tysk i henhold til skolelovens 
§ 7; af de sidste to var en tillige fritagen for undervisning 
i matematik. I henhold til reglement for middclskoleexamen 
§ 2 fjerde led blev 3 af afgangsklassens elever ved udgan
gen af 1ste skolehalvaar fritagne for undervisning i tysk. 14 og 
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27 elever har ikke deltaget i resp, gymnastik- og sangunder
visningen. 1 elev var i sidste skolehalvaar fritagen for un
dervisning i sløid.

VI. Undervisningen.
Følgende pensa ei' gjennemgaaede i skoleaaret:

A. Forberedehesskolen.
R e, 1 i g i <> n.

•1. Gjennemgaaet og repeteret katekismens 2 første parter 
med Luthers forklaring samt endel lette bibelsteder pas
sende til hvert stykke; Dr. Bangs udgave af katekismen 
er benyttet. Efter Vogts lille bibelhistorie lært og repe
teret det gamle testamente samt Jesu barndoms- og lidel
seshistorie. Af Landstads salmebog lært nr. 26. 47. 91. 
134, 1—2. 150. 175. 333, 6. 352, 1—2. 525, 1—2.

5. Læst og repeteret det nye testamente efter Vogts lille 
bibelhistorie. Efter Di'. Bangs katekismus læst og repe
teret de 5 parter med Luthers forklaring samt enkelte 
sentenser. Af Landstads salmebog læst nr. 5. 82. 131. 
227. 266. 525.

M o d e r s m a a 1.
4. Læst 1ste afdeling af Pauss og Lassens læsebogs 2det 

skoletrin: leksen, omtrent 1 side, er først gjennemgaaet 
paa skolen. Øvelse i at gjengive det Læste. Lært ord
klasserne og de vigtigste sætningsdele; gjennemgaaet 
Løkkes omrids af grammatiken til § 45 med forbigaaelse 
af enkelte ting. Diktat 1 gang ugt, Skriftlig gjengi
velse af det læste eller lærte 1 gang ugt. Stilen er først 
mundtlig forberedt og opskroven paa vægtavlen.

5. Læst og gjenfortalt 1ste afdeling af Pauss og Lassens 
læsebogs 2det skoletrin fra pag. 161 til enden. Gjen
nemgaaet Løkkes omrids af grammatiken §§ 50—65 og 
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derpaa repeteret fra begyndelsen af. Øvelse i analyse. 
Udenadlærte digte: „Ungbirken“, „Jeg vil verge mit 
land“ og „Slædefart“. Skriftlige øvelser som i 4de 
klasse og desuden lejlighedsvis øvelse i gjengivelse af 
en oplæst liden fortælling.

Historie.
4. Læst og repeteret Winthers forberedende verdenshisto

rie fra begyndelsen til „Den nyere tid“.
5. Læst og repeteret Winthers forberedende verdenshistorie 

fra „Den nyere tid“ til enden; derpaa repeteret den 
hele bog.

Geografi.
4, Efter Horns geografi for middelskolen, 1ste trin, tegnet 
. og beskrevet Europas lande.
5. Horns geografi for middelskolen, 1ste trin, læst og repe

teret til enden. Fortsat øvelse i karttegning.

N a t u r f a g.
5. Under forevisning af billeder og stoppede exemplarer 

fortalt om pattedyr og fugle, deres levevis, opholdssted 
og nytte eller skade for menneskene.

B e g n i n g.
4. Repeteret de 4 regningsarter i ubenævnte tal og derpaa 

gjennemgaaet dem i benævnte. Hoved- saavelsom tavle
regning. Johannesens regnebog er benyttet,

o. Gjennemgaaet og repeteret de 4 regningsarter i decimal
brøk efter Johannesens regnebogs 2det hefte og repe
teret de 4 regningsarter i benævnte tal efter 1ste hefte. 
Stadig benyttet nye opgaver i tavle- og hovedregning,

S k r i v n i n g.
4. Benyttet 2det og odie hefte af Thorsen og Wangs skrive

bøger med tilsvarende øvelsesbog.
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5. Benyttet 8die og 4de hefte af Thorson og Wangs skrive
boger med tilsvarende øvelscsbog.

T c g n i n g.
4. Øvelse i at tegne rette og skraa linier og i at inddele 

linierne. Indøvet firkanten, ottekanten, trekanten og sex- 
kanten og tegnet retlinjede ligurer i disse former.

5. Indøvet cirkelen og fra den alledede former. Tegning 
af lette blad- og blomsterformer. Endvidere tegnet de 
10 første tegninger af Petersens tegneapparat.

H a an d g j e r n i n g.
4. Piger: Et par strømper og et helklippet linned.
5. Gutter: Modelrækkens 4 første trin.

Piger: Et par strømper. Almindelig strømpestopning 
paa stramai. Tegnet, ridset og syet et par benklæder 
til eleven.

Legemsøvelser.
4 & 5. Gutter: Louis Bentzens gymnastiktabeller 1—
5 . Piger: „Minnesbok i gymnastik“ tab. 1—6 b med til

læg og ombytninger.

S a n g.
4. Notesystemet, noteværdier, pauser og takt. Methodisk 

ordnede træffeøvelser i e-dur, hvorunder det nødven
digste er medtaget om aandedraget, udtalen o. s. v. 
Enstemmige salmer og sange, de fleste indøvede efter 
opskrift paa notetavlen.

5. Fuldstændig indøvelse af noteværdier, pauser og takt; 
skalabygning. En- og tostemmig sang efter opskrift paa 
notetavlen.
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B. Middelskolen.

R e 1 i g i o n.
T a. At Klavenoss’ katekismeforklaring or læst og repete

ret til 2den artikel. Af Bangs katekisme er repeteret 
2clen og 3die artikel med Luthers forklaring, den 
øvrige del af katekismen uden Luthers forklaring. I 
bibelhistorie or læst og repeteret: Det gamle testa
mente efter Klaveness’ bibelhistorie. Eleverne har og- 
saa i timerne faact øvelse i at slaa op i bibelen efter 
lærerens henvisninger. Af Landstads salmebog er læst 
no. 27. 65. 134. 227. 266 og 330, 2.

II. Klavenoss’ bibelhistorie: Læst og repeteret det nye 
testamente indtil „Kirkens grundlæggelse blandt jø
derne“. Klaveness’ forklaring: , Læ'st og repeteret 
2den og 3die troesartikel samt 3die part. Odlands 
katekismus: Textordene til de 5 parter samt Lu
thers forklaring. Salmer: Læst og repeteret no. 42. 
94. 346, 1. 2. 4. 6. 10. 490. 580. 310, 1. 2. 3. 7. 
Det bibelske kart er jevnlig benyttet. Børnene har 
været opøvet i at slaa op i bibelen. 1 time ugentlig 
til bibelhistorie og 1 time ugentlig til forklaring.

111. Klaveness’ bibelshistorie: Læst den ud fra „Kirkens 
grundlæggelse blandt jøderne“. Læst det gamle testa
mente efter Vogts lille bibelhistorie. Repeteret dot nye 
testamente efter Klaveness. Klaveness’ forklaring: 
Læst, de 2 sidste parter: derefter repeteret den hele 
forklaring. Salmer: De i klasse I og II læste salmer 
er repeterede. Bjergprædikenen er læst og gjennem
gaaet i 6 timer før jul. Det bibelske kart jevnlig be
nyttet. Flittig indøvelse i at slaa op i bibelen og 
kjende pladsen for dens forskjellige skrifter. .1 time 
ugentlig til bibelhistorie og 1 time ugentlig tilforklaring.

IV. Kirkehistorie: Bruns og Casparis lærebog hest og re
peteret. I 3 timer efter nytaar meddeltes en oversigt over 
kirkeaarets og vor gudstjenestes ordning. Derefter an
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vendtes 6 timer til gjennemgaaelse al Kristi lidölses- 
og opstandelseshistorie efter Johannes’s evangelium. 
Det bør tilføies, at det er meget vanskeligt, og at det 
kræver meget arbeide fra elevernes side i de faa tilmaalte 
timer at kunne gjennemgaa og repetere kirkehistorien.

M o d e r s in a al.
Ia. I Pauss og Lassens læsebogs 2det trins 3dic afd., tillæg, 

er efter gjennemgaaelse paa skolen og forberedelse i hjem
met 66 sider læste og gjenfortalte: digte lærte udenad 
hver anden uge. Efter Løkkes „Omrids“ er læst tale- 
delene, de vigtigste sætningsdele, formlæren og sæt
ningslæren. Skriftlige øvelser har bestaaet i gjenfor- 
tælling og diktat: nogle laa lette stile er skrevne i 
sidste halvaar. De vigtigste regler for retskrivning og 
skilletegn er gjennemgaaede.

I b. I alt væsentligt som i I a.
II a. I Pauss og Lassens læsebogs 3die trins 1ste afd. er 

efter gjennemgaaelse paa skolen og forberedelse i hjem
met 44 sider læste og gjenfortalte: digte lærte udenad 
hver anden ugo. Løkkes „Omrids“ er læst og repe
teret. Regler for retskrivning og skilletegn ergjennem- 
gaaede. Skriftlige øvelser har bestaaet i diktat, gjen- 
fortælling, friere fortælling og beskrivelse. Opgaver: 
Da jog forlod hjemmet. Vort klasseværelse. En ski
tur. Da jeg faldt i vandet. Hvad jeg vilde gjøro, hvis 
jeg var rig. Hvad jeg kan se fra mit vindu. Hvor
ledes jeg tilbragte ferierne. Brev til en ven(inde). Paa 
afskedsballet. En fisketur. Lærken. I en butik. Da 
jeg besøgte onkel paa landet. En kjorelur. Paa jern
banestationen i togtiden.

TI b. Al Pauss og Lassens Læsebogs 3dio trins 1ste afd. 
gjennemgaaet efter forberedelse i hjemmet 75 sider; ind
holdet er gjort til gjenstand for samtale og delvis gjen- 
fortælling. Eølgonde digte er-lærte udenad: Et barn
domsminde, Jacob i Hebron, Et fjeldvand og Domino, 
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quo vadis? Stadig analyse^ hvorunder vegten særlig er lagt 
paa sætningsforbindelsen og skilletegnenes brug. Løk
kes „Omrids af grammatiken“ læst til enden. Skrift
lige øvelser: 15 diktater, 12 gj en fortællinger og føl
gende 12 stile: Vor sidste skoleudflugt. Min kjæreste 
leg. Min første større sorg. En glædelig overraskelse. 
Et brev til en ven (veninde), hvori jeg indbyder ham 
(hende) til at besøge mig i julen. En skitur. Nær ved 
at drukne. En sommeraften paa kanalen. Hvorhen har 
du størst lyst til at reise, og hvorfor det? Udsigten 
fra „Malakof“. Min yndlingsplads i skoven. Paa jern
banestationen i togtiden.

TIL Af Pauss & Lassens læsebogs 8die trins 2den afd. er 
alle større og nogle mindre stykker sarat et par digte 
leksevis læst og nøiere gjennemgaaet. Efter Klems 
„Udvalgte digte“ er 4 lærte udenad. Analyse som re
gel en kort stund hver time. 1 gang ugentlig gjcnfortæl- 
ling, diktat eller øvelser efter Tønnesens lærebog i stil
skrivning II. Hjemmestil hver anden uge. Opgaver: 
Hos tandlægen. Ved vestlandsbaadens ankomst. Min 
ven Hans (eller: veninde Marie). Hvorledes jeg og 
min ven blev uvenner og atter forligte. Beskrivelse 
af et billede. En aften i cirkus. Grovsmeden Jens 
(efter Wessels „Hundemordet“). Butikliv indunder jul. 
Gjermund Strømshagens levnetsløb. Lidt af og om en 
god bog. Torvet. Katten (eller: hunden). I jern
banekupeen. -H 15 0 II. Fortæl lidt fra en fremmed 
by. Sugepumpen (ekst.). Indholdet af „En aften paa 
Giske“.

IV. Af Eriksens læsestykker er læst, nøiagtig gjennem
gaaet og repeteret stykker af fælleslitteraturen og af 
vore senere forfattere, ialt ca 80 sider. Af Fosses 
landsmaalsstykker er ca 20 sider gjennemgaaet; henin- 
der er der særlig lagt an paa oplæsningen. Litteratur
historiske oplysninger er meddelt mundtlig, tildels i 
tilknytning til lærebogen i historie. Verslære o. lign. 
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er ligeledes meddelt mundtlig. Et par digte er lært 
udenad. To diktater. En hjemmestil hveranden uge. 
Opgaver: Brev om en farlig sygdom i hjemmet. Den 
norske kyst (ekst.). Herman v. Bremens levnetsløb. Glas
set. Senhøstes. Fra Moss til Kristiania med jernbane 
eller dampskib. Norske juleskikke. Nillandene (ekst.). 
Idrætterne og deres betydning (eller: en foredragsaften). 
Et vanskeligt valg. Jæderen. Vore forskjellige belys
ningsmidler. Vaarblomsterne. Edle kvinder i historien 
(eller: hvorfor drager saa mange af vore landsmænd 
til Amerika?). Cyklen og dens brug.

T y s k.
I. Af Knudsen og Kristiansens lærebog for begyndere 

(2det opl.) læst og repeteret s. 4—98 incl. Læsestyk- 
keme og samtalerne læses, oversættes, læres udenad og 
gjenfortælles. Retroversionsøvelser mundtlig, i slutningen 
af skoleaaret tildels skriftlig. Diktat og skr. bøinings- 
øvelser.

II. Af Knudsens og Kristiansens lærebog for begyndere 
pagg. 99—116. Af B. Gundersens. „Tyske læsestyk- 
ker“ I, der først kunde tages i brug i den første halv
del af oktober, gjennemgaaet 2'2 sider, hvoraf stykkerne 
2. 6. 11. 15. 21. 24. 30. 32. 35. 39. 41. 43. 46. 47. 50. 
51. 54 som statarisk pensum er repeterede. Af „Samtale
øvelserne“ er de til det statariske pensum svarende styk
ker helt gjennemgaaede, ligesom det meste af de samme 
stykker i „Stiløvelserne“ er skrevet i 1 ugt. time, alt ef
ter den i læreapparatet givne anvisning. Af Løkkes lille 
grammatik læst formlæren.

III. Af Gundersens „Tyske læsestykker“ II er efter den i 
undervisningsplanen anviste maade læst, gjennemgaaet 
og lamt udenad stykkerne 6 (I. III. VI), 13, 14, 17, 18 
(I. III. IV), 20, 23, 24, 32, 37, 38, 41 som statarisk pensum. 
Efter'Pauss & Lassens læsebog or kursorisk læst st. 19—33 
samt af Gundersens læsebog 26 sider, hvoraf det meste 
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uden forberedelse. Af Lokkes lille grammatik er læstog 
repeteret syntaksen i 1 ngt. time. Ugentlig afvexlende sko
lestil og hjemmestil, de Heste efter Gundersens stiløvelser 
i tilslutning til læsebogen, men ogsaa en del frie stile. 

IV. Af Pauss og Lassens „Tyske læsestykker“ pagg. 137— 
163. Af B. Gundersons „Tyske læsestykker“ III er læst 
statarisk stykkerne 2. 14. 19. 20. 21. 42. 43. 47. 55, 
der ligesom endel af det i forrige skoleaar gjennem
gaaede statariske pensum er repeterede; af samme bog- 
er kursorisk gjennemgaaet ca 40 sider, hvoraf omtrent 
halvparten ex tempore. Af Løkkes lille grammatik er 
de vigtigste partier repeterede. I 1ste halvaar en sko
lestil hver uge og en hjemmestil hver anden uge, i 2dot 
halvaar en skolestil hver anden uge i to sammenhængende 
timer og kun nu og da en hjemmestil, alt efter Gundersens 
„Stiløvelser“, af hvilke „retroversionsstilene“ væsentlig 
er benyttede til skolestil, de „frie stile“ til hjemmestil. 
Gutternes særtime er anvendt til extemporallæsning 
samt mundtlig og skriftlig oversættelse fra norsk til tysk.

E n ge 1 s k.
TI a. Af Brekkes lærebog for begyndere (5te opl.) læst og 

repeteret s. 12—74,læst (ikke rep.) 75—82. Læsestyk-
kerne og samtalerne lan-tc udenad og — dels mdt., 
dels skr. — gjenfortalte. Mundtlige retroversionsøvel- 
ser. Grammatiken hest og rep. Skr. øvelser: hjem- 
mcal‘skrift, diktat, skriveøvelser paa tavlen og i sidste 
halvaar retroversionsøvelser.

III) . Af Brekkes lan-ebog for begyndere læst og repeteret til 
„The Inn Oak Forest“ (74 sider). De sammenhængende 
stykker er dels lau-t udenad, dels mere frit gjenfortalt og 
gjort til gjenstand for samtale. Skriftlige øvelser 1 :i 2 
gange ugentlig: diktat og gjenforlælling af det læste og 
af de norske stykker. Grammatiken hest og repeteret, 

III. Af Brekkes nye tosebog for middelskolen er som sta
tarisk pensum la-st følgende stykker: Dick Whittington.
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The Speaking Chip. The Lost Camel. The White 
Rabbit. The Peasant and the Spectaeles. The Golden 
Touch. Caterpillars and Butterflies. The Eagle’s 
Nest. Trees and Shrubs. Buds. The Strait of 
Dover. The British Isles. The Dog. Allred the 
Great, 2. 8. 4. 6. Guy Fawkes. Tilsammen 
side. Til kursorisk læsning folgende stykker: 
Peter’s Friends. The Wonderlid Box. Half Pro
fits. The Little Match-Girl. Three Good Servants. 
Old Sancho. Learning lo Swim. What a Shovel did. 
David Copperfield I samt 8 sider af Brekkes læsebog 
for begyndere. Tilsammen 37 sider. Løkkes grammatik 
ved Western læst fra § 40 til § 120; deraf repeteret blot 
til § 114. Som stil 1 gang ugentlig dels gjenfortadling 
efter Holmboc, dels fri gjengivelse af afsnit af det 
statarisk læste.

IV. I Brekkes læsebog (3die udg.) læst og repeteret det af un- 
dervisningsraadet foreslaaede statariske pensum (30 sider) 
samt repeteret det i III statarisk læste. Desuden læst 41 
sider, hvoraf 25 sider kursorisk. Det læste oversættes, 
og indholdet gjenfortælles, idet gjengivelsen snart 
er fortløbende, snart antager samtalens form. Hele 
grammatiken repeteret. Skriftlige øvelser har be- 
staaet i paa skolen nedskrevne gjengivelser af ulæste 
smaastykker.

Historie.
I. Ræders lærebog fra begyndelsen til „Lensvæsenet“ læst 

og repeteret.
II. Ræders lærebog fra „Tiden fra 843 til omtr. 1300“ ud 

middelalderen læst og repeteret.
IIL Ræders lærebog fra „Den nyere tid“ til „Nordens hi

storie under den Iranske revolution og Napoleon“ læst 
og repeteret.

IV . Ræders lærebog fra „Norges statsforfatning“ læst til 
enden. Derefter repetition af hele bogen,
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G e o g r a 1 i.
I. Horns geografi l’or middelskolen II trin, 6te udgave. 

Læst og repeteret de tre nordiske lande samt England 
og Rusland overensstemmende med den nye læseplan. 
Karttegning.

II a. Horns lærebog læst og repeteret fra Rusland til Asien. 
Nogle timer er anvendt til repetition af enkelte afsnit 
af fædrelandets geografi.

II b. Horns geografi for middelskolen II trin. Læst fra 
og med Rusland til Asien. Fortsat øvelse i kart- 
tegning.

III. Horns lærebog. Læst og repeteret de fremmede ver
densdele samt den matematiske og fysiske geografi.

IV. Horns lærebog repeteret fra begyndelsen til enden.

N a t u r k u n d s k a b.
I. Under forevisning af levende planter kortelig gjennem- 

e'aaet deres vdre bygning. Paa samme maade beskrevet 
de almindeligste planter af de frikonbladede og helkron- 
bladede. Begyndt at anlægge herbarium. Af zoologien 
læst om pattedyr, krybdyr, fiske og insekter, Billeder, 
stoppede og præparerede dyr forevist i timen. En bo
tanisk udflugt.

II. Sørensens naturhistorie. Under forevisning af levende 
planter gjennemgaaet de i lærebogen beskrevne fami
lier og arter til de blomsterløse planter. Høst og vaar 
indsamling og bestemmelse af planter ogsaa udenfor de 
i bogen nævnte. Herbariet forøget. En botanisk ud
flugt. Af zoologien læst om pattedyr og fugle samt fra 
insekter og zoologien ud.

III. Sørensens naturhistorie. Repeteret den hele bog. Kun 
nogle af de i bogen omhandlede lavere dyr er lært. 
Herbariet høst og vaar forøget med liere nye planter. 
S. Henrichsens lærebog i fysik for middelskolen læst 
og repeteret til „Lidt kemi“. Eksperimenter og lettere 
beregningsopgaver.
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IV. Sundhedslære af A. Utne. Under forevisning af billeder 
samt modeller af menneskets vigtigste organer gjennem
gaaet og repeteret lærebogen til § 29. S. Henrielisens 
lærebog i fysik læst til ende fra „Lyset“; derefter repe
tition af hele bogen (faldlovene forbigaaet). Eksperi
menter og lettere beregningsopgaver.

R e g n i n g og m a t h e m a t i k. Ö O W
I. Almindelig brøk efter Johannesens regnebogs 2det 

hefte. Reguladetri efter samme regnebogs 3die hefte. 
Forberedende øvelser til geometrien efter Petersens for
beredende kursus til opg. 38 (parallelen).

II. Praktisk regning. 1ste halvaar 3 timer, 2det 1 time 
ugentlig. Gjennemgaaet sammensat reguladetri, proeent- 
og renteregning efter Johannesens regnebogs 3die 
hefte. Stadig øvelse i hovedregning. Aritmetik. 2 
timer ugentlig 2det halvaar. O. Johannesens lærebog 
i aritmetik læst og delvis repeteret til ufuldstændig 
divisio. Opgaver efter lærebogens eksempelsamling. 
Geometri. 2 timer ugentlig. Forberedende geometriske 
øvelser 1ste halvaar. 2det halvaar er læst og delvis 
repeteret „Indledende geometrisk kursus ved Eliassen“ til 
2den bog. Opgave efter lærebogens eksempelsamling.

III. Aritmetik og algebra. O. Johannesens lærebog. Gjen
nemgaaet tals delelighed, fælles multiplum og fælles 
maal, brøklæren samt ligninger af 1ste grad. Opga
ver efter lærebogens eksempelsamling. Geometri. Ind
ledende kursus i plangeometri ved Eliassen læst og re
peteret fra rette liniers deling til 4de bog. Konstruk
tions- og beregningsopgaver efter lærebogens eksem
pelsamling. Praktisk regning. Gjennemgaaet rente
regning, diskonto, delings- og blandingsregning samt 
endel blandede opgaver efter O. Johannesens regne
bogs 3die hefte. Hovedregning.

IV. Aritmetik og algebra. Johannesens lærebog. Gjen
nemgaaet proportionslæren, potens- og rodlæren samt 
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ligninger af 1ste grad; derefter repetition af hele bo
gen. Opgaver efter lærebogens og andre eksempel- 
samlinger. Geometri. Indledende kursus i plangeome
tri læst ud fra 4de bog: derefter repeteret hele bogen. 
Talrige beregnings- og konstruktionsopgaver. Praktisk 
regning. Blandede opgaver efter O. Johannesens reg
nebogs 8die hefte samt vegt- og mmberegning (prisme, 
pyramide, cylinder, kegle og kugle). Desuden er reg
net omtrent alle opgaver, som har været givet til mid- 
delskoleeksamen. Hovedregning og forkortede meto- 
der, hvor det bar kunnet ske med fordel.

S k r i v n i n g.
I. Benyttet Thorsen & Wangs skrivesystem, 3die og 4de hefte.

II- „ —„— — , 4de og 5te „
III- » —,,— — , 5te „
IV. „ —,— 5 te

samt øvelse i haandskrift.
•T e g n i n g.

I. Tegnet fra no. 10 til 23 af H. Petersens tegneapparat. 
Tegningerne optrukne med tusch og farvede. De (lin
kere elever har tegnet flere ekstrategninger efter lære
rens optegning paa tavlen.

II. H. Petersens tegneapparat. Tegnet fra no. 19 til 2S 
og 30. Tegningerne optrukne med tusch og farvelagte. 

III. Tegnet de 7 forste klodse i den foreskrevne model
række i forskjellige opstillinger og under sammenstil
linger af to legemer. Ligesaa tegnet mange lettere 
brugsgjenstande, der dels forelindes paa skolen, dels 
er indkjøbte i legetøibutiker.

IV. Tegnet alle 9 opgaver i den foreskrevne modelrække 
under mange forskjellige sammenstillinger lige til 3 a 
4 legemer i hver opgave. Desuden er tegnet en hel 
del brugsgjenstande som trapper, stole, borde, vaser, 
mugger, kaffekjedler, senge, sproiter etc., indkjøbte dels 

. hos Parmann, dels i legetøibutiker.
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Haandgjern i n g.
I. Gutter: Krumsagning, kantfiling, side- og kanthøvling 

og sammenspigring. Arbeidet efter Kjennernds tegnin
ger, 5te og Gte trin til no. 34.
Piger: Tegnet, klippet og syet et linned med rynker 
og linning og hulfald om ærmerne. Strikket et par 
s ti'ømper.

II. Gutter: Spigring og sammenfældning. Arbeidet efter 
tegningerne fra no. 35 i Gte trin til no. 42 i 7de trin.
Piger: Syet navnedug med bogstaver og tal. Øvelse 
i lapning paa. rudet tøi. Strikket en strømpe.

III. Gutter: Sammenfældning og gradering. Arbeidet efter 
tegningerne fra no. 42 i 7de trin til no. 50 i 8de trin.
Piger: Prøvestykke med lapning, isyning af liægter, 
baand og knapper og knaphul. Strikket en strømpe. 
Tegnet, klippet og syet et par benklæder.

IV. Piger: En borddug med silkebroderi, kunstsøm, paa 
filt. Silkebroderi paa linlærrcd. Øvelse i liard angers øm.

L e g e m s ø v e 1 s c r.
I. Gutter: L. Beutzens gymnastiktabeller 5—9.

Piger: „Minnesbok i gymnastik“ tab. 1—6 b med til
læg og ombytninger. Hævbevægelser og sprang er lagte 
ind i tabellerne efter L. Beutzens 7 første tabeller.

II. Gutter: L. Bentzens gymnastiktabeller 9—14.
Piger: Som anført for kl. I.

III & IV. Gutter: L. Bentzens gymnastiktabeller 14—18. 
Piger: Som anført for kl. I.

San g.
I. Skalabygning og anvendelse af fortegn i de almindeligst 

brugte tonearter. Repetition af noteværdier, pauser, og 
takt. Enstemmig koralsang. Endel tostemmige og 4 
trestemmige sange indøvede. Lidt øvelse i noteskrivning. 

IT. Enstemmig koralsang. Trestemmig sang efter opskrift 
paa notetavlen. Før indøvelsen er sangens toneart, 
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taktart, tempo og foredragsbetegnelser gjennemgaaet. 
Lidt øvelse i noteskrivning.

III. I det væsentlige som i kl. II.

De i skoleaaret benyttede lære- og læsebøger:
Religio n. Vogts lille bibelhistorie i 4—5, Kl aven es s’ 

i I—III. Bangs katekisme (i overgangstiden O d 1 a n d s 
i U—III). Klavenes s’ forklaring. Bruns øg Gas
paris kirkehistorie.

Norsk. Pauss og Lassens læsebog: i IV Eriksens 
læsestykker.. Udvalgte digte ved W. Klem. Løkkes 
omrids af grammatiken. Aars’ retskrivningsregler.

Tysk. D. F. Knudsen og O. Kristiansens lærebog 
i tysk for begyndere i I. B. Gundersens tyske 
læsestykker i II—IV. Samme forfatters samtaleøvelser 
og stiløvelser. Løkkes lille grammatik.

Engelsk. Brekkes lærebog for begyndere i II. Samme 
forfatters læsebog for middelskolen i III—IV. Løkkes
grammatik ved Wester n.

Historie. Winthers forberedende lærebog i 4—5, 
Ræders lærebog i I—IV.

Geografi. Horns geografi for middelskolen, 1ste trin i 
4—5, 2det trin i I—IV.

Naturfag. Sørensen: Dyrerigets og planterigets natur
historie i I—IH. Utnes sundhedslære i IV. S. Hen-
r i e h s e n s fysik i III—IV.

Mat em. fag. O. Johannesens regnebog. Samme for
fatters lærebog i aritmetik. A. Petersen: Forbere
dende kursus i geometri il. A. Eliassen: Indle
dende kursus i plangeometri i II—IV.
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VII. Afgangsexamen.
Einar Gathe, f. 4*/ w 84, søn af afd. kjøbmand O. M. Gathe, 

Moss. Skolens elev fra 1/8 91.
Oscar Gathe, f. 3l/1 8G, foregaaendes broder. Skolens elev 

fra Va 91.
Gustav Adolf Landmark, f. 15/5 82, søn af agent O. F. Land

mark, Brüssel. Skolens elev fra 1/8 98.
Frederik Herman Holstad Mortensen, f. 18/, 84, søn af mølle

mester H. P. Mortensen, Moss. Skolens elev fra 91.
Anton SkjørtenJ) f. 83, søn af banemester A. Skjorten, 

Moss. Skolens elev fra x/8 89.
Ole SkjørtenJ) f. 85, foregaaendes broder. Skolens elev

Ira 7a 90.
Olaf Hjalmar Svae, f. 8/7 84, søn af trælasthandler O. M.

Svae, Moss. Skolens elev fra 27\ 94.
Rigmor Andersen, f. 38/2 84, datter af urmager C. E. Ander

sen, Moss. Skolens elev fra 7s
Sofie Andersen, f. 28/2 84, foregaaendes søster. Skolens elev 

fra 97.
Marie Askim, f. s5/s 84, datter af underfoged C. Askim, Moss.

Skolens elev fra 1/8 97.
Annie Marie Beckf} f. 7s 84, datter af kjøbmand H. J. Beck, 

Moss. Skolens elev fra 1/8 97.
Juliane Katharina, Dahl, f. 7r 84, datter af skibsfører E.

Dahl, Moss. Skolens elev fra 1/8 97.
Johanne Elise Eng, f. 3<l/1 83, datter af afd. kirkesanger H.

Andersen, Rakkestad. Skolens elev fra 7 s 97.
Gudrun Heiberg, f. 22/9 83, datter af grosserer H. Heiberg, 

Moss. Skolens elev fra 7'8 97.
Marie Helander f. 7a 84, datter af telegrafist H. E. C. He

lander, Moss. Skolens elev fra 7s 97.
Anna Catarina Holstf) f. 29/11 83, datter af grosserer S. P.

Holst, Moss. Skolens elev fra 7s 97.
*) Ikke prøvet i tysk. ’) Ikke prøvet i tegning-. 3) Ikke prøvet i 

gymnastik.
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Frida Jenssen, f. 19/0 85, datter af sagbrugsfuldmægtig J.
Jenssen, Moss. Skolens elev fra 1/8 97.

Hedvig Magdalene Füssen, f. 18/g 83, datter af kjøbmand Th..
Nilssen, Moss. Skolens elev fra 97.

Sigrid Fernanda Prydz, f. 17/IS 83, datter af kjøbmand F.
Prydz, Moss. Skolens elev fra x/8 97.

Elisabeth RynningJ} f. 84, datter af afd. grosserer K. E.
S. Rynning, Moss. Skolens elev fra W 98.

Suniva Caroline Schmidt, f. “/g 85, datter af stadsveterinær 
C. H. E. Schmidt, Moss. Skolens elev fra 1/8 97.

Marie Sofie Fredrikke Steenstrup, f. 3/9 84, datter af resid. 
kapellan Hj. Steenstrup, Moss. Skolens elev fra 97.

Derhos en privatist, Ragna Habel,elev af frøken Aagot
Monsens skole i Aas.

Den i reglementets § 9 anordnede afgangsprøve i reli
gion og naturkundskab ved udgangen af kl. III bestodes af 
samtlige klassens 29 disciple ligesom af 3 privatister, elever 
af frøken Monsens skole i Aas.

Den mundtlige prøve blev sløifet i norsk, historie og 
naturlære i III, i religion, norsk, matematik og geografi i 
II, i norsk og geografi i I, i geografi i 4. Istedenfor •examens- 
karakterer opførtes i disse fag en væsentlig efter disciplenes 
fremgang i de tre sidste maaneder af skoleaaret beregnet 
hovedkarakter. I 5te forb.klasse, hvis examen tillige er den 
reglementerede prøve for optagelse i kl. I, examineredes i 
samtlige fag; som censorer ved denne prøve fungerede læ
rere ved stedets folkeskole.

’) Ikke prøvet i religion, tysk og gymnastik. 2) Ikke provet i tysk 
og gymnastik.
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VIII. Skolens bibliotek og samlinger.
Tilvext i skoleaaret.

A. Biblioteket.
(G. betegner gave).

Aarsberetning, Det kgl. norske Frederiks universitets for 
1898—99. Kr. 1900. G.

Aarsberetning for 1899, fra Foreningen til norske fortidsmin- 
desmerkers bevaring, Kr.

Arkiv för nordisk filologi. Sextonde bandet. Lund 99. G.
Bang, J.. Chr. Den lutherske katekismus’ historie II. (Univ, 

progr.). Kr. 99. G.
Bjørseth, K. Tyske stiløvelser (frie stile) for Bdie og 4de 

middelklasse. Kr. 1900. G.
Boas, J. E. U. Lærebog i dyrerigets naturhistorie. 2det 

oplag. Kbhn. 1900. G.
Falk, Hj. og Torp, Ä. . Dansk-norskens syntax i historisk 

fremstilling. Kr. 1900.
Forhandlingsprotokol ført i Regjeringsraadet og Statsraadet 

Marts til Decbr. 1814. Udg. af det norske Rigsarkiv. 
Kr. 99. G.

Greve, J. Opgaver i tysk stil for middelskolens øverste 
klasser. Fjerde udgave. Bergen 1900. G.

Haffner, • E. Geografi for middelskolen. Kr. 1900. G.
Halvorsen, J. B. Norsk Forfatter-Lexikon. Hf. 51—52. Kr. 

1899—1900.
Historisk Tidsskrift, udg. af den norske hist. Forening. Bdie 

Række, 5te Bd. Kr. 99.
Historisk Tidsskrift, udg. af den danske hist. Forening. 7de 

Række, 2det Bd., 1—5 Hf. Kbhn. 1899—1900.
Historisk tidskrift, utg. af svenska hist, föreningen. Nit

tonde årgången. Stöckli. 99.
Holtsmark, G. Naturlære for middelskolen. Kr. 1900. G.
Høst, B. Lærebog i verdenshistorie for middelskolen. Kr. 

1900. G.
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Iversen, K. B. Fransk begynderbog. Kr. 1900. G.
Koht, H. Lesestykke i landsmaale. Kr. 1900. G.
Kristiansen, O. Nye tyske stiløvelser for middelskolen. Kr.

1900. G.
Naturen, ill. maanedsskrift for populær naturvidenskab, for 

1899. Bergen 99.
Nielsen, Y. Aktstykker vedk. Konventionen i Moss 14. Aug. 

1814. Kr. 94. G.
— „— Fra Kiel til Moss med „Efterskrift“. Kr. 94.
— „— Aktstykker vedk. Stormagternes Mission til Kjø- 

benhavn og Christiania i Aaret 1814. 1ste—2den Række. 
Kr. 96—97. G.

Norsk bogfortegnelse for 1896. Kr. 1900. G.
Raabe, J. Lærebog i Norges historie for middelskolen. Kr. 

1900. G.
Reusch, H. Geograft for middelskolen. Kr. 1900. G. 
Skolevæsenets tilstand i kongeriget Norge for aaret 1896.

Udg. af kirke- og undervisnings-dept. Kr. 1900. G. 
Smaalenenes Amtsthings forhandlinger 1900. Moss 1900. G. 
Torp, M. og Falk Hj. Dansk-norskens lydhistorie. Kr. 98. 
Universitets- og skole-annaler for 1899. Kr. 99.
Vor ungdom, tidsskrift for opdragelse og undervisning, for 

1899. Kbhn. 99.

Biblioteket tæller nu 667 skrifter i 1028 bind.

Discipelbiblioteket har som gave modtaget den frøken 
Dahis nedlagte pigeskole tilhørende bogsamling paa tils. 110 
bind. Efterat biblioteket i flere aar ikke havde nydt nogen 
understøttelse af kommunen, blev der paa indeværende aars 
budget bevilget 250 kr. til istandsættelse af ældre bøger og 
anskaffelse af nye. Herfor er indkjøbt 55 bind, hvorefter 
biblioteket tæller tils. 393 bind, der alle er i god stand. Ud- 
laanet sker gratis. Bibliotekar er f. t. adjunkt Magnussen.
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B. Den naturhistoriske samling.
Skelet af en kat.

do. af en kraake.
do. af en torsk.

Hovedskalle af et faar.
do. af en ræv.
do. af en hare.
do. af en hest (G).

Gibsmodel af menneskehovedet i gjennemsnit.

C. Den fysikalske samling.
Skaalvegt paa stativ med 3 skaale af messing.
Vegtstang med lodder.
Konvekst speil paa stativ.
Konkavt „ „ „
Konveks linse paa messingstativ.
Konkav „ „ „
Pascals kar.
Apparat til at vise Mariottes lov for lavt tryk.
Skjerm til at opfange reelle billeder.
Sugepumpe og trykpumpe i stativ af messing og jern.
Sirene af messing paa fod.
Glødelampe paa fod.
4 kromsyreelementer i stativ af jern.
Apparat til at vise Amperés regel.
Blokverk i stativ med tridser.

Undervisningsmateriellet forøvrigt er vedligeholdt ved 
anskaffelse af nye gjenstande i de udslidtes sted. Bl. a. er 
anskaffet 4 nye vægkarter af Bamberger, England, Frank- 
rige, Spanien og Afrika.
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IX. Skolepenge.
Indskrivningspenge erlægges ikke. Den aarligo skole- 

kontingent er 72 kr. i forberedelses- og 100 kr. i middel
klasserne. Naar to eller Hero søskende til samme tid søger 
skolen, betalej’ den anden kon af ovenanførte skolepenge, 
medens den ellei' de øvrige gaar frit. Denne moderation 
gjælder dog kun, forsaavidt de alle er elever af middelklas
serne. For elever af forberedelsesklasserne gjælder de tid
ligere satser for moderationen, ifølge hvilken den anden be
taler 3/i og den ellei' de øvrige l;3 af ovenanførte skolepenge.

Fripladsene, hvis antal er fastsat til 1(5 a/3 procent af 
det samlede elevantal i middelklasserne, har været saaledes 
fordelte:’kl. I: 8 hele, kl. Il: 5 hele og 1 halv, kl. III: 2 
hele og 1 halv, kl. IV: 3 hele og 2 halve, tiis. 18 hele og 
4 halve. I forberedelsesskolen, hvor der som regel ikke til- 
staaes friplads, har 1 elev paa grund af særegne omstændig
heder nydt hel friplads. Fripladse har saaledes været til- 
staaede til et samlet beløb af 2072 kr., og moderationen for 
søskende har beløbet sig til 1980 kr. Fripladse og mode
ration tilsammen udgjorde altsaa 4052 kr.

Friplads, hel som halv, tilstaaes saavel tidligere beta
lende elever som børn, dei- optages direkte fra folkeskolen. 
Af de sidste har i skoleaaret 9 nydt hel friplads ; men deres 
antal vil stige, eftersom forberedelsesklasserne inddrages (i 
det nyeTskoleaar nyder saaledes 10 folkeskoleelever hel og 
3 halv friplads). Ogsaa for disse elever vil det herefter for 
lilstaaelse af friplads blive krævet, at deres trang er bekræf
tet ved paalidelige vidnesbyrd.

X. Almindelige bemerkninger.
Skolens lokaler er fremdeles i god forfatning. Paa 

oTund af manglende plads i middelskolcbvgningen har 4de 
forb. klasse holdt til i den kommunen tilhørende pigeskole
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bygning, til hvis tegnesal sløidundervisningon fremdeles er 
henlagt.

Den daglige undervisningstid har i december og januar 
været kl. S’,*—i skoleaarets øvrige maaneder kl. 
8l/a—2. Bestyrerens kontortid er resp. kl. 108 4—IPj og 
kl. ICP/a—11 Vi.

Foruden de af forstanderskabet nærmere bestemte faste 
ferier, der tilsammen udgjør 84 ä 85 dage, har der af de til 
bestyrerens raadighed stillede 12 enkelte fridage været anvendt 
6 for den hele skole samt 2 for kl. IV og 5te fbkl.' og 1 for 
de øvrige klasser til oxamonsrepetition.

Elevernes helbredstilstand vil sees af følgende beretning, 
som hr. bylæge J. Galtung har afgivet om sin virksomhed 
som skolens læge :

„Skolen har i det forløbne skolcaar jevnlig været besøgt 
af lægen og konferencer fundet sted med skolens bestyrer 
om sundhedsforholdene ved skolen i sin almindelighed og 
for de enkelte elevers vedkommende.

Ved gymnastikundervisningen har lægen ofte været til
stede og af og til ved skrive- og tegneundervisningen forat 
give de vink, som fra et medicinsk standpunkt ansaaes for
nødne. Sundhedstilstanden ved skolen maa i det hele taget 
betegnes som ganske god hele aaret igjennem. Af epide
miske •sygdomme optraadtc foruden et enkelt tilfælde af skar- 
lagensfeber kun kusma, som i januar og februar maaned gav 
anledning til adskillige forsømmelser fornemmelig i do 2 
forberedelsesklasser.

Af dødsfald er der i aarots løb indtruffet tvende, idet 
en af eleverne i l.ste middelklasse a døde i marts maaned 
af gigtfeber og hjertefeil og en af eleverne i 5te forbere
delsesklasse efter flere aars svaghed af anæmi.

Af eleverne i de 4 middelklasse)', som tilsammen i 1ste 
halvaar talte 126 elever, nemlig 56 gutter og 70 piger, og 
2det halvaar 129 elever, nemlig 57 gutter og 72 piger, er der 
i det hele paa grund al sygdom forsømt 14234/0 dage eller 
gjennemsnitlig ea. 11 dage pr. elev. Af disse 1 428*/« dage 
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falder 598 dage paa gutterne og 8254/6 dage paa pigerne eller 
gjennemsnitlig 10.5 dage paa hver gut og 11.5 paa hver pige. 
I øverste klasse viser forskjellen mellem gutternes og piger
nes forsømte dage sig adskillig større, idet der i denne klasse 
paa hver pige falder ca. 8 forsømte dage, medens der paa 
hver gut kun falder 1.4 dag.

Af aarets maaneder viser ogsaa iaar ligesom ifjor februar 
maaned det høieste antal forsømte dage. For de forskjellige 
maaneder stiller forholdet sig saaledes:

august .... ■ 182/e dage.
september . • 84UC —
oktober .... • on —
november . ... . 186 —
december . . 176 —
januar .... . 190 —
februar .... . 276 —
marts .... • 1882/g —
april................... . 87 —
mai................... . 82 —
juni................... • 40a/6 —

I de forskjellige klasser stiller forholdet af forsømte dage 
sig saaledes:

4. mdkl. med 22 elever 1382/0 dag gjensntl. pr. elev 6l/# dag.
3. ,5 29(30) 2593/0 8S» „
2. H & « 18(19) 367 19
2. „ b 18(19) 237 » H 123/6 „
1. „ a 20 294
1. „ b 19 5? 1243/c W « g8/6 „

Ganske fritaget for gymnastik paa grund af en eller an
den legemsfeil eller svaghed har 13 af middelskolens elever 
været, nemlig 9 gutter og 4 piger. Udygtige til gymnastik 
har altsaa 10.3 °/0 af eleverne, nemlig 16 % af gutterne og
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5 .7 °/o af pigerne, været. Aarsagerne har været brok (5 til
fælde), alm. svaghed og blodmangel (4 tilfælde), hjertefeil (2 
tilfælde), rygradsskjævhed (.1 tilfælde) og gigt (1 tilfælde). I 
forb.klasserne har 1 pige været fritaget paa grund af en 
benskade.

Foruden disse 13 har selvfølgelig en del elever i aarets 
løb af forskjellige grunde i kortere eller længere tid været 
fritaget for at deltage i gymnastikundervisningen. For en
kelte af pigerne har denne fritagelse strakt sig over et noget 
længere tidsrum; aarsagen har da som regel været sterk bleg
sot. Af samme grund har ogsaa enkelte piger i nogen tid 
været fritaget for at deltage i undervisningen i haandarbeide.

Paa grund af hjertefeil fritoges en gut i det sidste halv
aar for sløid.

I de 2 forberedelsesklasser, som endnu er knyttet til 
middelskolen, har elevantallet været 57. De paa grund af 
sygdom forsømte dage har i disse klasser tilsammen været 
506, nemlig i

5 . fbkl. med 29 elever 247*/6 dag eller gjensntl.pr. elev dag.
i. „ „ 28 „ 258«/5 „ „ ' — - „ 9l/6 „

Af skolens samtlige elever er der 18, som i aarets løb 
ikke liar forsømt nogen dag* paa grund af sygdom.“
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XI. Skolens regnskab.
1. Udgifter.

a. Lønninger til samtlige ved skolen ansatte
funktionærer samt til vikarer og censorer 
ved. afgangseksamen ,............................... kr. 21683.35

b. Bibliotek og samlinger..................................... ,, 176.70
c. Fripladse........................................................ „ 2072.00
d. Lys og brænde.............................................. „ 1203.70
e. Forskjellige udgifter.................................... ,, 320.50

kr. 25-156.25

2. I n d t a? g t e r.
a. Skolepenge, heri medregnet fripladsenes pen

gebeløb  kr. 14533.00
b. Eksamensgebyr.......................................... ,, 366.40
c. Bidrag af kommunen................................ „ 1830.19
d. Renter af „Legatet til Momme Petersons

minde“................................................, . . 720.00
e. Tilskud af statskassen................................ „ 8006.66

kr. 25456.25



St tilbageblik.
(Af overlærer Olsen.)

Den sidste beretning om skolens virksomhed, der er 
udgiven i trykken, er fra 1891. I de forløbne ni aar er der 
foregaaet væsentlige forandringer i skolens organisation, livoral 
de vigtigste er dens overgang til fællesskole sommeren 1897 
og den samtidig dermed begyndte successive inddragelse al 
de tre forberedelses- og de to nederste middelklasser, lige
som der er truffet en ny ordning af skolens økonomiske for
hold og de faste læreres aflønning. I skolens indbydelses
skrift til den offentlige examen i 1886 gav ieg en udførlig 
beretning om den høiere kommunale skole i Moss fra dens 
oprettelse i 1810 og til 1886, og i de to senere trykte aars- 
beretninger af 1889 og 1891 er denne beretning ført videre 
frem til sidstnævnte aar. Ifølge lov om høiere almenskoler af 
37/7 1 89 6 skal hver skole herefter som regel udgive sin aars
beretning i trykken, og forat traaden i skolens historie ikke 
skal albrydes, har jeg følt mig opfordret til at give neden- 
staaende kortfattede fremstilling af skolens udvikling og 
virksomhed i tidsrummet 1891—1899.

Skolens forstanderskab bestod i skoleaaret 1891—92 af 
de samme herrer som aaret iforveien, nemlig af sogneprest 
A. J. Boye (formand), byfoged F. A. Z. Sandberg og skolens 
bestyrer ex officio samt postmester N. S. Jonassen, verftseier 
S. P. Holst, grosserer H. A. Reinert og læge G. L. Mordt 
som kommunovalgte. Yed sogneprest Boyes død høsten 1892 

3
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indtraadte den forrettende sogneprest, pers, kapellan K. D. 
Mageisen som midlertidigt medlem, indtil den nye sogneprest 
H. E. Hansen høsten 1893 tiltraadte sit embede. W 189G 
afløstes postmester Jonassen og grosserer Reinert af kjøb
mand Carl Bang og bankkasserer Chr. M. Holst og s#/8 s. 
a. læge Mordt af bylæge J. F. U. Galtung.

Efter sogneprest Boyes død fungerede overlærer B. 
Olsen som formand indtil udgangen af 1895. Fra 1/1 1896 
har sogneprest H. E. Hansen været formand og overlærer 
Olsen næstformand.

I lærerpersonalet er foregaaet følgende forandringer: 
Efter afd. klokker H Næss ansattes 12/L 1892 don nye klok
ker Brynjulf Nestaas, der tiltraadte sin post s. a. I le
digheden var posten overdragen examinerct lærerinde, frk. 
Aasta Olsen. 16j6 1892 fratraadte seminarist M. EHingbø sin 
post som sanglærer og efterfulgtes af seminarist Anders 
Thomle. 181,8 afgik lærer O. Markegaard ved dø
den og efterfulgtes 1894 af seminarist Lars Lien. I le
digheden vikarierede seminarist, student og reserveofficer 
Halfdan Thuve til udgangen af april og efter ham seminarist 
Johannes Kjelland til skoleaarets udgang. 1 /c 1896 fratraadte 
frk. Elise Grüner, idet hun var ansat som lærerinde ved Kri
stiania folkeskoler, hvorefter hendes post blev inddragen fra 
det nye skoleaars begyndelse, da elevantallet i 2den og 3die 
forberedelsesklasse var saa lidet, at kommunestyret af øko
nomiske grunde besluttede at kombinere disse to klasser.

1897 fratraadte lærer L. Lien, da han var ansat som læ
rer ved Kristiania folkeskoler: hans timer blev til skoleaarets 
udgang besørgede af resid. kapellan Hjalmar Steenstrup, læ
rer ved den herværende folkeskole Thomas Knudsen og frk. 
Aasta Olsen. Liens post blev derpaa inddragen, da skolen 
ved begyndelsen af skolcaaret 1897—98 gik over til fælles
skole, og den undervisning, der var tillagt posten, herefter 
skulde besørges paa en anden maade. Ved fællesskolens 
oprettelse ansattes følgende nye lærerkræfter : skolebestyrer- 
nde frk. Charlotte Dahl som inspektrise, examinerct lærer
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inde frk. Julie Christophersen og frk. Anna Pedersen som 
lærerinder i forberedelsesskolen (den første tillige som gym
nastiklærerinde), resid. kapellan Hj. Steenstrup som religi
onslærer i de høiere klasser, seminarist Th. Knudsen som 
gymnastiklærer, seminarist Martin Sagen som sløidlærer og 
frk. Anna Smith som lærerinde i haandgjerning. 1898 
fratraadte A. Thomle sin post som sanglærer og efterfulgtes 
af seminarist Johannes Halseth. Frøken A. Pedersen forlod 
skolen ved udgangen af skoleaaret 1897—98, da 2den for
beredelsesklasse blev inddragen, og frk. J. Christophersen 
ligeledes ved udgangen af skoleaaret 1898—99, da 3die forb.- 
klasse inddroges.

I 1891 aabnodos der paa andragende af en af byens 
borgere adgang for pigebørn til optagelse i afgangsklassen. 
Denne adgang benyttedes i skoleaaret 1891—92 af 1, i 1892 
—93 af 1’ i 1893—94 af 2, i 1894—95 af 4, i 1895—96 af 
1 og i 1896—97 af 5 piger, alle tidligere elever af frk. Dahis 
private pigeskole hersteds. Elevantallet i disse sex skoleaar 
var følgende :

Iste kv. 2<let. kv. 3die kv. 4du kv.
1891—92 . . 193 188 185 178
1892—93 . . 176 173 167 164
1893—94 . . 175 170 172 166
1894—95 . . 156 154 152 151
1895—96 . . 139 138 135 132
1896—97 . . 145 143 135 133

Grunden til denne betydelige nedgang i elevantallet,
gjennemsnitlig 186 i 1891—92 til 139 i 1896—97, er

antagelig udelukkende at søge i det tryk, der i begyndelsen 
af nittiaarene hvilede paa byens næringsveie, i forening med 
den forbedrede organisation af stedets folkeskole, der var en 
følge af loven af 26/6 1889, og som bragte mange ubemidlede 
forældre, der ellers vilde have sendt sine børn til middel
skolen, til at anbringe dem i folkeskolen,

3*
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Som en følge af nedgangen i elevantallet og dermed 
ogsaa i skolepengene øgedes kommunens tilskud til skolens 
drift i betydelig grad, fra kr. 4760,19 i 1891—92 til kr. 7539,33 
i 1895—96, hvilket sidste beløb ikke var meget mindre 
end skolepengene for samme aar, kr. 787'2,00. Allerede i 
begyndelsen af 1895 rettede derfor formandskabet følgende 
henvendelse til. nedenfor nævnte syv herrer:

„Efterat formandskabet i sine bestræbelser for at finde 
udveie til at formindske kommunens trykkende budget og 
mest muligt lette skatteborgerne byrden al de voxende skat
ter har fæstet sin opmærksomhed ved skolerne, om der ikke 
ved en omordning af disse maatte kunne opnaaes besparelser 
i kommunens bidrag, har man besluttet at henvende sig til 
nogle interesserede mænd : d’hrr. sogneprest Hansen, skole
bestyrerne Olsen og Martinsen, cand. mag. Schreiner, lærer 
Hélseth samt formandskabsmedlemnierne Aug. Thoring og 
Chr. M. Holst med anmodning om at træde sammen i en 
komite for nærmere at udrede det ovennævnte spørgsmaal 
samt i tilfælde fremkomme med forslag.

Man tillader sig derhos at bemerke, at formandskabet 
nærmest har tænkt sig den tilsigtede hensigt opnaaet ved en 
sammenslutning af de forskjellige skoler, helt eller for de 
lavere klassers vedkommende, samt at man tillige har været 
inde paa den tanke, om ikke ogsaa den herværende private 
pigeskole burde medtages i de overveielser, som sagen maatte 
give anledning til.

I henhold hertil tillader man sig herved at anmode Dem 
om at indtræde som medlem af forannævnte komite“.

Denne anmodning blev imødekommet af samtlige syv 
herrer, hvorefter komiteen holdt sit første møde den 15de 
mårs. Her valgtes sogneprest Hansen til formand og lærer 
Helseth til sekretær. Under forhandlingerne, der fortsattes 
gjennem on række af møder, viste dot sig snart, at der ingen 
besparelse vilde blive at opnaa gjennem en sammenslutning 
af folkeskolen og middelskolen. En saadan besparelse antog 
man derimod at kunne opnaa ved en sammenslutning al 
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middelskolen og den private pigeskole, og da der ikke længe 
iforveien af ondel af byens borgere var reist krav paa opret
telse af en kommunal pigeskole, blev denne sammenslutning 
den væsentlige gjenstand for komiteens fortsatte forhandlin
ger. Efter en indgaaende drøftelse saavel af sagens økono
miske som af dens pædagogiske side, var man i møde den 
26de april kommen saa langt, at votering kunde foregaa. 
Som voteringstemaer forelaa et af formanden fremsat forslag, 
saalydendc :

..Komiteen tilraader ogsaa af økonomiske grunde, at 
den herværende middelskole omdannes til fællesskole for 
gutter og piger. Dette raad gives under den fonidsætning, 
at begge kjon undervises — naar undtages den særskilte 
undervisning for piger i haandarbeide — fælles gjennem hele 
middelskolen til og med 5te klasse. Her menes en deling 
at burde linde sted, idet de piger, som agter at underkaste 
sig middelskoleexamen, paa dette trin bør faa ot hvileaar 
ved at gaa over i en aarsklassc mod indskrænket undervis
ningstid for saa derefter det følgende aar igjen at mødes 
med gutterne i den for dem gjaddende 6te klasse, medens 
der paa samme tid bør gives de piger, som ikke sigter paa 
middelskoleexamen, anledning til at afslutte sin skolegang i 
hin nævnte, for pigen særskilte aarsklasse. — Fremdeles 
tilraader komiteen, at de tre forberedelsesklasser ved mid
delskolen inddrages, og at do tre første aarsklasser ved fol
keskolen udrustes saaledes, at forberedelsen til middelskolen 
her kan linde sted“,

og et af kand. Schreiner af saadan ordlyd:
„Komiteen tilraader, at spørgsmaalet om on omordning 

af byens skoler indtil videre henstaar“.
Dot sidste forslag vedtoges med 4 mod 3 stemmer.
Flertallets begrundelse af sin stemmegivning er saa

lydendc :
„Som bekjendt, foreligger der Ira den ved kgl. resolu

tion af 3. september 1890 nedsatte kommission et „Forslag 
til en forandret ordning af den høiere almenskole“, der efter 
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al sandsynlighed vil blive indbragt for meste aars storting 
og der linde sin algjorelse. .Dette forslag gaar ud fra, „at 
den høiere almenskole bor bygges paa og knyttes til byfol
keskolens 2den afdeling, og at den bør organiseres under 
denne forudsætning, saaledes at |forberedelsesklasserne og] 
kl. I og II af den nuva'rende middelskole indgaar i folke
skolen“ (forslagets pag. 18). Paa samme tid foreslaar kom
missionen en ordning af undervisningen i don -l-klassige mid
delskole, som, hvor økonomiske hensyn gjør det ønskeligt 
at etablere fælles undervisning for gutter og piger, fjerner 
de vanskeligheder, der ved den nuværende ordning i saa 
høi en grad stiller sig hindrende iveien for .middelskolens 
overgang til fællesskole. (Forslagets pag. 217 IT.).

Naar nu komiteens opgave er den at fremkomme med 
forslag til en omordning af vor bys skolevæsen, sigtende til 
at formindske kommunens udgifter lil samme, synes det lier- 
tallet, med ovenanførte for øie, lidet heldigt, om man paa 
det nuværende tidspunkt vilde skride til en gjennemgribende 
omordning af vort skolevæsen, medmindre man derigjennom 
vilde opnaa en betydeligere besparelse. Dette er imidlertid 
ikke tilfældet. Hvad man muligens maatte vinde i økonomisk 
henseende, bliver efter de foretagne beregninger relativt 
ubetydeligt*),  medens en omdannelse af middelskolen til 
fællesskole u n d er de n n u v æ r ende o r d n i n g a f m i ti
del skolens undervisning, pædagogisk seet, i flor- 
tallets øino vil blive til ligefrem skade for den første. En 
sammensmeltning af middelskolens lavere klasser med de 
tilsvarende aarsklasser i folkeskolen vil ikke formindske 
kommunens udgifter til skolevæsenet, idet sammensmeltningen 
vil kræve en betydelig forøgelse af folkeskolens lærerkræfter.

Flertallet finder derfor at maatte tilraade, at spørgs- 
maalet om en omordning af vor bys skolevæsen henstaar, 
indtil det viser sig, om don kgl. kommissions forslag bliver 

*) Efter sogneprest Hansens beregning kr. 1554,00, efter overlærer 
Olsens kr. 764,00.
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indbragt for (let snart sammentrædende storting, og hvilken 
afgjorelse det der vil Unde/1

Ogsaa 'mindretallet leverede en begrundelse af sin stem
megivning, der imidlertid er for udforlig til at kunne finde 
plads i dette korte tilbageblik. Den behandler ikke alene 
spørgsmaalot om middelskolens overgang til fælloskole saa- 
vel Ira den økonomiske som fra den pædagogiske (og fysio
logiske) side betragtet, men ogsaa mindretallets forslag om 
en øieblikkolig henlæggelse af middelskolens tro lorbcredcl- 
dosklasser til folkeskolen, en foranstaltning, som anbefales 
sterkt ikke mindst af sociale hensyn.

Komiteens betænkning, dat. 81/1S 1895, oversendtes for
mandskabet, der 10('# 1896 afgav følgende indstilling:

„Formandskabet med undtagelse af et medlem, hr. 
Thoring, slutter sig i alle dele til den af komiteens flertal 
afgivne udtalelse med den for samme givne begrundelse, idet 
man efter den stilling, hvori det for indeværende aars stor
ting indbragte lovforslag om en forandret ordning af den 
høiere almenskole efter forlydende nu bolinder sig, antager, 
at der er ond yderligere grund til at udsætte med at gjen
nomføre nogen omordning af byens skolevæsen.

Formandskabets minoritet, hr. Thoring, henholder sig 
til den af komiteens mindretal afgivne udtalelse.

I henhold hertil tillader man sig at indbyde det ærede 
repræsentantskab til at fatte saadan beslutning: Spørgsmaalot 
om cn omordning af byens skolevæsen udstaar indtil videre.“

Denne indstilling vedtoges af kommunestyret i møde af 
med 16 mod 15 stemmer.

Den 27. juli 1896 emanerede den nye lov om høiere 
almenskoler, og i skrivelse af 14. september s. a. anmodede 
formandskabet komiteen om at optage sagen til fornyet be
handling. Dette skoede, og 2S/10 afgav komiteen følgende 
indstilling:

„Komiteen finder at burde tilraade, at byens middel
skole fra næste skoleaars begyndelse modtager saavel piger 
som gutter til undervisning i alle klasser.
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Ved en saadan forandring vil sikkerlig opiuuics for
dele, som komiteen med de stedlige forholde for oie ikke 
antager kommunen paa anden maade vil kunne tilveiebringe.

Skolen vil kunne gjøre regning paa et betydeligt større 
antal elever, naar den aabnes ogsaa for piger. Og i samme 
maal, som elevantallet vokser og dermed skolens indtægter, 
vil kommunens bidrag til den synke. Det maatte da være, 
at det forventede nye tilskud af elever vilde gjøre oprettelse 
af mange parallelklasser med faa elever i hver klasse nød
vendig. Men efter den oversigt over forholdene, som nu 
haves, antager komiteen, at forandringen vil medføre, at 
kun et par nye klasser maa sættes i gang. Og selvfølgelig 
bør ogsaa det alene ske, naar det viser sig uundgaaeligt. 
Klasser med for mange elever er naturligvis et onde, og som 
regel bor de vistnok ikke have Here end 25. Men den høi
ere skole bolinder sig for tiden paa et overgangstrin, og by
ens økonomiske tryk er forhaabentlig ogsaa kun af mere 
tilfældig og forbigaaende art. Og under disse omstændig
heder tør ikke komiteen fraraade, at skolen strækker sig saa 
langt som muligt med optagelse af elever, selv om det skulde 
blive nødvendigt at gaa noget ud over det nævnte antal i 
klasserne.

Uvisheden om, hvorvidt det kan blive nødvendigt at 
oprette parallelklasser, er saamegct større, som den ordning, 
der nu forcslaaes bragt istand, for en stor del kun vil blive 
en overgangsordning. Den paa sidste storting vedtagne lov 
om høiere almenskoler medfører dette. For det første maa, 
ifølge den, ingen middelskole indrettes med kursus, som er 
over 4 aar. Og dernæst skal denne Jiroaarige middelskole 
være bygget paa folkeskolen, saaat denne skal forberede til 
optagelse i hin. Enhver kommunal middelskole, som vil 
nyde godt af statens understøttelse, maa. indrettes herefter. 
Denne omordning af middelskolen tager sin begyndelse al
lerede næste aar, idet nuværende 3die middelklasse fra hø
sten 1897 skal ordnes efter den nye lov og bliver at be
tegne som 1ste middelklasse. Herfra skal da ordningen byg
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ges videre. De to nederste klasser i middelskolen etter den 
nuværende ordning vil kim blive taalt indtil videre; hvor- 
længc afhænger af forskjellige omstændigheder, der vil blive 
gjort til gjenstand for forhandlinger mellem overstyret og 
kommunerne.

Inden en kortere tid maa ogsaa forberedelsesskolen 
være hævet. De fem forste skoleaar, som hidtil har været 
henlagte til .middelskolen, vil altsaa herefter maatte tilbringes 
enten i folkeskolen eller i private skoler; thi det er selv
følgelig ikke forment nogen at oprette privatskoler, som det 
heller ikke vil kunne negtes nogen at lade sine børn ved 
saadanne uddannes for den lireaarige middelskole. Og det 
tør vel ansees for sandsynligt, at saadanne privatskoler ialle- 
fald for det forste vil blive satte igang. Der vil vist findes 
loraddre, som af forskjellige grunde kan have mindre lyst 
til at sætte sine born ind i folkeskolen. Imidlertid er dog 
kommunen nødt til at indrette denne saaledes, at den er 
istand til at forberede børnene for middelskolen. Don nye 
lov kræver dette. Mere gjennemgribendo forandringer ved 
folkeskolen vil dog dette ikke medføre. Antagelig vil det 
være tilstrækkeligt, at nogle af de fem nederste klasser skaf
fes liere undervisningsuger i form af frivillig undervisning 
for de elever, som agter sig ind paa den lireaarige middel- 
skole, og at en formindskelse af elevantallet, navnlig i be- 
gyndelsesklassorne, foretages. Men ogsaa disse forholdsreg
ler vil øgo noget kommunens udgifter til folkeskolen. Et 
vederlag herfor ydes jo derved, at de skatteborgere, som 
hidtil har maatte betale skolepenge for sine børn i 5 aar, 
da vil erholde fri undervisning for dem i samme tidsrum.

Som det ifølge kgl. resol. er bestemt, at middelskolen 
kun trinvis paa ovennævnte maade skal omdannes efter den 
nyo lov, mener komiteen, at forberedelsesskolens inddragning 
ogsaa bør foregaa paa samme maade. Den tillader sig der
for at foreslaa, at ingen første forberedelsesklasse oprettes 
høsten næste aar, men at indmeldelser til denne henvises til 
folkeskolens første klasse, medens de børn, som allerede er 
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elever al' forberedelsesskolen, faar adgang til al Ibrlsadtc vi
dere opover i de hoierc klasser i skolen. En saadan ind
dragning al' første forberedelsesklasse hosten 1897 vil uden 
tvil ogsaa blive fordret af overstyrel, ligesom det neppe vil 
tilstedes, at anden forberedelsesklasse holdes i gang lamger 
end til sommeren. 1898 og tredic til skoleaarets udgang 
.1899. Men en saadan trinvis omordning maa i liere retnin
ger anbefale sig som den bedste.

Den nærmere indie ordning af middelskolen i den skik
kelse, den saaledes anbefales omdannet til, maa, antager vi, 
blive gjenstand for drøftelse af skolens nærmere vedkom
mende. Komiteen anser det ikke for sin opgave efter det 
hverv, den har modtaget, at gaa ind i enkelthederne paa 
dette punkt. Den vil dog ikke undlade at udtale den for
mening, at erfaringen nok kan komme til at gaa i den ret
ning, at en særklasse for de kvindelige elever omkring slut
ningen af deres skolegang vil vise sig ønskelig. I denne 
særklasse maatte undervisningen i tilfælde anlægges med 
sterk hensynslagen til elevens senere stilling som kvinden i 
hjemmet og da ogsaa indføre ikke alene i nyttigt haandar- 
beide, men ogsaa theoretisk og praktisk i de første begyn
delsesfordringer til et ordentligt husvæsen og kjøkkenstel. 
Komiteen antager ikke, det vilde være hensigtsmæssigt at 
fatte beslutning om en saadan klasses oprettelse allerede nu, 
men mener, at det bør overlades til udviklingen at vise, hvor
vidt den er ønskelig.

Den foreslaaede forandring vil efter komiteens mening 
ikke gjøre udvidelse af skolens lokale nødvendig. Skulde 
klasserne i overgangstiden, før skolen kan blive fireaarig, 
blive saa mange, at de ikke kunde faa rum i den nuværende 
bygning, vil det lokale, som kommunen nn bortleier til frø
ken Dahis pigeskole, være ledigt og afgive plads nok. (Dette 
lokale vil efter al sandsynlighed i en ikke meget fjern frem
tid trænges til udvidelse af folkeskolen, hvis ikke kommu
nen foretrækker paa anden maade at skaffe udvidelse af lo
kalet). Men derimod maa vi gjøre opmerksom paa, at dot 
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nok bliver nødvendigt for kommunen, at der allerede Ira 
meste skoleaars begyndelse sørges lor lokale, inventar o. s. v. 
til undervisning i haandgjerning for gutter.

Ml overslag over det antagelige elevantal og klassetal 
i den af os foroslaaede nye skole med derat følgende ind
tægt og udgift for samme medfølger. Mon som det let vil 
indsees, kan cl saadant overslag bygges kun paa antagelige 
og ikke overalt sikre beregninger. Til nogen veiledning vil 
det dog kanske tjene. Men vi gjor opmerksom paa, at over
slaget i sine foruds.etning’cr har g’aaet ud Ira. en indmeldelse 
i den nye skole al' samtlige de elever, der for tiden søger 
byens private pigeskole.

'fil slutning tør vi henlede opmærksomheden paa det 
ønskelige, for ikke at sige nødvendige i, at den ærede kom- 
nmnebostyrelse fatter beslutning i denne sag snarest mulig. 
Skal forandringen kunne komme istand til sommeren meste 
aar, er der ingen tid at spilde. Og hensynet ikke aleno til 
foraldrene. men ogsaa til andre og da navnlig til den private 
pigeskoles bestyrerinde og lærerpersonale, fordrer ogsaa, at 
en endelig beslutning tages og’ kundgjores snarest muligt“.

Denne indstilling blev af formandskabet oversendt ma
gistraten til forberedende behandling, hvorefter sagen blev 
behandlet af formandskabet i møde al' ~0/i01 hvor det enstem
mig besluttedes at indbyde repræsentantskabet til at fatte 
beslutning overensstemmende med magistratens indstilling 
saalydende:

„a. At bifalde, at herværende middelskole fra næste 
skoleaars begyndelse modtager saavol piger som gutter i 
alle klasser, og at frøken Dahls leie af kommunens pigeskole 
[bygning] som følge deraf opsiges til samme lid (august 
1S97), og

b. At bifalde middelskolens trinvise omdannelse i med
før lov af 27. juli 1896 paa den af den i samme anledning 
nedsatte komites indstilling af 28. oktober d. a. til formand
skabet antydede maade.“



44 Moss komm, liniere almenskole.

Indstillingen blev enstemmig bifaldt af kommunestyret i 
mode af l/u 1890.

Som en folge af beslutningen om skolens overgang til 
fællesskole besluttede frøken Dahl at nedlægge sin private 
pigeskole ved udgangen af skolcaaret 1899—97. I mode af 
w/t 1897 besluttede forstanderskabet enstemmig at anmode 
frk. Dahl om at overtage inspektriseposten ved middelskolen 
fra begyndelsen af det folgende skoleaar, idet det oplystes, 
„at den til omordning af skolevæsenet i vor by nedsatte 
komite havde gaact ud fra som givet, at nævnte inspektriso- 
post vilde blive tilbudt froken Dahl, og at den af komiteen 
nævnte Ion for posten, 1200 kr., for froken Dahis vedkom
mende maatte ikke lidet forhoies ved personligt lonstilla'g.“ 
Forstand erskabet delte fuldtud denne mening, og „4 med
lemmer stemte derfor for et af formanden fremsat forslag om, 
at forstanderskabet skulde foreslaa for kommunebestyrelsen 
at bevilge frøken Dahl et lønstillæg af GOO kr. i tilfælde af, 
at hun vil overtage inspektriseposten ved middelskolen, me
dens de 3 øvrige ’ medlemmer mente ikke at kunne gaa vi
dere end til 400 kr.“ Dette forslag behandledes af formand
skabet i mode af 16/3 1897, hvor man enedes om at indbyde 
repræsentantskabet til at fatte saadan beslutning:

„Som løn for on inspektrisepost ved middelskolen fra 
forstkommende skoleaars begyndelse bevulges af kommune
kassen et beløb af kr. 1200.00 aarlig med personligt tilla'g, 
stort kr. 400.00 [ir. aar, saafremt frøken Charlotte Dahl an
sættes i denne-post, hvilket sidste beløb overgaar til pension 
for frøken Dahl, naar hun maatte fratræde sin stilling ved 
middelskolen.

Forudsætningen for denne pension er dog, at frøken 
Dahl ikke hersteds opretter eller tager ansættelse ved nogen 
med middelskolen konkurrerende skole.“

I kommunestyrets møde af S8/s s. a. bifaldtes formand
skabets indstilling mod 8 stemmer, der afgaves for et af 
repræsentanten John Jenssen fremsat forslag, hvorefter ordet 
„hersteds“ i indstillingens sidste punktum skulde udgaa,



Et tilbageblik. 45

Imidlertid var der til forstanderskabet indløbet en rund
skrivelse fra kirkedepartementet af 1C, 10 1896, hvori forstan
derskabet opfordres „til snarest muligt at sætte sig i forbin
delse med kommunestyret og det kommunale skolestyre for 
at faa bragt paa det rene:

1) om man fremdeles ønsker statsunderstøttelse til en høi
ere skole,

og hvis dette er tilfældet,
2) om stedets folkeskole har naaet en saadan udvikling, 

som den nye lov om de høiere skoler forudsætter, eller 
hvor snart den i tilfælde antages at kunne bringes til 
et saadant standpunkt,

3) om klasserne nedenfor den nuværende middelskoleklasse 
III strax kan undværes, eller hvorledes og hvor snart 
det antages, at de bør inddrages, samt

4) om nogle af de af departementet ansatte lærerkræfter og 
i tilfælde hvilke bøi' opsiges til fratrædelse ved udgan
gen af dette skoleaar.“

Til besvarelse af disse spørgsmaal afholdtes der 5'n 
møde i forstanderskabet i forening med det kommunale 
skolestyre, hvorefter der tilførtes forstanderskabets forhand
lingsprotokol følgende:

„Angaaende spørgsmaal 1 mente man, at der ikke kunde 
være nogen tvil om, at kommunen ønskede at erholde stats
understøttelse til en høiere skole. Den eneste, som udtalte 
sig herimod, var kontorchef Bothner, der lod den bemerk
ning falde, at kommunen burde give afkald paa saadan un
derstøttelse for at faa anledning til at ordne sin middelskole, 
som den selv vilde.

Efter de af skolebestyrer Martinsen og lærer Østbye 
givne meddelelser fra folkeskolen enedes man om at besvare 
spørgsmaal 2 med at udtale, at folkeskolen antagelig vil med 
nogen frivillig undervisning om føie tid være istand til at 
forberede sine elever gjennem de første fem aar til optagelse 
i den nye middelskoles første klasse.

Med hensyn til spørgsmaal 3 fandt man, at de to ne- 
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derste klasser af don nuværende middelskole for tiden ikke 
kan. undværes. En inddragning' nu strax af disse to klasser 
vilde i liere henseender virke meget forstyrrende. Det maa, 
ndtaltes det. være det mest hensynsfulde, at de forældre, som 
har faaet sine born optagne ved middelskolen, ogsaa faar 
adgang til at lade dem fortsætte der, indtil afgangsexamen 
er opnaaet. Mange vilde sikkerlig linde det haardt, om de
res børn skulde blive bortviste Ira den skole, de engang er 
bievne elever af, og henvises til en af folkeskolens klasser. 
Det turde være, at den uvilje, som ikke faa nærer mod den 
lovbefalede forbindelse mellem den høiere skole og folke
skolen, ved en saadan fremgangsmaade vilde faa ny næring 
og voxe til en styrke, som vilde være hindrende for skolen; 
det kan saaledes tænkes, at oprettelse af private skoler ikke 
alene for nybegyndere, men ogsaa for viderekomne kunde 
blive følgen deraf. Man mente derfor, at kommunen bør 
andrage om, at inddragningen af de nederste klasser ved 
vor middelskole sker trinvis paa den maade, at ingen ny 
klasse nedenfra oprettes ved den nuvamende forberedelses
skole, regnet fra meste skoleaars begyndelse. Efter det 
vilde skolen altsaa i 1897 af forberedelsesskolen kim have 
2den og Bdie klasse, i 1898 kun ildie, saaat skolens nederste 
klasse i 1899 vilde være 1ste middelklasse (efter den nuvæ
rende ordning), i 1900 2den do. for saa i 1901 at overlade 
til folkeskolen den hele forberedelse af elever for middel
skolen. Forstanderskabet fandt ogsaa, at de økonomiske 
hensyn nødvendiggjorde en saadan trinvis inddragning. 
Det kan ikke undgaaes, at udgifterne til den kommunale 
folkeskole øges ved det forhold, hvorefter • den efter den nye 
lov skal stilles til middelskolen. Men det synes, som om 
kommunen for tiden har mere end nok med at bære de ud
gifter, som allerede nu kræves til vor bys skoler. Endelig 
taler ogsaa hensynet til de ved middelskolen virkende lærere 
sterkt for, at omordningen af skolen sker saa lempelig som 
muligt; do bør faa den længst mulige tid til at se sig om 
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efter andre stillinger, naar middelskolen ikke1 længere har 
brug for dem.

Til spørgsmaal 4 bemerkedes, at ingen af de af depar
tementet ansatte lærerkræfter behøver at opsiges til frallyt- 
telse ved udgangen af dette skoleaar og heller ikke nogen 
af de andre, forsaavidt det tillades, at omordningen sker 
paa den ovenfor anbefalede maade.

Med hensyn til de forandringer, der som følge af den 
nye lov maa ske ved folkeskolen, udtalte mødet, at det er 
for tidligt at fatte nogen bestemmelse derom eller endog 
at kunne opgjøre sig nogen bestemt mening om dem“.

Paa grundlag af disse udtalelser, mod hvilke departe
mentet ikke kan sees at have reist nogen indvending, og i 
overensstemmelse med den nye skolelov gik man nu i vei 
med at forberede alt til skolens overgang til fællesskole. For 
at komme til nogenlunde vished om, hvor stor tilgangen af 
kvindelige elever vilde blive, sendte overlæreren ifølge op
drag af forstanderskabet en rundskrivelse til de forældre, 
som dengang havde børn i frøken Dahis pigeskole. I denne 
skrivelse redegjorde han kortelig for de fordele, som opta
gelsen i fællesskolen vilde medføre for pigerne, ligesom han 
imødegik de betænkeligheder, som af hensyn til pigernes 
helbred kunde reise sig mod fællesundervisningen, hvorefter 
han anmodede vedkommende forældre om inden en given 
frist at indmelde sine børn i skolen. I forstanderskabets 
møde af 21/5 1897 kunde han oplyse om, at saagodt som 
alle elever i frøken Dahis skole var indmeldte i fællesskolen, 
hvorefter tilvexten af elever vikle blive saa stor, at det vilde 
blive nødvendigt at dele 2den og sandsynligvis ogsaa 1ste 
middelklasse i parallelle afdelinger. I sidste tilfælde maatte 
der oprettes to nye lærerindeposter ved skolen, ligesom der 
under enhver omstændighed vilde kræves en betydelig for
øgelse af timeundervisningen i haandgjerning øg gymnastik. 
Efter det saaledes oplyste besluttede, forstanderskabet, at der 
under forudsætning af kommunestyrets samtykke foreløbig 
skulde kundgjores én lærerindepost ledig med 30 timers 
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ngt. undervisning og kr. 800.00 i aarlig løn, ligesom man 
enedes om at andrage kommunestyret om indtil videre at 
bevilge overlærer Olsen et personligt tillæg af kr. 500.00 
aarlig paa grund af hans forøgede arbeide som følge af sko
lens omordning. I overensstemmelse med formandskabets 
indstilling blev begge disse bevilgninger givne ved enstem
mig beslutning af kommunestyret i møde af 8. juli.

I forstanderskabsmøde af 12. juli meddelte overlæreren 
oplysning om, at der i 1ste middelklasse var optaget tils. 34 
elever, og da dette antal ansaaes for stort til med held at 
kunne undervises under et, besluttede man at indgaa til 
kommunestyret med forslag om oprettelse af en anden ny 
lærerindepost paa 30 ugt. timer og med en aarlig aflønning 
af kr. 800.00. Til anskaffelse af undervisningsmateriel i sløid, 
hvilken undervisning foresloges henlagt til tegnesalen i pige
skolebygningen, besluttede man ligeledes at andrage kom
munestyret om et beløb af kr. 900.00. Ogsaa disse bevilg
ninger blev efter formandskabets indstilling givne ved enstem
mig beslutning af kommunestyret i møde af 30. juli.

I de saaledes oprettede to lærerindeposter ansattes frø
ken Julie Kristofersen, udexamineret lærerinde fra Kristians- 
sands seminar, og frøken Kathinka Kristensen, i 9 aar lærer
inde ved Lillesands kommunale middelskole. For det til
fælde, at den sidste ikke skulde kunne modtage ansættelsen, 
opstilledes som suppleant frøken Anna Pedersen, tidligere 
bestyrerinde af en privat pigeskole i Stange og senest læ
rerinde ved frøken Dahis pigeskole. Frøken Kristensen over
tog sin post ved det nye skoleaars begyndelse, men maatte 
allerede et par dage efter opsige den paa grund af et alvor
ligt sygdomsanfald, hvorefter posten strax overtoges af frø
ken Pedersen. Da delingen af kl. 1 og II gjorde det ønske
ligt, at overlæreren overtog en af parallelklasserne i norsk og 
tysk, maatte han opgive sine 10 religionstimer i kl. II —»■ IV, 
der overdroges resid. kapellan Hjalmar Steenstrup som time
lærer mod en aarlig aflønning af kr. 50.00 pr. ugt. time *).

*) er senere forhoiet til kr. (>0.00 og emlnu senere til kr. 70.00.
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Som timelærere i resp. gymnastik og sløid ansattes folkesko
lelærerne Thomas Knudsen og Martin Sagen mod en aarlig 
aflønning af kr. 50.00 pr. ugt. time og i kvindelig haand- 
gjerning frøken Anna Smith med 13 ugt. timer efter en aar
lig løn af kr. 800,00: 30 pr. ugt. time. Samtidig hermed 
overtog frøken Charlotte Dahl posten som inspektrise med 
24 ugt. undervisningstimer.

Da rummet i middelskolebygningen ikke var tilstræk
keligt for behovet, maatte undervisningen i 2den og 3dio 
forberedelsesklasse ligesom sløidundervisningen henlægges til 
pigesk (>1 ebygn i ngen.

Fællesskolen begyndte sin virksomhed efter sommer
ferierne den 20de august 1897. Antallet af elever i de for
skjellige klasser vil sees af følgende tabel:

2den forb.klasse . . . 11 gutter, 7 piger, tils. 18
3die - . . 12 11 — , - 23
4de — . . 12 18 — , - 30
5 te — . . 20 10 — , - 30
1ste midd.klasse . . . 19 1 17 — , - 36
2 den — . . 18 25 — , - 43
Bdie — . . 19 — . 9 — , - 28
4de — . . 11 1 7 — , - 18

Den hele skole . . . 122 gutter, 104 piger, tils. 226

Som en følge af denne betydelige forøgelse i elevan
tallet gik kommunens tilskud til skolens drift ned fra kr. 
6707,24 i skoleaaret 1896—97 til kr. 5792,85 i 1897—98. 
Da elevantallet i det førstnævnte skoleaar var gjennemsnitlig 
139 og i det sidstnævnte 223, har kommunens tilskud for 
hver olev i disse to aar udgjort resp. kr. 48,24 og kr. 25,98.

I 1898 inddroges 2den, i 1899 3die og i indeværende 
aar 4de forberedelsesklasse. Elevantallet er derved aftaget 
til gjennemsnitlig 202 i 1898—99 og 182 i 1899—1900 og 
var ved indeværende skoleaars begyndelse 158, hvoraf 87 
gutter og 71 piger. Samtlige skolens klasser har nu sit til

4
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hold i middelskolebygningen, som desuden indeholder et 
større rum for undervisningen i fysik, kvindelig haandgjer- 
ning og sang.

24. august 1897 sendte kirke- og undervisningsdepar
tementet en rundskrivelse til samtlige statsunderstøttede kom
munale høiere almenskolers forstanderskaber, hvoraf hidsættes 
følgende uddrag.

„Som det vil erindres, udbad departementet sig i rund
skrivelse af 16de oktober ifjor bl. a. oplysning, om kom
munen ønskede opretholdt en høiere almenskole med stats
understøttelse, idet man meddelte, at man agtede at fastholde 
hovedpunkterne i det forslag til ordning af de kommunale 
skolers økonomiske forhold, som var givet i stil. medd. no. 8 
for 1896, hvoraf aftryk var tilstillet forstanderskabet.

Ligesom ved de offentlige skoler skulde — efter hvad 
der blev foreslaaet i nævnte sth. medd. — staten til fripladsc 
og stipendier yde 20 pet. af skolepengenes nettobeløb, disse 
beregnet efter kr. 150.00 aarlig med fradrag af 10 pot. mo
deration for søskende, altsaa 27.00 pr. elev. Dernæst skulde 
der bevilges 30 overlærertillæg ä kr. 1000.00 til et tilsva
rende antal bestyrere ved kommunale skoler, ligesom alders
tillæggene saavel for samtlige kommunale skolers bestyrere 
som for de lærere, der vilde blive allønnede som adjunkter, 
skulde udredes af statskassen.

Indeværende aars kirkekomite har imidlertid fremfor 
den af departementet foreslaaede ordning foretrukket, at stats
kassen skulde yde samtlige læreres alderstillæg. Komiteen 
har været enig i, at der desuden burde ydes de kommunale 
middelskoler et direkte bidrag: dette har den ikke fundet at 
burde sætte i forhold til skolepengene, men til samtlige læreres 
begynderløn. Staten bør efter komiteens mening bidrage 
med en trediedel af begynderlønnen. Ved dette forslag har 
komiteen gaaet ud fra, at der ved de kommunale skoler op
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rettes ct passende antal stillinger med allønning som for over
hørere og adjunkter ved de offentlige skoler.

Departementet antager, at det af komiteen angivne prin- 
cip for de kommunale middelskolers økonomiske ordning 
lader sig anvende med rimeligt resultat, naar et passende be
løb kan paaregnes til udjevning af byrderne under særegne 
forhold.

Idet man derfor hoslagt i aftryk oversender et uddrag 
af kirkekomiteens indstilling, skal man anmode forstanderskabet 
om at indhente kommunestyrets erklæring- om, hvorvidt kom
munen ønsker at beholde en statsunderstøttet kommunal mid
delskole paa de i komiteindstillingen opstillede vilkaar“.

Om lønningsvilkaarene for de fuldstændige lærerposter 
heder det fremdeles:

„Disse vilkaar skal som bekjendt efter lovens § 71 fast
sættes i henhold til de af overstyret med storthingets bifald 
opstillede regler, og departementet haaber at kunne forelægge 
meste aars storthing udkast til et saadant lønningsregulativ. 
For tiden kan man herom ikke udtale synderlig mere, end 
at der vil kræves, at ved de mere fuldstændig udstyrede middel
skoler bestyreren lønnes som overlærer (foruden fri bolig 
eller husleiegodtgjørelse) og en eller flere af de øvrige læ
rere som adjunkter“.

Endvidere „anmodes forstanderskabet om at sørge for, 
at de spørgsmaal, det her gjælder, optages til behandling- 
snarest muligt. Man henstiller til overveielse, om det ikke 
vil va're hensigtsmæssigt og tjenligt til at fremme sagen med 
ønskelig hurtighed, om den bliver overdraget til forberedende 
behandling af en komite, hvori foruden middelskolen, hvis 
skoleraad antagelig vil give en veiledende udredning, og fol
keskolen ogsaa kommunestyret er godt repræsenteret“.

„Man vil til slutning udhæve, at den ønskede medde
lelse bl. a. maa indeholde oplysning om:
1. hvorledes man tænker sig middelskolen ordnet (ßreaarig 

eller kortere) med eller uden parallelklasser;
2. om man ønsker ot praktisk kurs'tis knyttet til middelskolen;

4*
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3. hvilket elevantal man antager at kunne g'jøre regning paa.;
4. om man vil aabne adgang uden skolepenge, eller hvor

ledes man agter at sætte skolepengene;
5. hvilken ordning man, naar skolepenge skal erlægges, øn

sker med hensyn til moderation for søskende og fripladso;
6. hvilke lærerkræfter man anser nødvendige med angivelse 

af de enkeltes ugentlige timetal, og’ hvorledes man fore- 
slaar dem allønnet“.

I henhold til den i denne skrivelse indeholdte henstil
ling nedsattes der en komite, bestaaende af provst Hansen, 
overlærer Olsen, skolebestyrer Martinsen og som repræsen
tanter for kommunestyret d’hrr. overretssagfører P. A. Berg, 
bylæge J. Galtung og disponent Joh. Haslum. Til formand 
i komiteen valgtes doktor Galtung. Paa komiteens anmod
ning afgav skoleraadet en udførlig veiledende udredning an- 
gaaende de i departementets rundskrivelse opstillede spørgs- 
maal, der i alt væsentligt tiltraadtes saavel af komiteen som 
af forstanderskabet. Sagen behandledes derpaa i formand
skabets møde af 2C>de november, „hvor man besluttede at 
indgaa til repræsentantskabet med indstilling om at afgive 
udtalelse i overensstemmelse med skoleraadets af komiteen 
og forstanderskabet tiltraadte erklæring. Man er“, heder 
det i indstillingen, „med komiteen enig i, at Moss kommune 
bøi' beholde en statsunderstøttet middelskole, og at de vil- 
kaar, som er opstillede af storthingets kirkekomite, og hvor
til departementet har sluttet sig, ikke er ufordelagtigere for 
kommunen end de i kirkedepartementets rundskrivelse af 16de 
oktober f. a. opstillede“. Formandskabet indbyder derfor 
repræsentantskabet til at falte saadan beslutning:

1. Moss middelskole bliver at ordne med 4 opadstigende 
klasser, af hvilke de to nederste antages som regel at 
blive saa talrige, at de maa deles i parallelklasser.

2. Man ønsker oprettelse af en 1ste realgymasieklasse i for
bindelse med et praktisk kursus.
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3. Man antager at kiuinc gjøre regning paa et minimum af 
120 il 130 elever.

4. Skolepengene fastsættes til kr. 100.00 aarlig for samtlige 
4 klasser.

5. Fripladsenes antal sættes 'til 16s/8 pet af det samlede elev
antal, og moderationen for soskende bestemmes saaledes, 
at det ældste barn betaler fuldt ud, det næstældste halvt, 
og de øvrige gaar frit.

6. Med hensyn til hvilke lærerkræfter man anser nødven
dige, og hvorledes de skal aflønnes, linder man intet at 
erindre ved den beregning’, som er opstillet i Moss mid
delskoles skolcraads skrivelse af 1ste novbr. 1897 til den 
i henhold til kirkedepartementets rundskr. af 24de august 
s. a. nedsatte skolekomite, ligesom man slutter sig til ko
miteens forslag om, at der foruden bestyreren bliver at 
ansætte 3 af skolens lærere i adjunktstilling.

Den opstillede beregning er følgende:

1. Bestyreren med overlærers gage . . . . kr. 3200.00
2_ 4. 3 lærere med adjunkts gage, kr. 2200.00 „ 6600.00
5. 1 kerer ........................................... 1800.00
6. Inspektrisen.................................. 1200.00
7. 1 lærerinde.................................. 1000.00
8. Timeundervisning:

21 ugt. timer a kr. 50.00 aarl. kr. 1050.00
15 „ — - „ 30.00 — „ 450.00

n 1500.00

kr. 15300.00

Bestemmer man sig for at oprette et praktisk kursus i
forbindelse med en 1ste gymnasieklasse, vilde dette antagelig 
kræve 50 ugt. lærertimer, nemlig 30 i gymnasiets boglige 
fag + 0 i gymnastik -|- 10 i handelsfagene -|- 4 i husstel. 
Til bestridelse af disse timer vilde der tiltrænges følgende 
lærerkræfter:
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1. En akademisk dannet lærer med 30 ugt. timer kr. 1800.00
2. Timeundervisning:

10 timer i handelsfag å kr. 80.00 aarl. kr. 800.00
(5 — i gymnastik ä „ 50.00 — ,, 300.00
4 ■— i husstel a „ 30.00 — „ 120.00

-------------  „ 1220.00 

kr, 3020.00

Formandskabets indstilling blev enstemmig vedtaget af 
kommunestyret i mode af 3die december. Sagen oversendtes 
derpaa departementet, som godkjender den opstillede bereg
ning af lærerkræfter og deres aflønning dog med den foran
dring, at 5te lærers løn opføres med kr. 1700.00, og betalin
gen for timeundervisning reduceres til kr. 1200.00. Det sam
lede beløb af lærerlønningerne opføres herefter med kr. 
14900.00, hvorefter departementet indstiller til stortinget at 
bevilge Moss middelskole for budgetaaret \7 1898 til ”/j 
1899 et bidrag af statskassen, stort kr. 4967.00. Med hen
syn til det af kommunen udtalte ønske om oprettelse af en 
1ste gymnasieklasse i forbindelse med et praktisk kursus ud
taler departementet i sin indstilling, at da spørgsmaalet herom 
ikke kan blive aktuelt før i 1900, foreslaaes det udsat til be
handling i næste budgetforslag. Departementets forslag blev 
i sin helhed vedtaget af stortinget.

Spørgsmaalet om oprettelse af den nævnte gymnasie
klasse blev gjenoptaget til behandling af forøtanderskabet i 
møde af 1899, hvor det besluttedes at ledsage forslaget 
til skolens budget for terminen 1900 til 8l/8 1901 med 
følgende skrivelse til departementet: „Omstændigheder, hvor
over forstanderskabet ikke bar været berre, har bevirket, at 
man iaar ikke i betimelig tid vil kunne afgive forslag til op
rettelse af en 1ste gymnasieklasse i forbindelse med et prak
tisk kursus, hvorom kommunestyret i beslutning af 3/12 1897 
har udtalt ønske. Man tillader sig imidlertid at forbeholde 
sig adgang til at fremsætte saadant forslag ved budgetfor
slaget for terminen 1901—S1/s 1902“. I henhold hertil 
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blev ogsaa sagen optaget til fornyet behandling i forstander- 
skabets mode al 15. mai 1900; men da den endnu ikke har 
fundet sin endelige afgjørclse, turde det være rettest at ud- 
sætte med beretningen om dens videre skjebne til en senere 
aarsberetning.

Den 24. mai 1898 oversendte kirkedepartementet for
standerskabet en skrivelse, hvori det meddeler, „at [skole] 
lovens § 66 om skoleboger vil træde i virksomhed ved næste 
skoleaars begyndelse, saafremt indeværende aars storting ikke 
maatte fatte en modsat beslutning“. Da nævnte § 66, ifølge 
hvilken forstanderskabet skal antage en læge „til at føre sta
digt tilsyn med skolens sundhedsforhold“, ved loven er gjort 
gjældende ogsaa for de statsunderstøttede kommunale høiere 
almenskoler, besluttede forstanderskabet i møde af “j, s. a. 
at indgaa til kommunestyret med forslag om, at skolelægen 
ved Moss skole allønnes med kr. 200,00 aarlig, der er mini
mumslønnen for de ved de offentlige skoler ansatte skole- 
Læger. I sit næste møde af 15/7 besluttede forstanderskabet 
enstemmig at tilbyde bylæge J. Galtung denne post. Doktor 
Galtung modtog tilbudet paa betingelse af, at lønnen af kom
munestyret ikke sattes lavere end kr. 200.00 aarlig. Efter 
formandskabets indstilling blev ogsaa denne løn bevilget af 
kommunestyret i møde af 20/8. For skolelægen gjælder en 
af departementet udfærdiget instrux.

I forstanderskabets ovennævnte mode af n/7 behandle
des fremdeles en skrivelse fra departementet, hvori dette bl. 
a. udbeder sig snarest mulig:

1. Schematisk ordnet fortegnelse over samtlige ved skolen 
— den nye 4-aarige middelskole — fast ansatte lærere 
med oplysning om alder, examina, tjenestetid og -sted 
samt deres lønninger i de sidste ti aar,

2. Forslag — med bestemt udtalelse om vedkommendes dyg
tighed som lærer, baade hvad undervisning og disciplin 
angaar, samt vandel — om, hvilke lærere bør ansættes 
og i hvilke slags af de faste poster,
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3. Forslag om, hvilke lærerposter bor averteres letlige og,. 
i tilfælde, hvilke kurere bor opsiges.

I næste mode 15/u afgaves de begjærede forslag:
Ad 2. „De af skolens lærere, hvem den begjærede 

udtalelse om lærerdygtighed og vandel kommer til at gjælde, 
er d’hrr. overlærer, cand. theol. R. Olsen, cand. theol. C. 
Hals, cand. phil. M. Magnussen og cand. mag. J. R. Schrei
ner. Med den erfaring om disse mænds liv og virksomhed 
hersteds, som forstand erskabet gjennem et længere tidsrum 
har erhvervet,“ og for hvilken der nærmere redegjøres, „til
lader man sig at foreslaa, at skolens nuværende bestyrer, 
kand. Olsen, ansættes som overlærer og kandidaterne Hals, 
Magnussen og Schreiner som adjunkter uden, konstitution, 
eftersom do har virket ved denne skole i ot tidsrum al resp. 
25, IS) og 9 aar.“

Ad. 3. „I de øvrige faste lærerposter virker f. t. se
minaristerne R. Englund og B. Nestaas samt inspektrisen frk. 
Ch. Dahl, hvem man samtlige ønsker at beholde ved skolen 
indtil videre.“ Efterat forstanderskabet nærmere har udtalt 
sig om disse læreres kvalifikationer, udtaler det sluttelig „dot 
haab, at kirkedopt. ikke paa grund af manglende formelle 
kvalifikationer hos vedk. lærere vil kræve nogen forandring 
i den nu gjældende ordning, hvorefter d’hrr. Englund og 
Nestaas samt frk. Dahl vedblivende skulde virke i .middel
skolen med en aarlig løn af resp. 1800, -ISO og 1600 kr. 
aarlig. Under forudsætning heraf bliver ingen lærerpost ved 
denne skole at avertere ledig“.

Under l8/10 s. a. meddeler departementet, at dot har 
ansat R. Olsen som overlærer, C. Hals, M. Magnussen og 
J. R.. Schreiner som adjunkter, R. Englund som femte kerer 
med kr. 1700.00 og frøken Ch. Dahl som inspektrise med 
kr. 1200.00 aarlig fra 1898 at regne.

Da ikke alene disse lønninger, men ogsaa overlærerens 
og adjunkternes begyndergager er lavere end den løn, samt
lige de her nævnte lærere hidtil havde oppebaaret, bevilgede 
kommunestyret efter forslag af forstanderskabet følgende al
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derstillæg fra W 1899: Overlæreren og adjunkt Hals: kr. 
600.00, adjunkterne Magnussen og Schreiner: kr. 40Ö.00 og 
lærer Englund: kr. 300.00, ligesom frøken Dahl selvfølgelig 
beholdt det hende tilsikrede personlige tillæg af kr. -100.00 
aarlig. Disse tillæg er Ira \7 1899 for den allerstørste del 
overtagne af staten som anteeiperede alderstillæg, idet lærer
nes anciennitet ved stortingsbeslutning er rykket liere eller 
lærre aar tilbage for deres ansættelsesdatum (so side 3—4). 
Statskassens tilskud til skolen var i 1899—1900 kr. 4856.66 
som bidrag til lærerlønninger og kr. 3150.00 i alderstillæg, 
tils. kr. 8006.66.

Afgangsexamen ved denne skole er i aarene 1892—99 
bestaaet af følgende elever:

1892.
Harald Andresen, f. 23/1 76, søn af slagter M. Andresen, 

Moss. Skolens elev fra 82. Hovedkar.: 2,63.
Gerda Bang, f. 76, datter al kjøbmand Carl Bang, 

Moss. Skolens elev fra 91. Hovedkar.: 1,44.
Balthasar Grydeland, f. 15/8 75, søn af gaardbruger C.

Grydeland, Hobøl. Skolens elev fra 88. Hovedkar.: 2,30.
Henrik Horn, f. 81/1S 75, søn af stationsmester O. C. Horn, 

Moss. Skolens elev fra 82. Hovedkar.: 2,23.
Andreas Faye Lund, f. 17/7 76, søn af ingeniør A. F. 

Lund, Moss. Skolens elev fra 82. Hovedkar.: 2,25.
Johan Mathisen, f. ®/8 75, søn af kjøbmand O. Mathisen, 

Kristiania. Skolens elev fra 89. Hovedkar.: 2,37.
Oscar Svendsen, f. 20/2 76, søn af snedker G. Svendsen, 

Moss. Skolens elev fra 83. Hovedkar.: 2.47.
Jørgen Vogt, f. I5/s 77, søn af verftseier Jørgen Vogt, 

Moss. Skolens elev fra 83. Hovedkar.: 2,47.
Alfred Gerner, f. ls/7 76, søn af konsul Fr. Gerner, Moss. Sko

lens elev Ira 82, men gik op som privatist. Hovedkar.: 3,03. 
En af skolens elever bestod ikke den skriftlige prøve.
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1893.
Gustav Askim, f. 18/7 78, son af underfoged C. Askim, 

Moss. Skolens elev fra 84. Hovedkar.: 1,87.
Nils Theodor Bang, f. u/7 78, son af kjøbmand Carl 

Bang, Moss. Skolens elev fra 84. Hovedkar.: 1,37.
Kasper Holmsen, f. 77, son af gaardbruger Holm 

Medbo, Berg. Skolens elev fra 89. Hovedkar.: 1,81.
Søren Kure, f. M/s 77, søn af kjøbmand S. Kure, Moss. 

Skolens elev fra 87. Hovedkar.: 2,43.
Aagot Michelsen, f. I0/3 77, datter af fattigforstander A. 

Michelsen, Moss. Skolens elev fra 92. Hovedkar.: 1,31.
Amund Olsen, f. 19/4 78, søn af overlærer R. Olsen, Moss. 

Skolens elev fra 85. Hovedkar.: 1,91.
Erik Rummel ho ff, f. 76, søn a f fuldmægtig C. J. 

Rummelhoff, Moss. Skolens elev fra 83. Hovedkar.: 2,62. 
Herman Thorne, f. 8/s 78, søn af statsraad Joh. Thorne, 

Moss. Skolens elev fra84 til 89 og fra91. Hovedkar.: 2,47.
To af skolens elever, der gik op som privatister, be

stod ikke den skriftlige prove.

1894.
Edle Andersen, f. '2s/0 77, datter af kjøbmand C. S. An

dersen, Moss. Skolens elev fra 93. Hovedkar.: 1,16.
Alfred Bengtson, f. lo/2 79, søn af hjulmager N. Bengt" 

son, Rygge. Skolens elev fra 88. Hovedkar.: 1,97.
Eina r B r y n n i 1 d s e n, f. 20/3 79, son af kontorist J. A- Bryn- 

nildsen, Moss. Skolens elev fra 85. Hovedkar.: 2,03.
Albin Eckhardt, f. 31/9 79, søn af bromontør Chr. Eck

hardt, Moss. Skolens elev fra 86. Hovedkar.: 2,13.
Eivind Hanssen, f. 17/0 79, søn af handelsmand A. A. 

Hanssen, Moss. Skolens elev fra 85. Hovedkar.: 2,17.
Alf Jenssen, f. 'w/9 78, søn af sagbrugsfuldmægtig J. 

Jenssen, Moss. Skolens elev fra 85. Hovedkar.: 1,53.
Hans Lund, f. 29/s 79, son af ingeniør A. F. Lund, Moss. 

Skolens elev fra 85. Hovedkar.: 1,81.
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Richard Nyberg, f. 3i;1 78, son af verksmester A. Ny
berg, Moss. Skolens elev fra 85. Hovedkar.: 2,07.

Aagot Skotvedt, f. 2/10 77, datter af sagbrugsbestyrer A.
Skotvedt, Moss. Skolens elev Ira So. Hovedkar.: 1,33.

4 af skolens elever, der gik op som privatister, bestod 
examen med følgende udfald:
Jacob Anthonis en, f. 77, son af kontorchef J. Chr.

Anthon isen, Moss. Skolens elev fra 84. Hovedkar.: 2,17.
Olaf Olsen, f. 19/n 76, son af lokomotivfører J. Olsen, 

Moss. Skolens elev fra 88. Hovedkar.: 3,00.
Rolf Olsen, f. 19/5 77, søn af møllekontrollør E. A. Olsen, 

Moss. Skolens elev fra 90. Ho vedkar.: 2,83.
Emil Schreiner, f. 78, son af bogholder P. A. Schrei

ner, Kristiania.. Skolens elev fra 93. Hovedkar.: 2,50.

1895.
Peter Askim, f. 81, søn af underfoged C. Askim, Moss. 

Skolens elev fra 96. Hovedkar.: 1,53.
Carl Bang, f. 80, son af kjobmand Carl Bang, Moss 

(latinlinien). Skolens elev fra 85. Hovedkar.: 2,07.
Ragnhild Englund, f. 78, datter af lærer R. O. Eng

lund, Moss. Skolens elev fra 94. Hovedkar.: 1,37.
Marcus Hansen, f. s’/s 80, søn af matros O. Hansen, 

Moss. Skolens elev fra 86. Hovedkar.: 1,93.
Vilhelm Holst, f. “R 78, søn af verftscier S. P. Holst, 

Moss. Skolens elev fra 85. Hovedkar.: 2,30.
Frederik Hvistendahl, f. 2/lt 78, søn af konsul G.

Hvistendahl, Moss. Skolens elev fra 85. Hovedkar.: 2,20.
Axel Magnussen, f. 12/la 79, søn af gaardsbestyrer A.

Magnussen, Moss landsogn. Skolens elev fra 86. Ho
vedkar.: 2,20.

Audny Markegaard, f. 28/la 78, datter af lærer O. Mar- 
kegaard, Moss. Skolens elev fra 94. Hovedkar.: 2,23.

Kirsten Markegaard, f. ®/10 77, foregaaendes søster. 
Skolens elev' fra 94. Hovedkar.: 1,47.
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Marie Sævcs, f. 1/1S 79, datter af handelsborger Th. Sal
ves, Moss. Skolens elev fra 94. Hovedkar.: 1,34.

Volrath Vogt, 17 13 ju 79, son af verltseier Jørgen Vogt, 
Moss. Skolens elev fra 86. Hovedkar.: 2,13.

En af skolens elever bestod ikke den skriftlige prøve.

Peter Evensen, f. 80, son af fabrikbestyrer C. A. 
Evensen, Moss. Skolens elev Ira 87. Hovedkar.: 2,93. 

Heino Gathe, f. 1% 81, son af kjøbmand O. M. Gathe, 
Moss. Skolens elev fra 87. Hovedkar.: 2,03.

T h o r 1 o i f H a n s s e n, f. 17/4 81, son af handelsmand A. A. 
Hanssen, Moss. Skolens elev Ira 87. Hovedkar.: 1,53.

I n g a L u d v i g s e n, f. 7 78, datter af toldopsynsmand Lud
vig Hansen, Moss. Skolens elev fra95. Hovedkar.: 1,97. 

Trygve Nilssen, f. 19/5 80, son af kjøbmand Th. Nilssen, 
Moss. Skolens elev fra 87. Hovedkar.: 2,34.

Harald Pedersen, f. 81, søn af styrmand A. Peder
sen, Moss. Skolens elev fra 90. Hovedkar.: 2,33.

Johannes Prydz, f. 5zl 81, søn af kjøbmand Carl Prydz, 
Moss. Skolens elev fra 88. Hovedkar.: 2,00.

Rolf Rønneberg, f. 7/10 81, son af havnefoged O. B. 
Rønneberg, Moss. Skolens elev fra 87. Hovedkar.: 1,91.

Ole S aast ad, f. 20/5 81, son af gaardbruger A. Saastad, 
Rygge. Skolens elev fra 90. Hovedkar.: 2,09.

Frederik Thorne, f. 81, søn af grosserer R. Thorne, 
Moss. Skolens elev fra 87. Hovedkar.: 1,37.

18!)7.
August Galtung, f. IS/1S 81, son af bylæge J. Galtung, 

Moss. Skolens elev fra 88. Hovedkar.: 1,56.
J o h a n G u n d c r s o n1 i- 10 81, son al lokomotivfører H.

Gundersen, Moss. Skolens elev fra 88. Hovedkar.: 2,50.
Frederik Holst, f. ’/7 81, son af bankkasserer Chr. M. 

Holst, Moss. Skolens elev fra 88. Hovedkar.: 2,00.
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Lauritz Kore, f. 81, son af gaardbruger Torger Nore, 
Moss landsogn. Skolens elev fra 89. Hovedkar.: 1,47.

Poter Steenstrup, 1'. 7/u 82, son af resid. kapellan Hj. 
Steenstrup, Moss. Skolens elev fra93. Hovedkar.: 2,63. 

•Johannes Tonnesen, f. 8/u 81, son al proprietær T. Chr.
Tonnesen, Rygge. Skolens elev fra 96. . Hovedkar.: 2,17.

C) se ar Ur s in, 1. 17/i0 81, son af organist Chr. Ursin, Moss. 
Skolens elev fra 87. Hovedkar.: 2,33.

Sigrid Bo tli ner, f. ®/7 81, datter af kontorchef C. W. 
Bothner, Moss. Skolens elev fra 96. Hovedkar.: 1,81.

Thora Groth, f. 10,7 81, datter af overtoldbetjent C. I. A. 
Groth, Moss. Skolens elev fra 96. Hovedkar.: 1,78.

T h o r a H e n r i c h s c n, f. 20/9 80, datter af kjøbmand A. Hen- 
richsen, Moss. Skolens elev fra. 96. Hovedkar.: 1,75.

Birgitte Holst, f. 21/0 79, datter af bankkasserer Chr. M. 
Holst, Moss. Skolens elev fra 96. Hovedkar.: 1,75.

B c r t h a N i 1 s e n, f. 12/9 80, datter af handelsborger O. Nilsen, 
Moss. Skolens elev fra 96. Hovedkar.: 1,60.

1898.
Ingvar Aarum, f. 20/0 82, son af skolebestyrer J. P. 

Martinsen, Moss. Skolens elev fra 92. Hovedkar.: 2,00.
Viig And ei's en, f. 13/s 82, søn af urmager C. E. Ander

sen, Moss. Skolens elev fra 89. Hovedkar.: 1,83.
Einar Dahl. f. 19(# 81, son af skibsfører E. Dahl, Moss. 

Skolens elev fra 88. Hovedkar.: 2,17.
Thoralf Gathe, f. 15/3 83, son af kjøbmand O. M. Gatlie, 

Moss. Skolens elev fra 89. Hovedkar.: 1,37.
T h o r Jenssen, f. s,/8 83, son af sagbrugsfuldmægtig J. 

Jenssen, Moss. Skolens elev fra 89. Hovedkar.: 1,78. 
Oluf Mathison, f. “/n 82, søn af verksmester O. Mathi

sen, Moss. Skolens olev fra 89. Hovedkar.: 3,06.
Frederik Ursin, f. 28/4 83, søn af organist Chr. Ursin, 

Moss. Skolens elev fra 89. Hovedkar.: 2,19.
T n g a r W a n k é 1, f. “jg 83, søn af godseier G. Wankel, Moss 
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landsogn. Skolens elev fra 1)2 til 95 og fra 97. Ho- 
vedkar.: 1,69.

Borghild B r y n n i 1 d s e n, f. 23;s 82, datter af agent J. A.
Brynnildsen, Moss. Skolens elev fra 97. Hovedkar.: 1,59.

Karoline Holst, f. 21/1 82, datter af verftseier S. P. Holst, 
Moss. Skolens elev fra 97. Hovedkar.: 1,87.

Augusta J ø r g e n s e n, f. 82, datter af feierinspektør Th.
Jørgensen, Moss. Skolens elev Ira 97. Hovedkar.: 1,97.

Begine Jørgensen, f. 81, foregaaendes søster. Sko
lens elev fra 97. Hovedkar.: 1,78.

Sigrid Løken, f. 32 /3 82, datter af kjøbmand Hans Løken, 
Moss. Skolens elev fra 97. Hovedkar.: 1,90.

Inga Særes, f. 22/s 82, datter af handelsborger Th. Sæves, 
Moss. Skolens elev fra 97. Hovedkar.: 1,34.

To elever, der gik op til examen som privatister, 
bestod den med følgende udfald:
Carsten Olsen, f. s/5 82, søn af møllekontrollør Emil 

Olsen, Moss. Skolens elev fra 94. Hovedkar.: 3,00.
Eivind Reinert, f. 22/n 81, søn af grosserer H. A. Rei

nert, Moss. Skolens elev fra 87. Hovedkar.: 2,97.
Derhos en privatist, elev af frøken Aagot Monsens 

skole i Aas:
Signe Quale, f. 2sj1 77, datter af handelsmand U. F. S.

Quale, Brønø. Hovedkar.: 1,80.

1899.
Erling Aarum, f. 23/0 84, søn af skolebestyrer Joh. P.

Martinsen, Moss. Skolens elev fra 93. Hovedkar.: 2,60.
Hjalmar Eskelund, f. 84, søn af hovedbogholder F.

Eskelund, Moss. Skolens elev fra 90. Hovedkar.: 2,80. 
Carl Haf stad, f. 31/10 83, søn af lærer A. O. Hafstad, 

Raade. Skolens elev fra 95. Hovedkar.: 1.59.
Olaf Hansen, f. 2/3 84, søn af farvermester O. Hansen, 

Moss. Skolens elev fra 90. Hovedkar.: 1,34.
Ivar Hoel, f. 10/3 82, søn af bryggeribestyrer Niels Hoel, 

Moss. Skolens elev fra 88. Hoved kar.: 2.63.
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Arne Magnussen, I. 81/8 84, søn af adjunkt M. A. Mag
nussen, Moss. Skolens elev fra 93. Hovedkar.: 1,87.

Kai -Wankel, f. *5/i 85, søn af godseier G. Wankel, Moss 
landsogn. Skolens elev fra 92 til 95 og fra 97. Hoved
kar.: 1,63.

Marie B e e k, f. ’/9 82, datter af skibsfører Th. Beck, Moss. 
Skolens elev fra 97. Hovedkar.: 1,90.

Gerda Bo thner, f. l#/7 83, datter af kontorchef C. W. 
Bothner. Moss. Skolens elev fra 97. Hovedkar.: 1,94.

Charlotte Holst, 1. ,5/9 83, datter af bankkasserer Chr. M. 
Holst, Moss. Skolens elev fra 97. Hovedkar.: 1,37.

Martha Johansen, f. 18/s 83, datter af kjøbmand H. A. 
Johansen, Moss. Skolens elev fra 97. Hovedkar.: 2,13.

Eva Thorne, f. as/lx 83, datter af grosserer R. Thorne, 
Moss. Skolens elev fra 97. Hovedkar.: 2,23.

Af tre elever, der gik op til examen som privatister, 
bestod to den med følgende udfald:
Harald Christophersen, f. s(l/10 82, søn af verkseier 

E. M. Christophersen, Rygge. Skolens elev fra 97. 
Hovedkar.: 3,03.

Christian Kjell er ød, f. ao/lo 83, søn af styrmand A. 
Kjellerød, Moss. Skolens elev fra 90. Hovedkar.: 2,70.

Derhos 3 privatister, elever af frøken Monsens skole 
i Aas:
H elge Erik E r i c h s e n, f. 82, søn af gaardbruger N. 

I. Erichsen, Aas. Hovedkar.: 2,27.
Sigfried Petersen, f. */5 82, søn af stationsmester P. 

W. Petersen, Aas. Hovedkar.: 2,43.
Rolf Yngvar Quäle, f. 85, søn af handelsmand U. 

F. S. Quale, Brønø. Hovedkar.: 1,70.




