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I. LÆRERPERSONALET.

Georg Fasting, cand. theol., dr, philos. Født 
1837, 1864—68 lærer ved Aars og Voss’s skole, 1868— 
69 vikarierende lærer ved søkadetinstitutet, 1869—73 lærer 
ved Den Tankske skole i Bergen, 1873—90 bestyrer af 
Sarpsborgs middelskole, 1891—92 overlærer ved Drage
fjeldets folkeskole i Bergen, siden 1892 seminarets be
styrer.

Johan Dy ring, cand. real. Født 1849, 1874—75 
lærer ved Porsgrunds borgerskole, 1875—77 andenlærer 
ved seminariet, siden 1877 overlærer ved samme.

Otto Coucheron, cand. theol. Født 1865. 1889 
—90 vikarierende lærer ved flere skoler i Kristiania, 1890 
—95 tredjelærer ved Hønefoss middelskole, siden 1895 lærer 
af 2. lønningsgruppe ved seminaret.

Mathilde Eriksen, cand. philos. Født 1858, 
siden 1891 lærer af 3. lønningsgruppe ved seminaret.

W e x e 1 We x e 1 sen, cand. mag. Født 1862. 1883 
vikar ved Ringerikes middelskole. Lærer ved Gundersens 
skole i Kristiania i 2V2 aar. 1895—96 vikar ved Nord
strands middelskole. Fra høsten til julen 1896 vikar ved 
Asker seminar, siden 1896 lærer ved semnarets forbere
delsesklasse.

Bertha We xe Isen, lærerindeeksamen af høiere 
grad 1885. Født 1864. 1885—87 privatlærerinde, 1888

I — Holmestrand seminar.



2 Ilolmestrand seminar. I1S99

—93 lærerinde ved frøken Storms middelskole i Trond- 
hjem, 1893—97 lærerinde ved Gundersens latin- og real
skole i Kristiania, siden 1897 lærerinde ved seminarets for
beredelsesklasse.

Nils Christian Jacobsen, seminarist. Født 
1845, ^65—70 almueskolelærer i og ved Larvik, 1871 — 
72 lærer ved Breviks borgerskole, 1872—80 bestyrer af 
Den private borgerskole, 1880—93 lærer ved Aars og 
Voss’s latin- og realskole, fra 1893 bestyrer af Holme
strands folkeskole.

M a r g r e t h e Johanne S po 1 er t, lærerindeeksa
men af høiere grad. Født 1856. Lærerinde ved Molde 
pigeskole 1880—89, ved Molde middelskole 1889—90, ved 
Molde folkeskole 1890—93, siden 1893 lærerinde og in- 
spektrice ved Holmestrands folkeskole.

Seminarets læge:
Hans B 1 i c h Holst, cand. med., kaptein i arme

ens sanitet. Født 1862.

Seminarets vagtmester: 
Carl Sørum, sergeant. Født 1865.
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II. ELEVERNE.
E levernes antal:

Ved skoleaarets begyndelse. Ved skoleaarets slutning.
Mænd. Kvinder. Tilsam. Mænd. Kvinder. Tilsam.

i kl. 7 21 28 7 21 28
2 kl. 4 25 29 4 25 29

Tiisam, 11 46 57 11 46 57
2 elever var hospiterende.

E leve r n e s g j e n n e m s n i t s a 1 d e r ved skole- 
a a r e t s begyndelse:

i kl.............................................................. 20 Vis nar.
2 kl. . ............................................  21 9/io «

Af eleverne var:
fra by...........................................  25

« landet.................................................................... 32
« andre stifter....................................................... 16

born af gaardbrugere................................  15
« « husmænd og dagarbeidere.................... 2
« « folkeskolelærere.......................................... 5
« « andre samfundsklasser............................ 35

Stipendium har været uddelt til 5 elever med kr. 100, 
og 8 elever med kr. 80; samtlige stipendierede elever var 
af 2. kl.

De omtrentlige udgifter til ophold pr. elev kan anslaas 
til kr. 700.

Da skjønnet om hvad opholdet ved seminaret beløber 
sig til, i flere henseender har været vaklende, har man 
iaar erhvervet en opgave fra eleverne i 2. klasse over 
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hvad deres seminaruddannelse i det hele har kostet dem 
(i kroner). Opgaven indeholdes i nedenstaaende tabel:

Nr. Kost. Logis. Klær. liøger.
Andre 
ud

gifter.

Til
sam
men.

For- 
dan

nelse.

Til
sam
men.

1 500 250 1G0 GO 100 1070 500 1570
o 500 188 280 loo 1311 1198 50 1248
3 G50 200 470 70 920 2310 940 3240
4 780 180 G 25 90 3;5 1710 — 1710
5 GOO 1G8 275 70 G(H> 1713 800 2513
G 640 240 loo 100 Glo 1990 GO 2050
7 G( Ml 250 275 100 200 1425 90 1515
8 570 240 1100 70 300 1480 630 2110
!) 400 250 70 50 120 890 GGO 1250

10 G20 220 400 100 720 20G0 100 21 GO
11 GGO 330 250 100 250 1590 — 1590
12 G40 320 200 40 150 1315 — 1350
.13 540 2G0 350 100 200 1450 420 1870
14 550 220 30( l 100 200 1370 GO 1430
lå 500 250 150 50 100 11 Oo 500 1600
1G 4G0 230 150 50 100 990 72 1062
17 580 3( M1 300 100 120 1400 700 2100
18 480 245 130 55 GO 970 460 1030
19 470 230 130 50 100 1180 2GO 1240
20 300 300 100 100 1380 100 1480
21 580 200 250 70 80 1180 390 1570
22 460 230 130 70 200 1090 400 1490
03 5G0 300 o( MI loo 210 1500 — 1500
24 G00 250 300 100 175 1425 40 1465
25 500 220 150 50 250 1170 485 1655
21; GOO 300 4110 100 100 1500 300 1800
27 500 250 1G0 GO 110 1110 60 1170
28 520 2G0 200 100 120 1200 30 1230

Gjennemsnit 555 24G 2G1 78 229 1372 278 1655
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III. FAGFORDELINGEN.
F a s t i n g: 

Kristendomskundskab i 2 kl. 4 t.
Do. i 1 kl.......... 6 t.

Norsk (læscøvelser) i i kl.............. i t.
Undervisningsøvelser i 2 kl........... 4 t.
Undervisningslære i 2 kl................ 3'/“ b
I’adagogik i 2 kl............................... 1 t.

Do. i 1 kl............................... 1 t.
---------------- 19 Vs timer.

D y r i n g: 
Geografi i 2 kl.......................... 1 t.

Do. i 1 kl................................... 2 t.
Naturkundskab i 2 kl....................... 3 t.

Do. i 1 kl....................... 3 t.
Regning og ruinlære i 2 kl........... 4 t.

Do. « do. i 1 kl........... 4 t.
Undervisningsøvelse i 2 kl............. 4 t.
Undervisningslære i 2 kl................ 2 7a t.
Naturkundskab i forb.klassen .... 3 t.

-------------- 261 fis timer.

C o u c h e r o n: 
Norsk i 2 kl................................... 5 t.

Do. i 1 kl........................................... 6 t.
Spil i 2 kl................................................ 2 t.
Sang i 2 kl.............................................. 1 t.
Do. i 1 kl.............................................. 2 t.

Kristendomskundskab i forb.klassen. 3 t. 
--------- ------ 19 timer.

M. Eriksen: 
Skrivning i 1 kl............................ .1 t.
Frihaandstegning i 2 kl....................... 1 t.

Do. i 1 kl...................... 2 t.
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Haandarbeide i 2 kl.............................. 2 t.
Do. ii kl.............................. 2 t.

Gymnastik i 2 kl.................................. 2 t.
Do. i i kl................................... 3 t
Do. i forb.klassen................... 3 t.

Spil i 2 kl................................................ 2 t.
Spil i 1 kl................................................ 5 t.

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

J. S p o 1 c r t: 
Undervisningsøvelsc i 2 kl... 4 t. 
Undervisningslære i 2 kl....... t.

6'/s timer.

W. W ex el sen:
Kristendomskundskab (kirkehist.) i 

forb.klassen.................................... 1 t.
Norsk i do.......................................... 8 t.
Historie i do.......................................... 3 t.
Geografi i do.......................................... 2 t.
Sang i do.......................................... 1 t.
1 listorie i seminaret............................. 6 t.
Oldnorsk i do..................................... 1 t.

---------------- 22 timer.

Time u n d e r vi s n i n g.

C o u c h e r o n : Gymnastik i 2 kl........... 2 t.
Do. i 1 kl. og fb.kl. 3 t.

M. Eriksen: Regning og rumlære i fb.kl. 5 t.
B. W exel s e n : Skrivning i forb.kl. . . 1 t.

Tegning i do. . . 2 t.
Haandarbeide i do. . . 3 t.

Jacobsen: Haandarbeide i 2. 1. og 
forb.klassen................................... 2 t.

18 timer.
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II a v e d y r k n i n g: I i klasse 6 dage og i 2 klasse ind
til 6 dage, formiddag og eftermiddag, fordelt paa høst 
og vaar (Dyring),

IV. TIMEFORDELINGEN M. M.

Timefordelingen har været den i reglementet bestemte. 
Antallet af elever, som har været undervist i sahno-

dikonspil, har været....................   38,
do. do. do. i orgelspil........... 13,
do. do. do. i fiolinspil........... 2.

Oldnorsk har været læst af........................................... 8—12,
hvoraf ingen aflagde prøve.

V. UNDERVISNINGEN.
Kristendomskundskab.

Forberedelsesklassen: Klaveness’s Bibelhi- 
historie, Klaveness’s Katckismeforklaring og Bangs Kirke
historie gjennemguact.

S e m i n a ret:
1. B i b c 1 k u n d s k a b : Af det gamle testament 

blev følgende afsnit nøiagtigere gjennemgaaet: 1 Mos. 1—3; 
46, 28—47, 10; 2 Mos. 19, 1—8; 20, 1 —17; 20, 22—24, 
7; 5 Mos. 6, 1—9; 1 Sam. 2, 1 —10; 15; 15—18; 2 
Sam. 1; 12, 13.. -24; 1 Kg. 1; 8, 22—62; 1 Sam. 
10, 5 — 10 (sml. 19, 18—25); 2 Kg. 4, 42, 23; 2 Kg. 
5; 19, 20—34; 22, 1—23, 27); Esra 1; 10; Neh. 8. 
Fremdeles: Sm. 1; 2; 23; 32; 51; 84; 42; 130. Frem
deles: 1 Mos, 3, 15; 9, 26; 12, 3 sml. 22, 18; 28, 14; 
49, 8—12; 4 Mos. 24, 17; 5 Mos. 18, 15—22; 2 Sam. 7, 
13—16; Jes. 52, 53 (sml. 41, 8; 42, 1—7; 44, 1—6; 49, 
1—6). Af Det nye testament: Lukas’s evangelium og 
romerbrevet.
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2. Kirkehistorie.
3. T ro s- o g s e d cl æ r e.
Desuden hvad reglementet forøvrigt forlanger.
T bibelkundskab har ingen lærebog været benyttet 

undtagen I. M. Platous Fortolkning af Lukas’s evan- o o
gelium. I kirkehistorie dr. B a n g s Kirkehistorie for folkc- 
skoln. 1 tros- og sedelære har K I a veness’s katekisme- 
forklaring været lagt til grund. Leilighedsvis har der været 
henvist til Kl a veness’s Bibellære, Fastings Det 
hellige liv, og H a g e n b a c h s kirkehistorie.

Eleverne har været øvet i at forklare sig i sammen
hængende foredrag.

Norsk.

I forberedelsesklassen:
Rolfsens læsebog andet og tredje skoletrin. Forskjel- 

ligc prosastykker og digte gjennemgaat. Det vigtigste af 
Hofgaards. lille grammatik. Megen vegt lagt paa læsning.

Skriftlige øvelser: diktat, gjenfortælling samt følgende 
stile: 1) En tur, 2) Bygdens gildeste gaard, 3) Fra toppen 
af fjeldet, 4) Besøg hos en fattig familie, 5) En dag paa 
landet i høionnen, 6) Sjømanden fortæller, 7) Da jeg gik 
vild, 8) Hjemkomsten fra Amerika, 9) En auktion, 10) En 
aften paa vandet, 11) Min hjembygd, 12) Katten, 13) Min 
første reise hjemmefra, 14) I jernbanekupéen, 15) Ved vin
duet i regnveir, 16) Min første sorg, 17) En kold vinter
dag, 18) En aften i »Fram«, 19) I skumringen.

1 seminaret:
I. Læsning og 1 i 11 e r a t u r k u n d s k a b.
I 1 kl. har 1 time ugentlig været anvendt til meto

diske læseøvelser.
I I kl. er gjennemgaat det meste af litteraturudvalget 

i Rolfsens læsebog IV og V (til Bjørnson), desuden folke
viser, digte af Dass, Frimann, Ewald, Øhlenschlager, Werge- 
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land og Welhaven. Den politiske kandestøber, En fallit, 
udvalgte digte af Jøden og Jødinden.

Af land sm aalsl i ttc ra t u r:
Haraldshaugen. Dei gamle fjelli. Heimvcgen. Livssyn. 

Huslivet. Nordmannen. Ved Rundarne. Geiti. Slaget 
ved Thermopylæ. Er du nøgd? Dun-Sescl. Vegvisaren. 
Ei nonnevigsle i Rom. Veslebreden. Frati ei Englands- 
ferd o. fl. Endel dialektprøver.

Øvelser i at læse svensk.
I 2 kl,: Arne. De unges forbund. Familjen paa 

Gilje. Storegut. Draumkvædet. Hemingsvisen. Ivar 
Elison. Forskjellige mindre stykker og digte.

Repetition af de vanskeligere stykker i bog- og lands- 
maal.

Under litteratursæsningen er gjennemgaat verslære og 
det billedlige udtryk.

Af Broch og Scips litteraturhistorie er i i kl. læst (og 
repeteret) de vigtigste punkter til «Den national-romantiske 
periodes, i 2 kl. fra og med Bjørnson. Repetition af ho
vedpunkterne.

2. Grammatik. Undervisningen er meddelt væsent
lig gjennem analyse og med stadig henvisning til Hof- 
gaards grammatik, hvoraf det vigtigste er gjennemgaat. 
For landsmaalets vedkommende er Hægstads maallære 
brugt. Orddannelseslære og lidt lydlære.

3. Stile, i kl.: i) Paa bryggen en vakker som- 
merkveld, 2) En Tycho-Brahesdag, 3) Storm, 4) Et selskab, 
5) Beskrivelse af en gammel bygning, 6) Træk fra sjø- 
mandslivet, 7) Hvorledes kan vinteren hemme og lette 
samfærdsel og bedrift? 8) Sammenligning mellem aarsti- 
derne og menneskelivet, 9) Vandet i menneskets tjeneste, 
10) a. Sidste gang vi flytted, b. Da censuren faldt c. En 
hyggelig kveldstund, 11) Om udvandring.
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2 kl.: i) Om idræt, 2) Vort lands natur og dens ind
flydelse paa folkets liv og karakter, 3) a. En dag i hoved
staden, b. En .auktion, 4) Dagspressens betydning og værd, 
5) Af en udlændings optegnelser paa en reise i Norge, 
6) Karakteristik af Arne, 7) Ved hvilke midler søger man 
i vor tid at sprede oplysning blandt folkets brede lag? 
8) Er Norge et fattigt land? 9) Min første praktiske prøve, 
10) Karakteristik af Inger Johanna, 11) Enhver er sin egen 
lykkes smed, 12) Afholdssagen, 13) Hvilken nytte og 
glæde har vi af at færdes ude i naturen? 14) Vore pligter 
mod dyrene, 15) Søndagen og dens rette brug.

Desuden er i denne klasse gjennemgaaet endel dispo
sitioner i stile.

I 1 kl. er givet nogle opgaver i grammatik; landmaals- 
diktater.

4. Oldnorsk. Nygaards lille læsebog læst. Nogen 
gramatik.

Lærebøger: Pauss og Lassens læsebog III, Rolfsens 
læsebog IV og V. Garborg og Mortensens lesebok. Ny
gaards oldnorske læsebog for begyndere. Broch og Seips 
litteraturhistorie. Hofgaaids norske grammatik. Hægstads 
maallære. Aars’s retskrivningsregler.

15 exemplarer af Storegut, Symra, Ervingen, De unges 
forbund, Bjørnsons fortællinger, En fallit, Jøden og Jødinden, 
Den engelske lods og Pauss & Lassen III, 3 har været 
udlaant til eleverne.

Stadige henvisninger til Jægers litteraturhistorie og Eskc- 
lands hjelpebok i norsk retskriving, leilighedsvis til andre 
verker paa læseværelset og i biblioteket.

Historie.

I forberedelsesklassen: Dr. Ræders lærebog 
for middelskolen i udtog.
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I s e in i n a r c t ;
T i kl. er dr. Ræders lærebog gjennemgaat fra be

gyndelsen til side 198.
I 2 kl. er lærebogen læst ud.
Følgende opgaver har været skrevet:
I 1 kl.: 1) Indre og ydre forhold i Italien i det 2. 

aarh. f. K., 2) Cæsar, 3) Sverre Sigurdssøn, 4) (ved aars- 
prøven) Kristian den første. Hvad forstaaes ved magna 
charta? Romerske landudvidelser fra den 2. puniske krig 
til Trajan. Mellem hvilke aar udførtes 3. og 4. korstog?

I 2 kl.: 1) Napoleon 3.s inden- og udenrigske po
litik, 2) Det oplyste enevælde og dets mest fremtrædende 
repræsentanter, 3) Karl den store, 4) Nationalkonventets 
historc, 5) Borgerkrigene i Norge.

Geografi.

I forberedelsesklassen: Seminarets lærebog 
i udtog. Nogen karttegnirig.

I seminaret:
I 1 kl. er med Geehnuyden-Arstals geografi som lære

bog gjennemgaaet og repeteret de fremmede verdensdele 
samt alle Europas lande udenfor fædrelandet. Paa grund 
af tidens knaphed er der lagt forholdsvis mindre vegt paa 
de fremmede verdensdele, som med undtagelse af afsnittet 
om de forenede stater i Nordamerika har maattet nøic sig 
med en temmelig rask og let behandling. Europas lande, 
først og fremst Sverige og Danmark samt de store kultur
stater er derimod behandlet noget mere indgaaende og 
omhyggelig - - dog uden at lærebogens egentlige topogra
fiske stof er synderlig udvidet. Karttegning har været 
drevet i nogen udstrækning dels som en del af elevernes 
forberedelse og tildels ogsaa paa skoletavlen under under
visningen. For at vinde noget mere tid for repetitionen 
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i øverste kl. er-i nogle timer i slutningen af skoleaaret 
noget af den matematiske geografi gjennemgaat, men ikke 
repeteret.

I 2 kl. er gjennemgaat fædrelandets geografiske for
holde samt de vigtigste dele af den matematiske og fysiske 
geografi, hvorpaa det hele geografiske pensum er repeteret 
— vistnok i særdeles lange lekser.

Følgende opgaver har været besvaret i aarets løb af 
eleverne, hvergang i i—3 sammenhængende timer, eller er 
gjennemgaat og disponeret af læreren: I 1 kl.: 1) Asiens 
elve, 2) Sydamerikas naturlige beskaffenhed, 3) (ved aarsprø- 
ven) a. De vigtigste elve, der udmunder i Middelhavs- 
og Sortehavsbækkenet, b. Tegn et grundrids af Alperne. 
I 2 kl.: 1) Naturforholdene i det nordemjeldske, 2) 
Om jordens bevægelser, 3) Vort solsystem, ^Jordens be
folkning, 5) Om Norges klima, 6) En sammenligning 
mellem det østenfjeldske og vestenfjeklske.

Naturkundskab.

I forberedelsesklassen:
I 3 ugentlige timer er gjennemgaat og repeteret det 

i »Nærmere bestemmelser« p. 55 opførte stof. Som lærc- 
bøger er benyttet de ved seminaret anvendte.

I seminaret:
I 1 kl. er efterhaanden gjennemgaaet: a) Blomsterløse 

planter, omtrent som i Sørensens naturhistorie, b) Det 
menneskelige legeme med de vigtigste træk af sundheds
læren. Til grund for behandlingen af dette emne er lige
ledes lagt det tilsvarende afsnit af Sørensens bog, som 
dog — i betragtning af stoffets store vigtighed — er noget O O O OD O
suppleret. Fremstillingen har støttet sig til Dybdahls plan- 
cheverk og enkelte præparater, hvoraf særlig kan nævnes 
en torso, c) Dyreriget efter samme lærebog, for de høiere 
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dyrs vedkommende noget suppleret, idet visse typiske 
arter er noget nøiere behandlet, for de laveres med nogen 
indskrænkning. Undervisningen har været knyttet til bil
leder, fornemlig Dybdahls plancher. d) Planternes ydre 
former og indre bygning efter samme lærebog. Dog er 
cellen og dens dele tildels allerede medtaget under beskri
velsen af de blomsterløse planter, e) 1 løbet af omtrent 2 
maaneder er derefter gjennemgaat de 40 første sider af 
Henrichsens fysik, støttet til de fornødne forsøg. Loven 
om energiens vedligeholdelse og dens overføring i andre 
former er herunder omhyggelig behandlet. — Ved skole- 
aarets slutning er det hele gjennemgaaede pensum — dog 
ikke fysiken — repeteret. Til indsamling og bestemmelse 
af naturgjenstande har der derhos i denne tid været fore
taget en ekskursion paa nogle timer.

1 2 kl. er gjennemgaat: a) De aller vigtigste fanero- 
game plantefamilier, støttet til det i 1 kl. vundne kjend- 
skab til de almindeligste planter. Sørensens bog er 
herunder fulgt, men alene de største og lettest kjendelige 
familier er medtaget. b) Kemien efter Dyrings lille lære
bog p. 1—68. De i bogen omhandlede forsøg er i almin
delighed udført. c) Resten af Henrichsens fysik, der i 
regelen temmelig nøie er fulgt, dog saaledes, at afsnittene 
om lys og lyd er behandlet forholdsvis kortfattet, medens 
den elektriske strøm og dens anvendelse er gjennemgaat 
noget mere udførlig. De fornødne eksperimenter er overalt 
udført, d) Geologi og mineralogi i kort omrids omtrent 
som i Dyrings bog p. 79—91, støttet til fremvisning af 
haandstykker. Af mineralier og bergarter er dog kun med
taget de aller almindeligste og lettest kjendelige.

Tilsidst er det hele pensum i naturkundskab repeteret. 
En ekskursion.

Følgende opgaver har været besvaret i aarets løb af 
eleverne, hvergang i 2—3 sammenhængende timer, eller 
er gjennemgaat og disponeret af læreren:
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I i kl.: i) Menneskets øre. 2) (ved aarsprøven) a. 
Hvad forstaas ved øiets akkomadationsevne, og hvorledes 
afhælpes dens mangler? b. Opregn de vigtigste drøvtyggere, 
fordelt i naturlige grupper ; angiv gruppernes kjendetegn.

I 2 kl.: 1) De vigtigste kulturplanter. 2) Om blomsten 
og dens bestemmelse. 3) De blomsterløse planter. 4) Kul
stoffets kredsløb. 5) Menneskets føde og fordøjelse. 6) Van
dets ødelæggende og opbyggende virksomhed. 7) Egen
vegt og dens bestemmelse. 8) Om Mariottes lov og dens 
vigtigste anvendelser. 9) Vegtstangen og dens anvendelser. 
10) Den elektriske strøm og dens vigtigste anvendelser. 
11) Om dampmaskinen.

Regning og rumlære.

I forberedelsesklassen:
Repetitionsvis er gjennemgaat de 4 regningsarter med 

ubenævnte og benævnte tal. Derpaa er indøvet brøk, re
guladetri, procent- og. renteregning, delings- og selskabs
regning samt lettere blandingsregning. Opgaverne væsentlig 
hentet fra Johannesens regnebog og Jensens opgavesamling.

I rumlære er overlærer Dy rings lærebog benyttet.
Opgaver til hjemmeregning har været givet 1 gang 

ugentlig. Hyppig øvelse i skriftlig besvarelse af givne op- 
gaver paa skolen; i sidste halvaar anvendtes hertil saa- 
vidt muligt ugentlig 2 (undertiden 3) sammenhængende 
timer. Der er lagt megen vegt paa at opnaa en klar, grei 
opstilling, ligesom eleverne stadig er blevet opfordret til 
selv at p r 0 v e, om regningen har givet rigtigt resultat.

I seminaret:
I 1 kl. har 3 t. været benyttet til den egentlige reg

ning og 1 t. til rumlære og konstruktion. 1 regning er 
efterhaanden behandlet: a) Hele tal og brøk med tal og 
bogstavstørrelser. Herunder er eleverne opøvet i hoved



1900] Undervisningen. 15

regning og cle derved anvendelige praktiske gjenveie, lige
som de er gjort bekjendt med praktiske midler til at kon
trollere sine regnerciultater. Decimalbrøk er dels sat i 
forbindelse med de almindelige hele tal, idet de decimale 
enheder betragtes som fremkomne ved talrækkens udvidelse 
nedad under enheden, og dels med almindelig brøk. Under 
behandlingen af det metriske system er sammenhængen 
mellem enhederne af hulmaal, kubikmaal og vegt omhyggelig 
gjennemgaat og indøvet. I reguladetri er behandlet en 
række vanskeligere opgaver. Af hensyn til rumlæren er 
det allervigtigste af proportionslæren medtaget, b) Man er 
dernæst gaaet over til førstegradsligninger med én og med 
flere ubekjendte og tilsidst til den egentlige handelsregning, 
hvoraf de vigtigste dele efterhaanden er gjennemgaat dels 
elementært og dels med anvendelse af ligninger. Som 
hjælpemiddel er Bonnevies aritmetik og O. Johannesens 
regnebog benyttet. I aarets løb har der stadig været givet 
øvelsesopgaver til hjemmeregning.

Undervisningen har været drevet paa den maade, at 
de nye regler er udviklet gjennem samtale og passende 
spørgsmaal. Naar reglerne er bragt til forstaaelse er de 
dernæst indøvet ved passende eksempler. Paa en klar og 
nitid opstilling og udførelse er lagt særlig vegt.

I rumlære og konstruktion er behandlet hvad der op
føres i reglementet, men dog saaledes at alle de plane kon
struktioner og beregninger allerede er afsluttet i denne kl. 
Brugen af de elementære geometriske steder er særlig om
hyggelig indøvet. Rigtigheden af de udførte operationer 
er stadig gjort indlysende ved ydre anskuelse eller ved 
lette slutninger og beviser, tildels ved reglerne om pro
portionalitet,.

I 2 kl. er gjennemgaat resten af det i reglementet 
opførte stof.

1 den egentlige regning er i et ugentligt timetal, der 
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har varieret noget, men som kan ansættes til ca. i time, 
foretaget endel repetition og derefter gjennemgaaet bog- 
førsel og kvadratiske ligninger.

I omtrent I ugentlig time er gjennemgaaet beregning 
af og konstruktion af legemer i tre lodrette projektioner, 
oprindelig enkeltvis og i lette stillinger, senere efterhånden 
vanskeligere tilfælde — fra først af efter opstillede modeller, 
senere uden saadanne. Nogen lærebog er ikke benyttet.

I de resterende i—2 timer om ugen er løst endel, til
dels vanskelige og ret sammensatte opgaver i praktisk reg
ning og ligninger samt i plane konstruktioner og bereg
ninger, hvorved det tidligere gjennemgaaede yderligere er 
indøvet og repeteret, og hvorunder eleverne er opøvet i 
at benytte sine matematiske hjælpemidler i rette tid og 
paa rette sted. Disse opgaver var dels originale, dels 
hentede fra Deinbolls og Jenssens opgavesamlinger. I hele 
skoleaaret har der derhos stadig været givet øvelsesopgaver 
til hjemmeregning.

I skoleaaret er et passende stykke af seminarets tomt 
— i 3 sammenhængende undervisningstimer — opmaalt 
ved maalekors, kjede og stokke.

Skrivning.
I f o r b e r e d e 1 s e s k 1 a s s e n er skrifttrækkene gjen

nemgaaet efter Trosdals forskrifter i. 2. 3. bog. Nogen 
øvelse i skrivning efter diktat.

I 1. kl. er Trosdals forskrifter benyttet. Skrifttræk
kene er gjennemgaat og sammenskrift øvet først i skraa- 
skrift, senere i steilskrift. Tilsidst øvedes efter frit valg 
skraaskrift eller steilskrift.

Nødvendigheden af en god arbejdsstilling indskjær- 
pedes stadig. Tillige søgtes elevernes interesse for faget 
vakt ved korte meddelelser om ældre og nyere regler for 
skriveundervisning.
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Frihaandstegning.

I forberedelsesklassen:
Efter Harald Petersens plancher tegnet i de til plan

cherne svarende tegnebøger iste gruppe og af 2den gruppe 
til nr. 11.

i kl. har tegnet fladeornamenter efter Harald Peter
sens tegneapparat, gruppe II og III. Tegningerne blev 
farvelagt og optrukket med tusch. Hovedvegten er lagt 
paa at oplære eleverne til, med blyanten som maaleap- 
parat, holdt frit i haanden, med armen strakt, at finde 
rigtig linieretning og rigtigt forhold mellem de enkelte 
linjers udstrækning, forat paa denne maade overgangen 
til perspektivisk tegning bedst muligt kunde forberedes. 
Nogle faa timer anvendtes til tegning efter traadlegemer 
og enkle klodsopstillinger, væsentlig i frontstilling.

2 kl. har tegnet traadlegemer og klodser enkeltvis og 
i. sammenstillinger. Senere tegnedes forskjellige brugsgjen- 
stande.

Musik.
I forberedelsesklassen:
Indøvelse af endel salmer og sange.
I seminaret:
Sang. Som lærebog er benyttet Behrens’s sanglære 

for skoler. Stemme- og træffeøvelser. En- og flerstemmig 
sang. Af musikteorien er gjennemgaaet det vigtigste til 
og med treklange. I 2 kl. er timen i sidste halvaar 
væsentlig anvendt til musikteori. I begge klasser skrift
lige øvelser. Korsang 7a ;i i time ugentlig før jul, hvori 
ogsaa de af forskolens elever, som dertil erklærede sig 
villige, har deltaget.

S a 1 m o d i k o n : i kl. har været delt i 3 partier; 
der er indøvet 41 salmer efter Lindemans koralbog og

Holmcstrand seminar. 2
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14—16 sange efter Koppangs skolesangbog. I hver time 
er øvet solospil og samspil. For at opnaa større fær
dighed i behandlingen af instrumentet har eleverne lært 
at spille nogle sange udenad. Tilsidst spillede hele partiet 
samtidig lettere sangmelodier fra bladet. I 2 kl. er gjen
nemgaaet 12 nye koraler og 30 sange. Repetition af 30 
vanskelige salmer, hvoraf 12 er spillet udenad. Øvelse i 
tostemmigt spil samt i at spille lettere melodier fra bladet.

Orgel: 1 kl. Elever, der havde nogen færdighed 
i pianospil, har gjennemgaaet P. Lindemans orgelskole h I, 
dernæst spillet salmer og en del præludier fra »Den norske 
organist« h I—II. Begyndere har gjennemgaaet S. R. 
Lindemans orgelskole h I, dernæst lettere stykker af P. Lin
deman. 2 elever har begyndt med pedaløvelscr.

2 kl. har indøvet og repeteret koraler. De flinkere 
ca. 40, andre 20—25. Desuden spilledes præludier og 
musikstykker af Lindeman, Hoff, Vik, Cappelen, Arnesen 
og flere.

De flinkere elever øvede lettere modulationer.

Gymnastik.
Mandli g. I 1 kl. (komb. med forb.kl.) er i per

sonlig færdighed indøvet Bentzen I—IX, i instruktion I—VI. 
Gjennemsnitlig hver anden uge 1 time anvendt til teori og 
gjennemgaaelse af tabellerne. I høst- og vaarmaanederne 
er øvelserne tildels drevet ude i fri luft. Svømme- og 
skydeøvelser.

2 kl. Personlig færdighed : Bentzens IX—XV; instruk
tionsøvelser efter Bentzen VIII—XII samt Liedbeck serie 
B og C — repetition.

Lærebøger: Bjørnstads haandbog, Bentzens gymna
stiktabeller og Liedbecks dagbfningar.
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Begge seminarklasser har faaet veiledning i at inddele 
Bentzens tabeller i undertabeller. Disse er indført i en 
særskilt bog og gjennemseet og rettet af læreren.

Kvindelig. Under opøvelsen af personlig fær
dighed er øvet Minnesbokens bevægelser samt bevægelser 
og lege fra Liedbecks dagofningar og Bentzens tabeller.

Forberedelsesklassen undervistes i 3 ugent
lige timer, væsentlig i personlig færdighed. I april og mai 
anvendtes nogle timer til instruktionsøvelser.

1 kl. har i instruktionstimerne gjennemgaaet og kom
manderet Minnesbokens tab. 1—4 tilligemed a-rækken. 
Desuden er læst §§ 1—4, VIII—IX og XI—XVI under 
stadig henvisning til Bjørnstads haandbog. Der er givet 
veiledning i at benytte klasseværelset til gymnastik med 
henvisning til Liedbeck serie C, hvis redskabsbevægelser 
alle er gjennemgaaet og øvet; eleverne har dog ikke selv 
kommanderet disse øvelser. r kl. er iaar, saavel hvad 
angaar øvelserne i personlig færdighed som instruktions
øvelserne, blevet mere end sedvanlig sinket ved, at de 
fleste elever, der ikke har været optaget i seminarets for
beredelseskursus, aldeles manglede kjendskab til dette fag.

2 kl. har gjennemgaaet og kommanderet Minnesbokens 
b-række og tabel 8, samt tillige omskrevet dem efter 
Bjørnstads schema B. De fleste tabeller i Liedbeck serie 
B er udskrevet i undertabeller og kommanderet af eleverne. 
Paa grund af forskjellige omstændigheder, f. eks. gymna
stiksalens slette lydforhold, og megen sygelighed blandt 
eleverne, har vi i dette kursus kun naaet at gjennemgaa 
2 af Bentzens tabeller.

Haandarbeide.
I forberedelsesklassen:
M a n d 1 i g t. Klasseundervisning. Følgende øvelses
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trin er gjennemgaaet: spikning, filing, sagning og høvling, 
rundhøvling og krumdsagning. (Kjenneruds modelrække).

Kvindeligt. Strikket en strømpe og en pose. 
Forskjellige forøvelser til linsøm, klippet og syet et par 
benklæder. Øvelse i stopning og lapning.

I seminaret:
Mandligt: Træsløid efter den vedtagne model

række. Efter nogle indledende bemerkninger er undervist 
i jdie trin. Sagning og høvling. Instruktion og øvelse 
i brug af sag, siethøvl, vinkel, strikmaal, centrumsbor, 
pudshøvl og passer. 4de trin. Rundhøvling, filing med 
begge hænder paa tykkere, runde gjenstande. Verktøis 
instr. langhøvl. 5te trin. Krumsagning, kantfiling og skav- 
ning. Verktøis instr. krumsag, skavjern og skavkniv. 6te 
trin. Spigring. Verktøis instr. haandbor, hammer, hov
tang, bor. 7de trin. Sammenfældning. Verktøis instr. 
ridsebor, hugjern, baksag og skruetrækker. 8de trin. 
Gradning, fugning og gering. Verktøis instr. skjævmaat, 
gennaat og geringsklods. 9de trin. Tapning og slids
ning. Verktøis instr. vigtang, sagfil og tapjern. 10de trin. 
Sinkning samt formarbeider.

1 kl. udførte alle opførte haandarbeider i 3die—6tc 
trin og saa mange mellemarbeider som nødvendigt for at 
holde sammen under fællesinstruktionen i de forskjellige 
opgaver paa hovedarbeiderne. 2 kl. derimod udførte kun 
1 å 2 hovedarbeicler af hvert af de øvrige trin, og naaede 
paa denne maade 8de trin.

Gode arbejdsstillinger instrueredes og indøvedes efter
som behov, verktøi og arbcidsmaader krævede.

H. K. Kjennc r u d s sløidtegninger iste og 2det 
hefte benyttedes. .

Hvad virke, sløidlokalc og udstyr, anskaffelse af red
skaber m. v. angaar, fulgtes haandbog for sløjdlærere af 
II. K. Kjennerud. Denne haandbog har nu samtlige 
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elever skaffet sig. Eleverne gives veiledning i selvstændig 
at arbeide efter førnævnte tegninger med haandbogen 
som hjælp.

Undervisningen har lidt noget derved, at de, der op
tages paa seminaret og som ikke har gjennemgaaet semi
narets forskole, savner tilstrækkelig fordannelse.

Kvindeligt. . Ifølge undervisningsplanen skal der 
ved haandarbeidsundervisningen tages sigte paa elevernes 
uddEnnelse til lærerinder. For at vække forstaaelse af, 
at ogsaa for dette fags vedkommende bør undervisningen 
søges anlagt efter en pædagogisk ordnet plan, meddeles 
efterhaanden kjendskab til en række arbeider, passende for 
forskjellige alderstrin i folkeskolen. Herunder benyttes in
dustriskolens modelrækker.

Tiden tillader imidlertid ikke paa langt nær udførelse 
af den hele modelrække, selv om man mest muligt erstatter 
de hele plag med forøvelser, syning med trokling o. s. v. 
De mere udviklede elever vil da kunne have adskilligt 
udbytte af, at de resterende modeller bliver forevist, stof 
og hjælpemidler angivet og hovedpunkter ved arbeidets 
udførelse gjennemgaaet. Selv om eleverne ikke nogen
sinde har udført disse eller lignende arbeider, vil de dog 
derved kunne erholde værdifulde vink, der kan komme dem 
til gode, naar de som lærerinder skal forberede sig til at 
lære børnene til at udføre disse arbeider.

Det viser sig imidlertid, at adskillige elever ikke har 
indsigt nok til at kunne nyttiggjøre sig en saadan blot 
theoretisk gjennemgaaelse af en opgave, selv om denne i 
og for sig er temmelig let. Forberedelsen til den lavere 
lærerprøve og den dermed ligestillede optagelsesprøve har 
oftere kun bestaaet i indøvelse af de foreskrevne examens- 
arbeider. Da linsøm her har faaet en ubetydelig plads, 
maa elever, der ikke har. nogen nævneværdig tidligere 
øvelse i dette arbeide, siges at være mangelfuldt forberedt 
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og i særdeleshed mindre vel skikket til at opfatte, hvad 
der i undervisningen sigter til andet end blot udførelsen 
af det foreliggende arbeide.

At gjennemgaa med disse elever andre arbeider end 
dem, de selv i øieblikket arbeider paa, viser sig at være 
en mindre god anvendelse af tiden. Af den grund kan 
da det nævnte middel (forevisning af model og teoretisk 
gjennemgaaelsc af dennes udførelse) til at udfylde de 
mange huller i elevernes uddannelse, der følger af den 
knappe tid, kun i mindre grad anvendes, ved enkelte klasser 
endog slet ikke.

Som endnu en betydelig, hertil medvirkende aarsag 
bør maaske nævnes den omstændighed, at eleverne ikke 
ved afgangsprøven har anledning til, hverken ved en ar- 
beidsprøve (eller mundtlig redegjørelse) at vise sit person
lige kjendskab til et givet arbeide og sin evne til at udføre 
det — eller ved en undervisningsprøve at vise sin evne til 
at lære andre at udføre det. Det ligger da nær, særlig 
for mindre dygtige elever at fæste sin opmerksomhed ved 
det, der gjælder ved examen, selve a r b e i d e t ud
ført under lærerindens veiledning, medens 
det ved undervisningen, der sigter til læreruddannelse, 
mere eller mindre lades upaaagtet.

Det kan ifølge ovenstaaende ikke undgaaes, at det 
ved seminaret læite stof i dette fag er adskillig 
mindre end en velordnet folkeskoles p c n - 
s u m — i denne henseende indtager faget formentlig en 
særstilling — og tillige, at den pædagogiske side ved un
dervisningen, særlig for de mindre dygtige elever, for tiden 
bliver af ringe betydning.

Det synes nødvendigt at have disse 2 omstændig
heder for øic, naar man vil søge at komme til klarhed 
over, hvad der med de givne forudsætninger og den givne ’ o o o o 
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tid kan sættes som opnaaeligt maal for seminarets under
visning i kvindeligt haandarbeide.

Da elever kan optages i seminaret uden færdighed i 
haandarbeide og ved afgangsprøven hverken i form af 
udført arbeide eller i form af theoretisk gjennemgaaet 
stof »lægger op« et pensum stort nok til at omfatte 
folkeskolens undervisningsstof, synes det opstillede maal: 
Evne til selvstændig undervisning i fol
keskolen for dette fags vedkommende for tiden kun 
at kunne gjøres gjældende i en s t e r k t i n d s n e v r e t 
betydning.

Det maa i det mindste ikke glemmes, at den ved 
examensbedømmelsen foreliggende opgave ikke kan gaa 
ud paa at prøve, o m eller i hvilken g r a d examinan- 
den besidder denne evne, ikke engang at prøve, om exa- 
minanden er dygtig nok til selv paa egen haand at udføre 
et givet arbeide — det være sig blot som repetition — og 
at examensprøvens form, for dette fag som overalt ellers, 
maa antages i ikke ringe grad at influere paa elevernes 
tilegnelse af det gjennemgaaede stof.

Valget af lærestof (arbeider) synes for hver 
enkelt klasse tildels at maatte afhænge af, hvad flertallet 
af klassens elever paa forhaand har gjennemgaaet, saaledes 
at manglerne mest mulig udfyldes.

For at give eleverne kjendskab til arbeider, passende 
for begyndere i faget, udføres dog altid i kursets begyn
delse nogle af smaaskolens arbeider. De første strikke- og 
sy-øvelser gjennemgaaes i en saavidt muligt for en smaa- 
børnklasse afpasset form, idet dog samtidig elevernes op- 
merksomhed søges ledet hen paa de almindeligst forekom
mende vanskeligheder, og veiledning gives m. h. t., hvor
ledes disse kan undgaaes eller overvindes.

Uagtet denne gjennemgaaelse af begynderarbeider 
væsentlig tager sigte paa elevernes fremtidige arbeide i O O O 1 
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skolen, har det imidlertid ogsaa for opøvelsen af seminar
elevernes egen færdighed ofte en ikke ringe betydning, at 
de i begyndelsen udfører arbeider, der i og for sig for 
voksne ikke frembyder større tekniske vanskeligheder. De 
opøves nemlig derved til selv at udføre arbei d et 
efter lærerindens anordning, given i form 
af k 1 a s s e u n d e r v i s n i n g, en arbeidsmaade, der for 
kvindeligt haandarbeide endnu synes ukjendt for adskillige 
elever, selv om de har modtaget undervisning i skolen — 
undertiden endog for den hele klasse.

For de mindre vel forberedte elevers skyld maa det 
bcklagcs, at tiden kun tillader gjennemgaaclse af nogle faa 
af smaaskolens arbeider. Da linsørn sedvanlig er det ved 
elevernes fordannelse mest tilsidesatte fag — og tillige 
det, der i skolen tager mest tid og frembyder de fleste 
vanskeligheder, maa saa meget som muligt af seminarets 
undervisningstid forbeholdes dette arbeide.

Det viser sig da, at for de elever, som ikke paa for- 
haand er opøvet til selvhjælp og klasse- eller gruppeunder
visning, volder den hurtige overgang til de for større børn 
bestemte arbeider store vanskeligheder. Dette i forbindelse 
med enkelte elevers ringe evne til at anvende det allerede 
indøvede — eller maaske endog utilbøielighed til at bebyrde 
tanken med »overflødigt« stof, nødvendiggjør hyppige gjen- 
tagelser og — for at de enkelte elever ikke altfor sterkt 
skal hindre klassens fremgang — en del specialundervis
ning, uagtet denne strider mod planen for vor arbeids
maade.

Øvelserne i paa vægtavlen at anskueliggjøre frem- 
gangsmaaden ved et arbeides udførelse synes i høi grad 
at interessere de dygtigere, mere selvhjulpne elever. Andre 
viser mindre interesse derfor, maaske endog tilbøielighed 
til at unddrage sig, hvad der maaske — ligesom tilbøielig- 
heden til kun at arbeide efter specielt gjen tagen 
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anvisning — bør sees i forbindelse med deres anskuelse 
af, hvad der kan kræves lært ved afgangsprøven, 
og hvad der giver dem de bedste chancer for at opnaa 
et godt examensvidnesbyrd.

I i kl. er af smaaskolens arbeider udført: Tavletørrer, 
nøstepose, brikke og stribet arbeidsvædske (traaklet). Af 
4 og 5 folkeskoleklasses pensum: Stopning paa java, 
strømpeberegninger, strikning af hæl med smallæg og kile, 
strikning af strømpe, forøvelser til begge klassers lin- 
sømarbeider, hvortil mønstre er tegnet, og fremgangsmaa- 
den nærmere gjennemgaaet. Desuden er udført lapning 
paa rudet tøi.

I 2 kl. er udført: Stopning, strømpeberegninger og 
strømpe, lapning paa hvidt tøi med isyning af knapper, 
knaphul og baand, en meget enkel navnelap og et linned 
med rynker og linning. Maskinsøm anvendtes til de 
lange atterstingssømme; stikning af klaffen udførtes deri
mod ved haandsøm.

Pædagogik.

Ved gjennemgaaelse af pædagogikens historie har 
»Skolens historie«, af M. Sk ard, været benyttet som 
støtte for eleverne, men med betydelig baade forkortélse 
og udvidelse. I i kl. er den største del af stoffet gjen
nemgaaet uden at være repeteret. I 2 kl. er dette aar- 
hundredes pædagogik gjennemgaaet og det hele repeteret.

Opdragelses- og undervisningslære, derunder en kort
fattet sjælelære, er fremstillet for eleverne i en række 
punkter, som er dem dikteret og som derefter er nøiere 
udviklet gjennem lærerens foredrag.
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Øvelse i praktisk lærergjerning.

Bestyreren af Ilolmestrands folkeskole, hr. Jacob
sen, har ordnet saavel paahøring som øvelser ved at 
anvise seminareleverne timer og give dem undervisnings
opgaver. Paahøringcn og øvelserne har været fordelt paa 
alle skolens trin. Opgaverne har derpaa været gjennem
gaaet, udført og bedømt under ledelse af øvelseslærerne, 
som har været seminarbestyreren (kristendomskundskab og 
norsk), overlærer Dyring (naturkundskab, historie og geo
grafi) og frøken Spolert (samtlige fag i smaaskolen). Som 
et særeget gode maa nævnes, at man i enkelte fag har 
opnaaet at faa et helt sammenhængende pensum til gjen- 
nemgaaelse i enkelte klasser.

Saavidt man har kunnet erfare, har baade paahøringen 
og øvelserne givet tilfredsstillende udbytte. Seminareleverne 
har i folkeskolen været mødt med velvillie og agtelse baade 
af skolens lærere og børnene. Der har ikke været hørt 
klage over at øvelserne har været nogen ulempe for sko
len, og de seminarlærere som har været øvelseslærere, 
har ikke følt det som noget savn, at de ikke tidligere har 
været lærere i folkeskolen.

Havedyrkning.

Til faget er anvendt i hel dag høsten 1899 og 4 hele 
dage samt nogle eftermiddagstimer dette aar. Angaaende 
undervisningen, der omtrent har omfattet hvad der med
tages i hr. Gløersens bog, henvises til aarsberetningen for 
1895—96. Forberedelsesklassens elever har fremdeles ikke 
deltaget.
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Elevernes daglige arbeidstid udenfor sko
letiden var, efter den sidst foretagne undersøgelse, gjen- 
nemsnitlig: i forberedelsesklassen 4 tim. 33 min., i 1 kl. 
4 tim. 19 min., i 2 kl. 5 tim. 12 min. Den korteste: 
i forberedelsesklassen 2 tim. 57 min., i 1 kl. 3 tim., i 2 
kl. 4 tim. 7 min. Den længste: i forberedelsesklassen 
5 tim. 49 min., i 1 kl. 6 tim. 42 min., i 2 kl. 7 tim. 31 
min. Herved er seet bort fra skoleaarets sidste maaneder, 
da den daglige arbeidstid i begge klasser er endnu længere, 
og navnlig øverste klasse kan siges at arbeide uafbrudt 
den-hele dag og ofte noget af natten med. Angivelsen af 
elevernes arbeidstid er bygget paa opgaver af eleverne 
selv efter et dertil indrettet skema.

Eleverne modtog i det hele taget ikke undervisning 
udenfor skoletiden uden forsaavidt enkelte leilighedsvis 
søgte veiledning hos læreren, hvad der hyppig skede i de 
matematiske fag. I disse fag syslede de ogsaa i temmelig 
stor udstrækning med særskilte opgaver (d. e. opgaver, 
som ikke gaves den hele klasse).

IV. SEMINARPRØVERNE.

De skriftlige opgaver ved den lavere og den høiere 
lærerprøve sees af examenskommissionens beretning.

Laveste k a r ak t c r s u m, hvormed optagelse 
fandt sted, var 12. Antallet af aspiranter til optagelses
prøven (den lavere lærer prøve altsaa ikke medtaget) var 
28. Deraf bestod 25, som optoges i 1 kl.

Udfaldet af d e n h 0 i e r e 1 æ r e r p r ø v e sees 
af tabellen.
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Ligesom tidligere holdtes en aarsprøve for i kl., 
hvorved klasserne forelagdes en del spørgsmaal i de vig
tigste fag til skriftlig besvarelse i løbet af 4 timer.

Klassens elever o p f ly 11 e d e s derefter i 2 kl. med 
undtagelse af en, der ikke ansaaes moden.

VII. SEMINARETS BIBLIOTEK OG 
SAMLINGER.

Følgende bøger og læremidler er erhvervet i aarets 
løb. (De med * betegnede er gaver).

Teologi og religion.

T o 1 s t o y-boki.
Andersen: Nadveren.
L und: Livsbelysning.
Morten sen -Larsen: Historisk oplysning om den 

h. skrift.
H o 11 z m a n n : Neutest. Zeitgeschichte.
Luthersk Kirketidende 1899.
O lafsen: Den hellige skrifts historie.
1’ 1 a t o u : Forklaring af Mathæusevangeliet.
Bang: Den lutherske katekismus’s historie II. *

S k j 0 n 1 i t e r a t u r.

Kj e 11 a n d s samlede skrifter, 24—32 h.
Hertz: Udvalgte skrifter 14—32 h.
Goldschmidt: Poetiske skrifter 35—48 h.
Runeberg: Fabrik Stål I—II 15.
T o 1 s t o y : Krig og Fred I—III.
A agaa rd : Kaptein Ileire.
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Koren: Dronninger og partikampe.
Elias Kræmmer: Byens fædre.
P a v e 1 s - L a r s e n : Smaa skildringer.
G o e t h e : Egmont.
K i n c k : Hugormen.
Lassen: Skisser fra fjeldbygden.
Ange Il-Bor devich: Nordefter leden.
I n g e r Johanne: Morsomme dage.
E 1 s t e r : Samlede skrifter.
B a u d i t z : Historier fra skovridergaarden.
S c h j ø r r i n g : Havets datter.
G a r b o r g : Hjaa ho mor.
V i s 1 i e: Solvending.
T v e d t: Hamskifte.
L o 1 a n d : Emne.
L i e : Paa fjeld og fynne.

» Aarolilja.
> Svend Bidevind.

Stowe: Onkel Toms hytte.
Brandes: Skrifter i —18 h.
T v e d t: Vanheppa.
H e i b e r g : Harald Svans mor.
A s b j ø r n s e n og M o e : N. folkeeventyr I—II.
L i e : Faste Forland.
K rag: Jul i skrivergaarden.
L i e : Nordover.

Historie og geografi. O o o
T s c h u d i: Silhouetter.
Mortensen: Arne Garborg.
K i c 1 e r : Sønderjydskc børn.
E r s 1 e v : Valdemarernes storhedstid.
Bang: Kulturhistorie i—20 h.
Bahnson: Etnografien 24—25 h.
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F orbes: Napoleon IH.
Helland: Søndre Trondhjems amt.

Naturfag.

Arkiv for matematik og naturvidenskab V—XX. 
Larsen: Naturhistorie. *

Pædagogik og skolebøger, o o o o
13 o n n c v i e : Folkeskolens undervisningsgjenstande.
Paus og Lassen: Læsebog 4.
Vogt: Bibelhistorie.
Sverdrup: Forklaring 2.
Jacobsen: Naturhistorie.
P a u s og Lassen: Læsebog III B, 3 afd. 15.
K o p p a 11 g : Skolesangbog 16.
H o 11 s m a r k : Lærebog i fysik.
H e r t z b e r g : Træk af barnets sjæleliv.
T o r p og Falk: Dansk-Norskens lydhistorie.
Hægsta d og Ska r d : Norsk digtning.
Normalsångbok for svenska folkskolor.
Minnesbok i gymnastik.
Her t zbe r g: Pædagogikens historie.
B a n g : Skolens og opdragelsens historie.
Deutsche Zeitschr. f. ausl. Unt.wesen III B. 1 h.
Compay r c : Pédagogie.
Melodier til Seips visebog.
N. Skoletidende 1899.
Skolebladet 1899.
Univ.- og Skoleannaler 1899.
v. Rein: Encyklopad Handbuch d. Padagogik VII B.
L o w u m : Den franske oplysningstids pad. ideer.
Lied b a c k : Gymn. dagbfningar.
Aksel Årstal: Geografi for middelskolen. *
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S c h j 6 11: Lærebok i heimssoga. * 
Lassen og Laus: Digte for middelskolen. 
V e 11 e s e n : Norske digte. *
Beretning om Kr.a folkeskolevæsen. *
K j æ r : Lærebog i historie. *
Kl a ven ess: Bibellære.
Iversen: Et kursus i praktisk engelsk. :i: 
Universitetets aarsberetning for 1897—9^. * 
II a f f ner: Geografi for middelskolen. * 
Dahl: Landsmaal til middelskoleeksamcn. :!: 
Koht: Lesestykke-i landsmaalc. * 
Einar A a s: Zoologi. *

M u s i k.

Johannes Pedersen: Blandet kor.

Skrifter a f b 1 a n d e t indhold.

Halvorsen: Norsk forf. lexikon 50—51 h.
Folkevennen 1899.
Sal monse ns Konversationslexikon IX B.
For kirke og kultur.
Stortingstidende 1899.
Tidsskrift f. d. norske landbrug. *
Norsk bogfortegnelse for 1895. *

Biblioteket har været godt benyttet. L æ s e - 
værelset benyttes mindre. Eleverne finder ikke tid til 
at opholde sig der.
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VIII. ALMINDELIGE BEMERKNINGER.

Seminarets bygninger er endnu ikke i fuld stand. 
Skolebygningen, som er ny, mangler maling indvendig, 
og varmeapparatet har man endnu ikke kunnet faa til at 
virke tilfredsstillende. Elektrisk lys er indlagt. Til bolig 
for bestyrer og 2 lærere med familie er indkjøbt en gammel 
trægaard med store, men tildels uhensigtsmæssige rum. 
Gaarden og ledighederne er usolide og har allerede krævet 
adskillige reparationer, foruden at der endnu intet er gjort 
med taget og klædningen. Den omkring bygningerne lig
gende park er ligeledes ufuldført. Bygningernes og inven
tarets værdi kan endnu ikke opgives. Biblioteket og sam
lingerne kan anslaaes til kr. 6ooo.

Elevernes flid og opførsel har været rosværdig, 
men de har lidt under overanstrengelse. (Se ndf. lægens 
beretning og forrige beretning).

Ligesom tidligere har eleverne og lærerne været sam
men til beskedne »feste« og sammenkomster, hvor 
man har underholdt hinanden med diskussioner, oplæsning, 
tableauer, musik o. 1.

Seminarets læge har givet følgende beretning om 
sundhedstilstanden i skoleaaret:

»Sundhedstilstanden har i skoleaaret været jevnt god.
Udover vaaren merkedes der iaar som ifjor blandt 2den 

klasses elever en tiltagende sygelighed, der er en følge af 
overanstrængelse med examenslæsning. For at komme 
gjennem pensumet arbeider de aller fleste mere end de 
har godt af; mange faar blot 3—4 timers søvn i døgnet, 
og resultatet maa da blive aandelig overanstrengelse med 
alle dermed følgende symptomer«.
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Fravær fore 
Forb 
i kl. 
2 kl.

larsaget ved sygdom. Af andre aarsager.
.kl. i,s pct. Forb.kl. 0,5 pct.

2,5 » 1 kl. 0,2 »
1,0 » 2 kl. 0,2 »

Skol er aad et har havt 6 møder i aarets løb.



IX. SEMINARETS REGNSKAB.
A. Udgifte r. B. Indtægter:

i. Lønninger: 1. Tilfældige indtægter........... kr. 220,05
a. Lønninger for faste 2. Skolepenge i forb.klasen ... » 355,00

lærere......... kr. 10654,1«
b. do. for time

lærere .... » 3 50,(Kl
c. Andre 

lønninger. . » 750,00
ki. 11 754,13

2. Bibliotek, samlinger og læ-
rcmidier............................ » 455,1«

3. Stipendier...................... » 1 140,00
4. Bygningers reparation og

vedligeholdelse.............. » 1 219,54
5. Skatter og afgifter...... » 68,5«
6. Andre udgifter.............. » 6 550,71

3. Tilskud af offentlige midler » 23 025,00

kr. 23 600,e,5
kr. 21 188,12

Ilolm
cstrand sem

inar. 
C1S99
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X. FORBEREDELSESKLASSEN.

Elevantallet har været omkring 15. Skolepenge 5 
kr. mdl. 5 elever havde hel friplads.

Til de lavere seminarprøver fremstillede sig 14. To 
af disse bestod ikke prøven.

Syv blev optaget i seminaret.
Om klassens undervisning m. m. henvises til det 

ovenfor meddelte.


