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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 seminaret, 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.

Wexel Wexelsen, cand. mag. Født 1862. 1883 
vikar ved Ringerikes middelskole. Lærer ved Gundcrsens 
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 seminarets forbere
delsesklasse.

Bertha Wexelsen, lærerindeeksamen af høiere 
grad 1885. Født 1864. 1885—87 privatlærerinde, 1888 
—93 lærerinde ved frøken Storms middelskole i Trond- 
hjem, 1893—97 lærerinde ved Gundersens latin- og real
skole i Kristiania.

i — Holmestrand seminar.
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Nils Christian Jacobsen, seminarist. Født 
1845. 1865—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.

Margrethe Johanne S p o 1 e r t, lærerindeeksa
men af høiere grad. Født 1856. Lærerinde ved Molde 
pigeskole 1880 — 89, ved Molde middelskole 1889—90, ved 
Molde foldeskole 1890—93, siden 1893 lærerinde og in- 
spektrise ved Holmestrands folkeskole.

Johannes Pedersen, seminarist. Født. 1839. 
1858—74 kirkesanger i Brøttums anneks til Ringsaker og 
enelærer ved sognets høiere almueskole. 1874—80 lærer 
ved Nydalens brugsskole ved Aker, siden 1880 kirkesanger 
og lærer i Sande.

Seminarets læge:
Hans Blich Holst, cand. med., kaptein i arme

ens sanitet. Født 1862.

Seminarets vagtmester:
Carl S ørum, sergeant. Født 1865.

I maanederne september—december 1900 var frøken 
Eriksen fraværende paa stipendiereise til Finland og Sverige. 
I den tid besørgedes undervisningen i haandarbeide ved 
folkeskolelærerinde frøken J. Spolert, gymnastik i 2. klasse 
ved hr. seminarlærer Coucheron, i 1. klasse og forb.klassen 
ved folkeskolelærerinde frøken G. Hansen, regning ved fru 
overlærer Neuberth, tegning ved hr. lærer Hannisdal.

Fra 1. januar til 15. mai havde fru Wexelsen per
mission. Hendes timer besørgedes af frøken Spolert.
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II ELEVERNE.

Elevernes antal:
Ved skoleaarets begyndelse. Ved skoleaarets slutning.

Mænd. Kvinder. Tilsam. Mænd. Kvinder. Tilsam.
I kl. 9 13 22 9 12 21
2 kl. 8 20 28 8 20 28

Tiisam. U 33 50 i/ 33 49
5 elever var var hospiterende.

Elevernes gjennemsnitsalder ved skole
aarets begyndelse:

i kl.......................................................... 19 Via aar.
2 kl............................................  22 °/ia »

Af eleverne var:
fra by....................................................................... 28

» landet................................................................ 22
» andre stifter................................................... 10

børn af gaardbrugere.......................................... 15
» » husmænd og dagarbeidere..............  2
» » folkeskolelærere................................... 7
» » andre samfundsklasser........................ 26

Stipendium har været uddelt til 3 elever med kr. 100, 
9 elever med kr. 180 og 2 elever med kr. 70; samtlige 
stipendierede elever var af 2. kl.

De omtrentlige! udgifter til ophold pr. elev kan an- 
slaas til kr. 700. Udgifterne til kost og logis alene ud
gjorde ifølge opgave fra eleverne gjennemsnitlig kr. 38 
mndl. og varierede mellem kr. 50 og kr. 30.
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IIL FAGFORDELINGEN
F a s t i n g :

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

Norsk (læseøvelser) i 1 kl...................... 1 t.
Undervisningsøvelser i 2 kl.................... 4 t.
Undervisningslære i 2 kl........................ 3 t.
Pådagogik i 2 kl....................................... 1 t.

Do. i 1 kl....................................... 1 t.
---------------- 20 timer.

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

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

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

Do. » do. i 1 kl................... 4 t.
Undervisningsøvelse i 2 kl..................... 4 t.
Undervisningslære i 2 kl........................ 2 t.
Naturkundskab i forb.klassen................ 3 t.

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

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

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

Kristendomskundskab i forb.klassen . . 3 t.
Sang i do. . . 1 t.

---------------- 18 timer.

M. E riksen: 
Frihaandstegning i 2 kl................. 1 t.

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

Gymnastik i 2 kl...................................... 2 t.
Do. i 1 kl...................................... 3 t-
Do. i forb.klassen...................... 3 t.

Regning i do. ....................... 5 i-
----------------20 timer.

J. S p o 1 e r t:
Undervisningsøvelse i 2 kl.................... 4 t.
Undervisningslære i 2 kl......................... 2 t.

---------------- 6 timer.

W e x e 1 s e n:
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.
Historie i seminaret................................ 6 t.
Oldnorsk i do......................................... 1 t.

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

T i m e u n d e r v i s n i n g.
C o uch eron: Gymnastik i 2 kl............... 2 t.

Do. i 1 kl. og fb.kl. 3 t.
B. Wexelsen: Skrivning i forb.kl.......... 1 t.

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

Jacobsen: Haandarbeide i 2, 1 og forb. 
klassen ............................................... 4 t.

H. H a n n i s d a 1 i seminaret.................... 1 t.
Joh s. Pedersen: Spil i sem. og fb.kl. 9 t.

25 timer.
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H 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 (Dy ring).

IV . TIMEFORDELINGEN M. M.
Timefordelingen har været den i reglementet bestemte.
Antallet af elever, som har været undervist i salmo- 

dikonspil, har været 
do. do.
do. do.

Oldnorsk har været 
Ingen aflagde prøve.

................................
do. i orgelspil .............. 14,
do. i fiolinspil .............. 9.

læst af................................................

V UNDERVISNINGEN.
Kristendomskundskab.

F o r b e r e d e 1 s e s klassen: Klaveness’s Bibelhi
storie, Klaveness’s Katekismeforklaring og Bangs Kirke
historie gjennemgaaet.

Seminaret:
1. Bibelkundskab: Af det gamle testamcnt 

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; 110. Fremdeles: 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; 1 Kor. 
12—14; Jak. 1—3.
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2. K i r k e h i s t o r i e.
3. Tros- og s e d e 1 æ r e.
Desuden hvad reglementet forøvrigt forlanger.
I bibelkundskab har ingen lærebog være benyttet 

undtagen I. M. Platous Fortolkning af Lukas’s evan
gelium. I kirkehistorie dr. Bangs Kirkehistorie for folke
skolen. ' I tros- og sedelære har Klaveness’s katekisme. 
forklaring været lagt til grund. Leilighedsvis har der været 
henvist til Klaveness’s Bibellære, F astings 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- 

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

Stile: i. En aften i »Fram«. 2. Katten. 3. Min 
første reise hjemmefra. 4. Da nabogaarden brændte. 5. 
Paa ski. 6. Bygdens gildeste gaard. 7. Hjemkomsten fra 
Amerika. 8. En aften paa vandet. 9. Ved vinduet i
regnveir. 10. Sjømanden fortæller. 11. Min hjembygd.
12. Vaarliv. 13. En Tycho Brahes dag. 14. Efter stor
men. 15. Besøg hos en fattig familie. 16. Vinterliv i
Norge. 17. Hunden. 18. I slaatonnen.

I s e m i n a r e t:
I 1 kl. har 1 time ugentlig været anvendt til meto

diske læseøvelser.
I 1 kl. er gjennemgaat det meste af litteraturudvalget 

i Rolfsens læsebog IV og V (til Bjørnson), desuden folke
viser, digte af Dass, Frimann, Ewald, Øhlenschlåger, Werge- 
land, Welhaven og Moe. Den politiske kandestøber, Arne, 
udvalgte digte af Jøden.
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AT 1 a n cl s m a a 1 s 1 i 11 e r a t u r :
I laraldshaugen. Dei gamle fjelli. Heimvegen. Livs

syn. Huslivet. Nordmannen. Ved Rundarne. Geiti. Stu
denterliv. Er du nøgd? Dun-Sesel. Vegvisaren. Vesle- 
breden. Fraa ei Englanclsferd o. fl. Endel dialektprøver.

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

Gilje. Storegut. Forskjellige mindre stykker og digte.
Repetition af de vanskeligere stykker i bog- og lands- 

maal.
Under litteraturlæsningen er gjennemgaat verslære og 

det billedlige udtryk.
Af Broch og Seips litteraturhistorie er i i kl. læst 

(og repeteret) de vigtigste punkter til »Den national- 
romantiske periode«, i 2 kl. fra og med Bjørnson. Repe
tition af hovedpunkterne.

2. G r a m mat i k. Undervisningen er meddelt væ
sentlig 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. 1 kl. 1) En morsom dag. 2) Paa tor
vet i markedstiden. 3, a) Naturen og livet i min hjembygd 
(paa mit hjemsted), b) Beskrivelse af en bygning (villa, 
stue osv.) 4) Fortæl om festlighederne ved seminarets ind
vielse. 5) Fordele og skyggesider ved livet i en større by. 
6) Vinterliv i Norge. 7, a) En reise. b) En dag paa reise. 
c) Flos proprietærens en af juledagene. 8) Den norske 
sjømand. 9) Vaaren og vaararbeiderne. 10) En konfirma
tionsdag. 11) Husdyrene og deres betydning for mennesket.

2 kl. 1) Sommerdag paa et skydsskifte. 2) Skog- 
plantningen og dens opdragende betydning. 3, a) Min 
første praktiske prøve, b) Hvorledes mit værelse skal ind
rettes. 4) Har Norge betingelser for at blive et industri
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drivende land? 5) Hvad kan der siges for og imod vor 
tids idræt? 6) Lidt af og om en bog. 7) Fattigdommen 
og dens bekjæmpelse. 8, a) Ungdomstiden og foreninger 
for unge, b) Ungdomstiden, dens lys og skyggesider. 9) 
Det er ikke guld alt som glimrer. 10) Om krig. 11) Livet 
i byerne og paa landet. 12) For og imod skuespil. 13) 
Hvad nytte og glæde kan man have af en reise? 14) 
Rigdom og dens rette anvendelse.

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

I 1 kl. er skrevet landsmaalsdiktater; gjenfortælling 
af digte, korte besvarelser af punkter i litteraturhistorie og 
grammatik.

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

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

15 exemplarer af Storegut, De unges forbund, Bjørn
sons fortællinger, En fallit, Familien paa Gilje, Jøden og 
Jødinden, Den engelske lods, Aladdin og Pauss & Lassen 
III, 3 har været udlaant til eleverne.

Stadige henvisninger til Jægers litteraturhistorie, lei- 
lighedsvis til andre verker paa læseværelset og i biblioteket.

Historie.
I forberedelsesklassen: Dr. Ræders lærebog 

for middelskolen i udtog.
I seminaret:
I 1 kl. er dr. Ræders lærebog gjennemgaat fra be

gyndelsen til side 198.
I 2 kl. er lærebogen læst ud.



10 Holmestrand seminar. [1900

Følgende opgaver har været skrevet:
I i kl.: i) Perserriget paa Darius Ilystaspes’s tid. 2) 

Haakon den gode. 3) Perserkrigene og deres følger. 4) 
Olav Kyrre. 5) Gustav Vasa.

I 2 kl.: 1) Partierne paa den lovgivende forsamling. 
2) De puniske krige, deres betydning. 3) Lensvæsenet. 
4) Henrik den fjerde. 5) Richelieu. 6) Gustav den tredie.

Geografi.

1 forberedelsesklassen: Seminarets lærebog 
i udtog. Nogen karttegning.

I s e ni i n a r e t:
I 1 kl. er med Geelmuyden-Årstals geografi som lære

bog (endel af eleverne brugte Haffners geografi) gjennem- 
gaat og repeteret de fremmede verdensdele samt alle 
Europas lande udenfor fædrelandet. Paa grund af tidens 
knaphed er der lagt forholdsvis mindre vegt paa de frem
mede verdensdele, som med undtagelse af afsnittet om de 
forenede stater i Nordamerika har maattet nøie sig med 
en temmelig rask og let behandling. Europas lande, først 
og fremst Sverige og Danmark samt de store kulturstater 
er derimod behandlet noget mere indgaaende og omhyggelig 
— dog uden at lærebogens egentlige topografiske stof er 
synderlig udvidet. Karttegning har været drevet i nogen 
udstrækning dels som en del af elevernes forberedelse og 
tildels ogsaa paa skolétavlen under undervisningen. For 
at vinde noget mere tid for repetitionen i øverste kl. er i 
nogle timer i slutningen af skoleaaret noget af den mate
matiske 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.
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Følgende opgaver har været besvaret i aarcts løb af 
eleverne, hvergang i i — 3 sammenhængende timer, eller er 
— for at vinde mere tid til øvelser i de matematiske fag 
— alene gjennemgaat og disponeret af læreren: I 1 kl.: 
1) Rhinen med dens vigtigste tilløb. 2) Kort oversigt over 
Frankriges naturforhold. 3) Sydamerikas stater med deres 
vigtigste byer. I 2 kl.: 1) Om jordens bevægelser. 2) 
Vort solsystem. 3) Jordens befolkning.. 4) Om Norges 
klima. 5) En sammenligning mellem det østenfjeldske og 
vestenfjeldske. 6) Norges sjønæring. 7) Englands kolonial
rige. 8) De europæiske besiddelser i Afrika.

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

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

I seminaret:
I 1 kl. er efterhaanden gjennemgaat: 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 
suppleret. Fremstillingen har støttet sig til Dybdahls planche- 
verk og enkelte præparater, hvoraf særlig kan nævnes en 
torso, c) Dyreriget efter samme lærebog, for de høiere 
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) I løbet af omtrent 2 
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maaneder er derefter gjennemgaat de 63 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 størstedelen af det gjennemgaaede pen
sum — dog ikke fysiken — repeteret. Til indsamling og 
bestemmelse af naturgjenstande har der derhos i denne tid 
været foretaget en længere exkursion til Langø, en silurisk 
0 med en bekjendt rig vegetation.

I 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 her
under fulgt, men alene de største og lettest kjendte fa
milier er medtaget, b) Kemien efter Dyrings lille lærebog 
p. 1—68. De i bogen omhandlede forsøg er i almindelig
hed udført, c) Resten af Henrichsens fysik, der i regelen 
temmelig nøic er fulgt, dog saaledes, at afsnittene om lyd 
og lys er behandlet forholdsvis kortfattet, medens den elek
triske strøm og dens anvendelse er gjennemgaat noget 
mere udførlig. De fornødne eksperimenter er overalt ud
ført. d) Geologi og mineralogi i kort omrids omtrent som 
i Dyrings bog p. 79—91, støttet til fremvisning af haand- 
stykker. Af mineralier og bergarter er dog kun medtaget 
de aller almindeligste og lettest kjendelige.

Tilsidst er det hele pensum i naturkundskab repeteret. 
En ekskursion sammen med 1 kl.

Følgende opgaver har været besvaret i aarets løb af 
eleverne, hvergang i 2—3 sammenhængende timer, eller 
er gjennemgaat og disponeret af læreren :

I 1 kl.: a) Opregn knoklerne og leddene i menneskets 
forlemmer, b) Opregn fordøielsesvædskerne og gjør rede 
for hvad de tjener til. c) Om de sterke drikke, d) Gjør 
rede for forskjellen mellem kamelerne og de øvrige drøv
tyggere. e) Fuglenes hudbedækning.
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I 2 kl.: i) De vigtigste kulturplanter. 2) Om blom
sten og dens bestemmelse. 3) De blomsterløse planter. 
4) Kulstoffets kredsløb. 5) Om forbrændingen og dens 
produkter. 6) Vandets ødelæggende og opbyggende virk
somhed. 7) Egenvegt og dens bestemmelse. 8) Om Ma- 
riottes lov og dens vigtigste anvendelser. 9) Vegtstangen 
og dens anvendelser. 10) Om pendelen og dens anven
delser. 11) Det plane speil. 12) Om dampmaskinen.

Regning og rumlære.
I forberedelsesklassen:
Repetitionsvis er gjennemgaat de 4 regningsarter med 

ubenævnte og benævnte tal. Hovedregning. Senere er 
indøvét brøk, reguladetri, procent- og renteregning, delings- 
og selskabsregning samt lettere blandingsregning. Opgaver 
fra Johannesens regnebog og Jensens opgavesamling. — 
Rumlæren er gjennemgaat efter overlærer Dyrings lærebog, 
med forbigaaelse af konstruktionsopgaverne.

Opgaver til hjemmeregning har været givet 1 gang 
ugentlig. Hyppig øvelse i skriftlig besvarelse af givne op
gaver paa skolen; i sidste halvaar anvendtes dertil ugentlig 
2 sammenhængende timer.

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

ning og 2 t. til rumlære og konstruktion, I regning er 
efterhaanden behandlet: a) Hele tal med brøk med tal og 
bogstavstørrelser. Herunder er eleverne opøvet i hoved
regning og de derved anvendelige praktiske gjenveie, lige
som de er gjort bekjendt med praktiske midler til at kon
trollere sine regneresultater. 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 
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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 hjemmereguing.

Undervisningen har været drevet paa den maade at 
de nye regler er udviklet gjennem samtale og passende 
spørsmaal. 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.

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

I omtrent i ugentlig time er gjennemgaat beregning 
af og konstruktion af legemer i tre lodrette projektioner, 
oprindelig enkeltvis og i lette stillinger, senere efterhaanden 
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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 forberedelsesklassen 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 stejlskrift. 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.

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

cherne svarende tegnebøger iste gruppe og af 2den gruppe 
til nr. 11.
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I seminaret:
i klasse har øvet fladeornamenttegning efter Harald 

Petersens tegneapparat gruppe II og III. Tegningerne er 
farvelagt og optrukket med tusch. For at skjærpe elever
nes iagttagelsesevne er nogle gange givet den opgave i 
løbet af 10—30 min. at tegne efter hukommelsen et møn
ster eller en gjenstand (i projektion) som eleverne enten 
hyppig har havt for øie eller som de umiddelbart forud 
har kunnet iagttage i løbet af nogle minutter.

2 kl. har tegnet klodser i front- og skraastilling, først 
enkeltvis, senere i sammenstillinger. Som modeller er 
senere anvendt brugsgjenstande, som borde, stole, trapper, 
skamler, bøtter, kopper etc., sedvanlig i formindsket 
størrelse.

I sidste halvaar har begge klasser havt øvelser i 
kridttegning paa vægtavle, dels efter forbillede (ornamenter, 
dyr, plantedele), dels efter forhaandenværende gjenstande 
(projektion).

Musik.

I forberedelsesklassen:
Indøvelse af endel salmer og sange. Lidt musikteori.
I seminaret:
Sang. Som lærebog er benyttet Behrens's sanglære 

for skoler. Stemme- og træffeøvelser. En- og flerstemmig 
sang. Af musikteorien er gjennemgaat det vigtigste til 
og med treklange. I 2 kl. er timen i sidste halvaar væ
sentlig anvendt til musikteori. Koralanalyse. I begge 
klasser skriftlige øvelser. Korsang 7® å i time ugentlig 
til ud i februar, hvori ogsaa de af forskolens elever, som 
dertil erklærede sig villige, har deltaget.

Sal modiko n. 1 kl. har været delt i 2 partier, 
som begge har indøvet omtrent 40 koraler og 15 sange 
enst. I hver time skalaer, treklange, solospil og samsoil.
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I 2 kl. gjennemgaat nogle koraler og sange. Repeteret 
omtrent 40 koraler og 20—25 sange. 2 elever kun et 
mindre antal koraler og sange. Nogen øvelse i 2 og 4 
stemmigt spil og i at spille lettere melodier fra bladet. 
Skalaer og treklange.

Orgel. 1 kl. Begyndere har brugt P. Lindemanns 
orgelskole iste hefte, som enkelte har spillet ud, hvorefter 
nogle koraler og smaastykker. En elev, som havde ikke 
liden færdighed paa piano, har spillet omtrent halvten af 
Lindemanns koralbog, hele Peter Lindemanns »Den norske 
organist« 3die hefte, og begyndt med pedaløvelser.

2 kl. har indøvet og repeteret endel koraler og orgel
stykker, hovedsagelig af »Den norske organist«. I regelen 
repeteret omtrent 40 koraler, enkelte kun 15—20. En 
elev, som tidligere havde spilt meget piano, la op til 
eksamen hele koralbogen og alle de forskjellige orgelhefter, 
som seminaret er i besiddelse af. Denne elev øvedes og- 
saa i pedalspil. Samtlige øvedes i skalaer og treklange, 
de flinkere tillige i de vigtigste harmoniforbindelser og i 
lette overgange.

F i o 1 i n. 1 kl. Endel af Gustav Langes fiolinskole 
I samt nogle koraler og lette duetter.

2 kl. Lettere solostykker og enkelte duetter af 
Pleyel (op. 8), Bruno (op. 34) og Mazas.

Samspil: »Largo« af Handel for 2 fioliner og orgel. 
»Ave Marie« af Gounod for sopran, 2 fioliner og orgel 
(piano haves ikke ved seminaret).

3 elever af 2 klasse har spilt baade orgel og fiolin. 
En af disse havde megen færdighed i at spille slaatter 
paa hardangerfiolin.

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

sonlig færdighed indøvet Bentzen I—IX, i instruktion I—VI.
Holmestrand seminar. 2
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Gjennemsnitlig hver anden uge i 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 : Bentsens IX—XV; instruk
tionsøvelser efter Bentzen VIII—XII samt Liedbeck serie 
B og C — repetition.

Lærebøger: Bjørnstads haandbog, Bentzens gymna
stiktabeller og Liedbecks dagbfningar.-

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 i personlig færdighed 
er i alle tre klasser øvet Minnesbokens bevægelser samt 
bevægelser og lege fra Liedbecks dagbfningar og Bentzens 
tabeller.

Forberedelsesklassen var i iste halvaar kombineret 
med i kl. og øvedes i personlig færdighed 3 t. ugentlig. 
I 2det halvaar er klassen undervist i særskilte timer.

1 klasse har ved siden af øvelser i personlig fær
dighed udskrevet og kommanderet Minnesbokens tab. 1-4, 
tilligemed a-rækken samt tab. 5 b og 6 b. Det meste af 
Minnesbokens tekst er gjennemgaat og oversat, da saavel 
sproget som stoffets ordning gjør det vanskeligt for ele
verne at tilegne sig en klar, sikker opfatning af indholdet. 
Der er givet veiledning i at benytte klasseværelset til 
gymnastik, med henvisning til Liedbeck serie C, 
hvis redskabsbevægelser alle er gjennemgaat og øvet.

2 klasse. Øvelser i personlig færdighed. Des
uden: Bentzen tab. 1—5 kommanderet igjennem og op- 
skrevet i undertabeller. Instruktion efter samme. Liedbeck 
serie B tab. VII—X: 1 undertabel af hver kommanderet 
og opskrevet. Minnesbokens tab. 5 b—7 b og tab. 8 er 
udskrevet og kommanderet. Ved udskrivning af Minnes- 
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bokens tabeller har denne klasse ordnet bevægelserne efter 
et enkelt schema (Bjørnstad serie b). Det resterende af 
Minnesbokens text er gjennemgaat. Tilsidst en række spe
cielle instruktionsøvelser.

Gymnastikundervisningen ved seminaret har foruden 
det for skolegymnastiken almindelige formaal at yde en 
gavnlig modvegt mod det anstrengende aandelige arbeide 
tillige et videregaaende, nemlig 1 æ r e r u d d a n n e 1 s e. 
Da gymnastiken er eksamensfag, maa der ogsaa ved 
valget af bevægelser tages sigte paa noget mere end blot 
rekreation eller afveksling fra det stillesiddende skoleliv.

Af stor betydning for opnaaelsen af et jevnt udvik
lende arbeide vilde det være, om man i i seminarklasse 
kunde bygge videre paa en fordannelse svarende til hvad 
der bør kunne naaes ved den i undervisningsreglenientet 
for forberedelseskurserne for gymnastik bestemte undervis
ningstid, 3 t. ugentlig i et skoleaar.

Det viser sig imidlertid aar efter aar, at adskillige af 
de i i kl. optagne kvindelige elever er uden nogetsomhelst 
kjendskab til gymnastik; det er derfor nødvendigt, i denne 
klasse ligesaavel som i forberedelsesklassen, at begynde 
med de rent elementære øvelser.

Skal trods dette alle elever, uden hensyn til alder 
eller anlæg, uddannes til instruktører, og klassen som 
helhed tilegne sig det nødvendigste kjendskab til dette 
skolefag, maa paa den ene side saavidt muligt alle elever 
deltage i gymnastiken, da de færreste uden dette hjælpe
middel kan opnaa tilstrækkelig udviklet bevægelsessans — 
og paa den anden side bevægelserne indøves i nogenlunde 
rask progression, i nogen grad afpasset efter det maal der 
skal naass.

Nybegyndere viser sig herunder ofte ikke at have 
kraft og udholdenhed nok til jevnt og normalt at 
deltage i øvelserne, nogle maa hvile under enkelte øvel
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ser eller har endog paa grund af træthed tilbøielighed til 
at ville hvile hele timen igjennem.

Følelsen af svaghed bevirker hos andre, at de savner 
den djervhed som trænges for at »slippe sig til«, d. e. 
for at øve gymnastiken som kraftigt muskelarbeide, hvilket 
jo dog skulde være betingelsen for en frugtbringende virk
ning af øvelserne.

Det synes klart, at for disse elevers legemlige ud
vikling og velvære kan gymnastiken ved seminaret 
med dens dobbelte form aal ikke udrette det 
samme som vel afpasset vanlig skolegymnastik. Hvor ikke 
sygelighed kommer til, øges vistnok kræfterne efterhaanden, 
dog ikke paa langt nær tilstrækkelig for den under vore 
forhold nødvendige stigning i bevægelsernes styrke.

Tillige synes det uundgaaeligt, at ujevnt, slapt eller 
overanstrængt legemligt arbeide i gymnastiktimen hindrer 
de paagjældende elevers uddannelse som instruktører, dels 
paa grund af svækket energi, dels paa grund af uklar op
fatning (af bevægelsernes form, virkning o. a. d.).

Denne oplæren af nybegyndere har imidlertid ogsaa 
for de normalt forberedte elevers arbeide en meget 
uheldig indvirkning. I den første tid af skoleaaret, da de, 
udhvilet gjennem ferien efter tidligere læsearbeide, møder 
med friske kræfter og særlig skikket for videre frem
gang ved vel afpassede bevægelser, nødes de til, dels som 
eksekutører, dels som instruktører, udelukkende at gjen- 
nemgaa det rent elementære.

Da læreruddannelsen nødvendiggjør en deling af ar- 
beidet i færdighedsøvelser og instruktionsøvelser, vil man 
i i klasse med et timetal lig forberedelsesklassens (3 t. 
ug.), selv med en noget raskere progression, ikke før end 
i marts eller april kunne have tilendebragt repetitionen af 
det bevægelsesforraad der allerede foregaaende aar var 
indøvet i seminarets forberedelsesklasse. Først langt ind i 
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2det halvaar altsaa, naar elevernes kræfter paany er med
taget af det strenge læsearbeide, kan der blive anledning 
til at bygge videre paa det grundlag disse elever allerede 
ved optagelsen havde erhvervet sig.

De mange fridage om vaaren, dels paa grund af hellig
dage, dels paa grund af havedyrkning, bringer hyppige af
brydelser, medens samtidig interessen sterkt afslappes for 
alle fag som ikke er gjenstand for prøve ved opflytningen 
til 2 klasse. Det udbytte, som normalt for- 
be redte elever opnaar gjennem i seminar
klasses gymnastik, kan derfor i alminde
lighed siges at indskrænke sig til nogen 
øvelse i instruktion af lettere bevægelser.

Et uforholdsmæssig stort arbeide staar derfor igjen 
til det næste aar, seminarets 2 klasse, nemlig baade en 
videregaaende opøvelse af egen færdighed og de vanske
ligere instruktionsøvelser.

Det kan neppe kaldes en uberettiget fordring, at 
sunde, normalt byggede eksaminander, der fremstiller sig 
til høiere lærerprøve, skal have tilegnet sig større personlig 
færdighed end de, der k u n gjennem seminarets forbere
delsesklasse er forberedt for lavere prøve. De flinkere 
eksaminander tilfredsstiller vistnok denne fordring, men det 
viser sig stadig, at adskillige af de mindre dygtige dimit
tender fra 2dcn seminarklasse, nemlig elever, der kom ind 
som nybegyndere i i klasse, særlig de noget ældre blandt 
dem, ikke paa langt nær naar den øvelse, som friske elever 
opnaar alene gjennem forberedelsesklassens undervisning (i 
personlig færdighed).

Selv de ved optagelsen bedst forberedte seminarelever 
kan under disse forhold ikke n a a det udbytte af 
sit arbeide som de ifølge anlæg og forberedelse synes be
rettiget til.

Aar efter aar viser det sig, at elever, der i forbere
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delsesklassen har lagt for dagen lovende anlæg og særegen 
interesse for gymnastik, ikke i seminaret .magter at holde 
kræfterne og interessen oppe. Dette synes naturligt nok, 
naar der i det fag, som fremfor noget andet fag skulde 
være dem en rekreation, kun lidet eller intet hensyn kan 
tages til deres behov, da i det første aar hovedvegten maa 
lægges paa at drive nybegynderne frem til det standpunkt, 
de allerede ved optagelsen burde kunne forudsættes at 
have naaet. At især de svagere blandt nybegynderne 
tidt føler det arbeide som forceret og paa flere maader 
viser, at de ikke magter det, er tidligere nævnt.

En jevnere forberedelse før optagelsen vilde i høi 
grad fremme de unge lærerinders uddannelse i og interesse 
for et for barneskolens sundhedsforhold særdeles vigtigt fag.

Det er sikkerlig blot mangel paa indsigt, der 
bevirker, at de unge kvinder fremstiller sig ved seminaret 
som instruktørelever uden kjendskab til faget eller endog 
uden kræfter til at følge med i en gymnastik
undervisning med læreruddannelse som 
m a a 1. Det rent elementære synes i dette fag som i andre 
helst at burde læres paa et tidligere trin, d. e. gjennem 
vanlig skolegymnastik. Allerede de derved indvundne 
legemlige kræfter vilde i flere henseender koinm 2 
eleverne tilgode under de to aars anstrengende arbeide ved 
seminaret.

Unge piger, der i tillid til at de af staten støttede 
forberedelseskurser for seminaret meddeler tilfredsstillende 
forberedelse, gjennemgaar et saadant, synes at have krav 
paa undervisning ogsaa i dette fag. Gymnastikøvelser 3 
timer ugentlig i et aar, som undervisningsreglementet for 
forberedelseskurserne foreskriver, vil give eleverne et godt 
grundlag og fremfor alt styrke de m, saa de ved op
tagelsen i seminaret kan have de nødvendige kræfter 
at begynde med.
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At denne vigtige fordring hidtil i saa høi grad har 
været overseet, medfører som ovenfor vist store vanskelig
heder baade for nybegyndere og for de normalt f o r- 
beredte elever. Kun ved at nævnte fordring paasees 
overholdt, vil der kunne sikres elever, der enten gjennem 
seminarets forberedelsesklasse eller ad anden vei har tilegnet 
sig normal forberedelse en for deres legemlige sundhed 
gavnlig og for deres uddannelse som instruktører frugtbar 
anvendelse af seminarets undervisningstid.

Haandarbeide.
I forberedelsesklassen:
Mandligt. Gjennemgaat 4 a 5 trin forfra.
Kvindeligt. Strikket en strømpe og en lap. 

Forskjellige forøvelser til linsøm, klippet og syet et linned. 
Øvelse i stopning og lapning.

I seminaret:
Mandligt. Træsløjd efter den vedtagne model

række.
I 1 kl. er enkelte naaet til 8. trin, andre til 6. trin. 

2 kl. derimod udførte hovedarbejder af hvert af de øvrige 
trin. Gode arbejdsstillinger instrueredes og indøvedes efter
som behov, verktøi og arbeidsmaader krævede. Vejledning 
i at undervise i sløid.

K v i n d e 1 i g t. Undervisningen er ført som klasse
undervisning, dog med hyppigt eftersyn af de enkelte ele
vers arbejder.

1 kl. har ialt havt 68 t. a 45 min. o: 2 skoletimer 
ugentlig i 34 uger. Af smaaskolens arbeider er udført: 
Tavletørrer, pulsvante, lampcbrikke og stribet arbeidsvæske. 
Af 4—6 folkeskoleklasses pensum: 2 forøvelser til strømpe, 
øvelse i strømpeberegninger, en liden strømpe strikket; 2 
forøvelser i linsøm, tegning af tilklipningsmønstre, en skjorte 
klippet, traakling paabegyndt. Lapning paa rudet tøi.
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2 kl. 62 timer a 45 min. o: 2 skoletimer ugentlig 
i 31 uger. Udført et monogram paa hvidt tøi, paa samme 
tillige øvelser i hulfald, knaphul, knapper, hemper og baand. 
Klipning og søm af et linned med rynker og linninger.

Pædagogik.
Ved gjennemgaaelse af pædagogikens historie har 

»Skolens historie«, af M. S k a r d, været benyttet som 
støtte for eleverne, men med betydelig baade forkortelse 
og udvidelse. I 1 kl. er den største del af stoffet gjen
nemgaat uden at være repeteret. I 2 kl. er dette aar- 
hundredes pædagogik gjennemgaat og det hele repeteret.

Opdragelses- og undervisningslære, derunder en kort
fattet sjælelære, er fremstillet for eleverne i en række korte 
paragrafer (trykt som manuskript), som derefter er nøiere 
udviklet gjennem lærerens foredrag.

Øvelse i praktisk lærergjerning.
Bestyreren af Holmestrands folkeskole, hr. Jacob

sen, har ordnet saavel paahøring som øvelser ved at 
anvise seminareleverne timer og give dem undervisnings
opgaver. Paahøringen og øvelserne har været fordelt paa 
alle skolens trin. Opgaverne har derpaa været gjennem
gaat, 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 af enkelte klasser.

Havedyrkning.
Til faget er anvendt 1 hel dag høsten 1900 og 5 hele 

dage dette aar. Angaaende undervisningen, der omtrent 
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har omfattet hvad der medtages i hr. G 1 ø e r s e n s bog, 
henvises til aarsberetningen for 1895—96. Forberedelses
klassen har fremdeles ikke deltaget.

Elevernes daglige arbeidstid udenfor skole
tiden var, efter den sidst foretagne undersøgelse, gjennem- 
snitlig: 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).

VI. SEMINARPRØVERNE.

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

Laveste k a r a k t e r s u m, hvormed optagelse 
fandt sted, var 13. Antallet af aspiranter til optagelses
prøven (den lavere lærerprøve altsaa ikke medtaget) var 
27. Deraf bestod 23, hvoraf 21 optoges i 1 kl.
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Udfaldet af den høiere 1 æ r e r p r ø v e sees 
af tabellen.

Ved aarsprøven for i kl. forelagdes klassen endel 
spørsmaal i kristendomskundskab, norsk, historie, geografi 
og naturkundskab, tal- og bogstavregning, rumlære og kon
struktion, til skriftlig besvarelse hver gang i 4 timer. Op
gaverne var — med udeladelse af de matematiske fag — 
følgende: Kr ist en d o m s kund skab: a) de gammel
testamentlige skrifters affattelse og samling, b) tiggermun
kene, c) Luk. 1, 1—4. Norsk: a) substantivernes fler- 
talsbøining, b) adjektivisk og adverbial apposition, c) kort 
gjengivelse af Wergelands digt »Til min gyldenlak« — 
forklar udtrykket: »Vær i dødens hus dens brudeblus«, 
d) Welhaven: »Til provst Hertzberg« — indledning og gjen
givelse. Forklar følgende udtryk: v. 2. »djerve rovdyr og 
banditter«, v. 3. »med giften paa din tunge«, v. 4. »til 
min strid han viet har mit sverd«, v. 5. »lys«. Historie: 
araberne. Geografi og n a t u r k u n d s k a b: a) Afri
kas elve, b) Ruslands naturforhold, c) blodomløbet.

Klassens elever op flyttedes derefter i 2 kl. med 
undtagelse af to, der ikke ansaaes modne.

VII. SEMINARETS BIBLIOTEK OG 
SAMLINGER.

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

Teologi og religion.
R o g n d o k k e n : Kristelige fortællinger.
B u h 1: Psalmerne.
Begtrup : Grundtvigs kirkelige opvækkelse.
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Grimstad, Andreas Jør
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Hagness, Kari Helene.

Backe-Hanssen, Bertel .

Hauan, Hildur.............
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Kofoed, Anna Kristine.

Larsen, Thorvald An
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Noreng, Gerda.............

Nord, Inger................
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S h e 1 d o n : I hans fodspor.
— John Kings mandags linier. 

Mortensen: Over havet.
Jensen: Kristenlæren.
F a s t i n g : Om samvittigheden.

S k j ø n 1 i t e r a t u r.
B r a n d e s : Skrifter.
A 1 m k v i s t: Johannes Brun.
Bauditz: Jul i skovridergaarden.
D i e t r i c h s o n : Gudes liv og verker.
Hovden: Ilardhausar. 
Lundegaard : Asra. 
L ø c h e n : Welhaven I. 
D i e t r i c h s o n : Svundne tider II. 
K i e 11 a n d : Erindringer.
G a r b o r g : Den burtkomne faderen.
Nor by: Bedstemoder.
P ry dz: Sylvia.
Dahl: Solhøi.
P o n t o p p i d a n : Aldrig fortvilet.
Key: Menniskot.
K i n c k : Trækfugle.
Andersen: Øhlenslagcr I—II.
Christensen: Wergeland.
G r a n : Norges Dæmring.
II o v d e n : Tungalda.
M o ren: Paa vildstraa.
T v e d t : Brita Per.
Seland: Andvord.
A a g a a r d : Martin Ligeglad.
Aasen : Prøver paa landsmaalet.
L i e : Rutland, 15 ex.

— Per Gynt.
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Historie og geografi.
Bahnson : Etnografien 26/27.
General O h m e ’ s Journal.
Hugge: De norske byers selvstyre.
S c h j ø d t: Lærebok i heimsoga.
Hedin: En færd gjennem Asien 1/14.
H e 11 a n d : Tromsø amt I—II.
L ø f f 1 e r : Geografi I—II.
Bang: Kulturhistorie 21/28.
R y g h : Norske gaardnavne. *
A m n e u s : Kristiania by. *
Norway. *
Reusch : Geografi for middelskolen.

Naturfag.

La C o u r: Hverdagsfysik.
Tigerstedt: Lehrbuch der Bhysiologie I—II.
Boas: Dyrerigets naturhistorie. *
Nyt magazin for naturvidenskaberne. *
Tidsskrift for det norske landbrug. *

Pådagogik og skolebøger.

H o p s t o c k : Lærebog i menneskets anatomi. * 
Reusch: Læren om stenene. *
K n u d s c n og Fal ch : Det menneskelige legeme. * 
Norsk skoletidende 1900.
Vor ungdom 1900.
I’ e s t a 1 o z z i : Lienhard und Gertrud.

— Wie Gertrud ihre Kinder lehrt.
F rantzen: Kridttegning.
Schubert: Das perspektivische Sehen.
T b r n g r e n : Gossarnes lekar.

— Flickornas lekar.
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Deutsche Zeitschrift f. ausl. Unterr.wesen 1900.
Jespersen: ABC 2 ex.
T o 11 e f s e n : Kirkehistorie 2 ex.
Universitetets aarsberetning for 1898—99. *
West rum : Forklaring over Luthers lille katekisme. *
Beretning om Kristiania folkeskoler. *
Klingenberg: Veileclning i regnskabsførsel. *

Musik.
S e 1 m e r : op. 12.
Sandvik: Fremad.
R e i s s i g e r : Ved graven.
Wendelborg: Vort flag.
Lange: Violinskole.
M a s a s : op. 38 duos.
P 1 e g e 1 : duos.
B r u n i: duos.

Skrifter af blandet indhold.
Folkevennen 1900.
Folkebladet 1900.
Arkiv f. nord, filologi XVI. *

Ft sæt regneklodser.
W a n g e m a n n : Bibelske billeder.
Winkel m a n n : Anskuelsesbilleder.
1 hygrometer.
3 Johnston’s verdenskart.
j Parmann's norgeskart.
1 staalmeterklave.
1 modelserie for kvindeligt haandarbeide.

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. Den omkring bygningerne liggende 
park er ligeledes ufuldført. Bygningernes værdi kan an- 
slaaes til kr. 150000, inventarets til kr. 8000, bibliotekets 
og samlingernes til kr. 6000.

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

Ligesom tidligere har eleverne og lærerne været sam
men til beskedne »feste« og sammenkomster, hvor 
man har underholdt hinanden med diskussioner, oplæsning, 
tablaaer, musik o. 1. Paa seminarets stiftelsesdag — der 
dog denne gang paa grund af omstændighederne feiredes 
27. istedetfor 20. oktober — fandt en større festlighed sted 
i anledning af seminarets flytning til Holmestrand og dets 
her begyndte nye virksomhed. Blandt de fremmede som 
havde modtaget indbydelsen til at deltage, var rektor 
J o h a n s s e n, rek t o r K n udse n, rektor Ny g a a r d, 
kandidat Frits Hansen og arkitekt H j o rt h. 
Om formiddagen var seminarets lærere og elever med 
sine gjæster, stedets lærerstand, dets øvrighed og andre, 
samlet i seminarets festsal, hvor sange blev sunget og en 
tale holdtes af bestyreren over seminarernes opgave. I 
hjertelige ord udtalte derpaa rektor Johanssen ønsker 
for seminarets fremtid paa det nye sted. Om aftenen holdt 
eleverne s i n fest i seminarets gymnastiksal og tilstødende 
rum, som af eleverne var smukt dekoreret. Taler holdtes 
baade af de unge og de ældre. Sang, musik og en scenisk 
forestilling fyldte resten af aftenen. Bestyreren udtaler 
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herigjennem paany sin tak til enhver som ved denne lei- 
lighed lagde sin interesse og agtelse for seminaret for dagen.

Seminarets læge har givet følgende beretning om 
sundhedstilstanden i skoleaaret:

»Sundhedstilstanden har i skoleaaret været jevnt god; 
sygdommene har været af mere forbigaaende og lettere 
natur med undtagelse af to tilfælder af pleurit (brysthinde- 
betændelse), der optraadte hos to examenskandidater i. be
gyndelsen af examen.

Under examen viste der sig, især hos damerne, hyp
pige og tildels sterke tegn paa overanstrengelse, utvivlsomt 
en følge af ufornuftig læsning; det hændte gjentagende 
gange, at examenskandidaterne ikke var af klæderne natten 
før de skulde op, men læste hele natten »for at komme 
igjennem pensummet«. Resultatet heraf udeblev heller 
ikke; der udstedtes en hel del forfaldsattester paa grund 
af overanstrengelse under examen. En ikke for kraftig 
massage af hovedet gjorde i de fleste tilfælder meget god 
virkning; tyngden og trætheden i hovedet lettede, saa 
patienterne kunde fortsætte med en moderat læsning.

Eleverne har gjennemgaaende gode boliger, som oftest 
to paa værelse sammen. Saasnart aarstiden tillader det, 
foregaar læsning i stor udstrækning ude i det frie.«

Fravær foraarsaget ved sygdom. 
Forb.kl. 2,5 pct.
i kl. 1,3 »
2 kl. 2,1 »

Af andre aarsager.
Forb.kl. o,? pct.
i kl. 0,3 »
2 kl. 0,1 »

Skoleraadet har havt 13 møder i aarets løb.



IX. SEMINARETS REGNSKAB.

B. Indtægter.Udgifter.

I. Lønninger:

2.

a. Lønninger for faste 
lærere .... kr. 13 631,73 

b. do. for time
lærere .... » 1 141,66

c. Andre
lønninger . » 1 000,00

Bibliotek, samlinger og lære
midler.........................................

kr. 15 773,n

» 643,07
3-
4-

Stipendier................................
Bygningers reparation og ved
ligeholdelse ..............................

» 1 160,00

» 1 505^8
5- Skatter og afgifter................ » 606,23
6. Andre udgifter....................... » 20345,12

kr. 40033,60

i. Tilfældige indtægter.......... kr. 246,33
2. Skolepenge i forb.klassen . . » 460,00
3. Tilskud af offentlige midler » 37 398,43

H
olm

estrand sem
inar

kr. 38 105,31
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X. FORBEREDELSESKLASSEN.

Elevantallet var før jul 8 a 9, efter jul 14 å 18. 
Skolepenge 5 kr. mdl. 3 elever havde hel friplads.

Til de lavere seminarprøver fremstillede sig 18. Alle 
bestod prøven.

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

ovenfor meddelte.


