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Christianssands Aktiebogtrykkeri 

ved Jul, Rustad



I. Lærerpersonalet.
Marstr ander, Fie drik, bestyrer og førstelærer, fød 28de mai 

1836, cand. theol. 1865, udn. 1ste, aug. 1882. 1866—68 
lærer ved Aars & Voss’s skole, 1868—69 inspectør og 
førstelærer ved Ringerikes realskole, 1869—70 examen 
practicum. 1870—71 førstelærer ved Christiania bods
fængsel, 1871—82 overlærer ved Christiania folkeskoler.

Nitter, Johan Sigfred, andenlærer, fød 1846, cand. theol. 1872, 
udn. 30te sept. 1880. 1874 vicarierende lærer ved Asker 
seminar, 1875 lærer ved en lærerindeskole i Christiania, 
1876—80 bestyrer af Romerikes amtskole.

Jansen, Ludvig Olaf, seminarlærer af anden lønningsgruppe 
efter det nye lønningsregulativ, fød 5te aug. 1868, semi
narist fra Asker 1886, 1887 til sommeren 1891 lærer ved 
„Elverums privatskole^, 1891 til nytaar 1892 lærer ved 
Furnæs høiere almueskole, 1892 til sommeren 1893 atter 
ved „Elverums privatskole“ og det dermed forbundne 
privatseminar, realist, exam. art. 1894, 1894—95 atter ved 
Elverums privatseminar, gjennemgik et sløgdkursus i 1895, 
1895—96 ved Elverums faste amtsskole, 1ste sept. 1896 
ansat ved Chr.sands seminar. Afgangsprøve ved et sang- 
og gyinnastikcursus i Christiania 1897.

Narvik, Gunnar Theodor Tallaksen, lærer i forberedelsesclassen, 
fød 27de novbr. 1867, middelskoleexamen (latinlinjen) 
1884 (1,57), latinartium 1887 med laud, exam; philos. 
1888 med laud, præ ceteris, embedsexamen 1893 med 
haud. 1890—92 huslærer, høsten 1893 til nytaar 1895 
lærer ved Østre Totens private amts- og og middelskole, 
1895—98 lærer ved Ulefos private middelskole og ved 
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den fra 1896 dermed combinerede private amtsskole. 
I løbet af denne tid viearierede han 3 maaneder ved 
Levanger seminar for bestyreren. 1898—99 viear ved 
Chr.sands seminar og i sammes forberedelsesclasse. 1899 
—1900 ansat som lærer i forberedelsesclassen.

Sang, Anna Margrethe, seminarlærerinde af 3die lønningsgruppe 
efter det nye lønningsregulativ, fød den 9de juli 1863, 
udn. fra 1ste sept. 1896. 1884 guvernanteexamen Ira 
Nissens skole, 1894—85 lærerinde ved Førde private 
middelskole, 1886—87 privatlærerinde, 1888—89 ved 
Skiens private middelskole, 1889 —96 førstelærerinde og 
inspectriee ved Molde offentlige høiere almenskole, senere 
communale middelskole.

Hansen, Syvert, øvelseslærer, lærerskoleexamen fra Søgne læ
rerskole 1873, seminarist fra Chr.sands seminar 1880, 
lærer i Søgne 1873—81 (deri iberegnet de 2 seminarie- 
aar), 1881—83 lærer ved Christiania folkeskoler, 1883—88 
amtsskolebestyrei’ i Lister og Mandals amt, 1888—93 
førstelærer ved Lunds skole og kirkesanger i Oddernes. 
Høsten 1893 ansat som lærer ved Chr.sands folkeskoler 
og førstelærer ved øvelsesskolen og lærer i pædagogik.

Refsnæs, Ellert Tobias, hjælpelærer ved øvelsesskolen, fød 8de 
octbr. 1842, seminarist fra Holt 1863, lærer ved Lunds 
folkeskole, Oddernes, 1863—65, egen privatskole 1865— 
69, lærer ved Chr.sands borgerskole 1869 til dens ned
læggelse; siden lærer ved Chr.sands folkeskoler.

Svendsen, Salve, hjælpelærer ved Chr.sands seminars øvelses
skole fra 1ste sept. 1899, fød 9de aug. 1866, seminarist 
fra Chr.sands seminar 1885, lærer i 1886 ved Holts „faste11 
skole V2 aar, 1886—92 lærer ved Ytre Torridals folke
skole, siden 1892 ansat ved Chr.sands folkeskole, gjennem- 
gaaet sløgdcurser i Norge og — med stipendium — i 
Danmark. Er tillige offentlig sløgdinspectør i Chr.sands 
og Bergens stifter.

Abrahamson, Ragna, fød 15de decbr. 1871, seminarist fra
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Clir.sands seminar 1891, lærerinde véd landsskole 1891— 
93, siden lærerinde ved byskolen; ansat ved Clir.sands 
folkeskole i august 1895. Hjælpelærerinde ved Clir.sands 
seminars øvelsesskole fra 1ste septbr. 1899.

Jenzen, Anna Christine, hjælpelærerinde ved øvelsesskolen, 
fød 6te sept. 1866, lærerindeprøve af 2den (høiere) grad 
1886. Lærerinde i Holmsbo 1886—94, i Sandefjord 
1894—95, ved Clir.sands folkeskoler fra høsten 1895.

iskjefveland, Peter Andreas, lærer i havedyrkning, fød 1830. 
Seminarist fra Holt 1856, folkeskolelærer 1849—54, const. 
tredielærer 1856—58 og ordinært ansat tredielærer ved 
Holts, det er det senere Clir.sands seminar 1858—92.

Rojahn, Hagbarth, banksecretair, timelærer i violinspil, fød 
13de decbr. 1864, middelskoleexamen 1879, eontorist til 
1887, bankassistent i Chr.sand til udgangen af 1899, siden 
den tid bankens secretair.

'Inde™, Christian, sløgdlærer ved seminariet sidnn 1ste novbr. 
1886, fød 3die juni 1857, tidligere snedkermester med 
(endnu fastholdt) borgerskab i Chr.sand.

Af seminariets lærerpersonale har seminarlærer O. Jan- 
sen været fraværende med delvis fri vicar fra undervisningens 
begyndelse i september og indtil 10de november paa en reise 
i Tydskland og Sehweitz med offentligt stipendium for at stu
dere undervisningen i naturfag ved disse landes seminarier. 
Under lians fravær vicarierede folkeskolelærer S. Svendsen i 
naturfag, student og folkeskolelærer N. Th. Hanaas i de ma- 
thematiske fag, cand. theol. G. Narvik i geographi, lieutnt. 
Nilsen i gymnastik og instruction, samt folkeskolelærer Severin 
Olsen i sang og musiktheori.

Frøken Margr. Sang, seminariets lærerinde, har i 
oetober og november været delvis fraværende i 3 uger paa 
grund af sygelighed. Som vicarer fungerede frøk. Aashild
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Abrahamson i gymnastik og cand. theol. Jørgensen i musik. 
Fra Ilte februar til skoleaarets . lutning har hun paa grund 
af sygdom været helt fraværende fra undervisningen med frøk. 
Aashild Abrahamson som vicar i gymnastik og instruction, 
frøk. Margr. Schiøtt i kvindeligt haandarbeide, bankassistent 
H. Arnesen i frihaandstegning i seminarclasserne samt cand. 
theol. P. Marstrander i samme fag i forberedelsescurset, semi
narlærer O. Jansen i orgel- og psalinodikonspil. — Hun har 
havt fri vicar.

Bibliothekar: Seminarbestyrer Marstrander, fra 1894. 
Casserer; Seminarbestyrer Marstrander, fra 1894. 
Læge: Sanitetscapitaine Dahm, fra 1892.
Pedel (ved seminariet og øvelsesskolen): Christian Truslew 

(se foran!) fra 1886.

II. Eleverne.
I nederste classe var elevantallet ved skoleaarets begyn

delse 28, deraf 10 mænd og 18 kvinder, samtlige faste elever. 
1 kvindelig elev var giensidder. Hertil kom i aarets løb en 
mandlig elev, der optoges som tilhører fra Notoddens seminar. 
Af disse 29 elever maatte en mandlig elev slutte paa grund 
af langvarig sygelighed, men dog med den hensigt næste skole- 
aar at vedblive i nederste classe. 2 af de kvindelige elever 
maatte være fraværende i flere maaneder, den ene paa grund 
af blindtarmsbetændelse, operation og reconvalesceuts, den an
den paa grund af en langvarig lungebetændelse. Ved skole
aarets slutning bestod nederste classe altsaa af 27 faste elever, 
9 mænd og 18 kvinder, samt en mandlig tilhører. Deres gjen- 
nemsnitsalder var ved udløbet af aar 1900 omtrent 19f/12 aar 
(de mandlige elever 2O‘/i2 aar, de kvindelige 19 aar).
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I øverste classe var ved. skoleaarets begyndelse elevan
tallet 22, deraf 17 mænd og 5 kvinder. Iblandt disse 22 elever 
vai’ der 3 mandlige tilhørere. I aarets løb forlod 1 fast elev 
seminariet paa grund af svækkelse efter overstaaet langvarig 
typhus. 1 af tilhørerne opgav sin hensigt at tage afgangsprø
ven, forlod seminariet og drog til Amerika. Ved skoleaarets 
slutning bestod saaledes classen af 18 faste elever (13 mænd 
og 5 kvinder) samt 2 mandlige tilhørere. Ved Udgangen af 
aar 1900 var elevernes omtrentlige gjennemsnitsalder i øverste 
classe 214/7 aar (de mandlige elever 21 aar, de kvindelige 
237a). Gjennemsnitsalderen for hele seminariets elevbestand 
bliver omtrent 20a/B.

Af det samlede antal faste elever (47) i skoleaarets løb 
hørte 17 hjemme i by og 30 paa landet. 6 var fra andre 
stifter. 21 var børn af gaardbrugere (hvoraf 2 tillige er folke
skolelærere, 1 tillige dagarbeider, medens 2 tillige tilhører 
„Andre samfundselasser"), 1 barn af en dagarbeider (,som dog 
iillige — som bemærket — var gaardbruger), 9 børn af folke
skolelærere (,hvoraf 2 tillige — som bemærket — var gaard
brugere) og 21 var børn af forældre tilhøronde „Andre sam- 
fundsclasser" (2 af disse fædre dog — som bemærket — tillige 
gaardbrugere).

Stipendier tildeltes:
A. 15 elever af øverste classe, nemlig 4 (mænd) hver kr. 

100,00; 4 (mænd) hver kr. 70,00 og 7 (4 mænd og 3 
kvinder) hver kr. 50,00.

B. 4 elever (2 mænd og 2 kvinder) af nederste classe hver 
kr. 50,00.
Den omtrentlige udgift til ophold ved seminariet antages 

gjennemsnitlig, naar klæder, rejseudgifter og bøger medregnes, 
at udgjøre omtrent kr. 555,00.

21 elever i begge dasser tilsammen har i aarets løb mod
taget undervisning i orgelspil, 12 i psalmodikonspil. 14 elever 
modtog undervisning i violinspil. Ingen elev drev det iaar 
til pedalspil paa orgel.
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Ingen elev har i skoleaarets løb været fritaget for nogen
somhelst obligatorisk undervisning.

III. Fagfordelingen.
Seminarbestyreren : Troes- og sædelære i begge dasser. Lige- 

saa bibelkundskab. Skrivning i nederste classe. Se des
uden under forberedelsescurset!

Andenlærer Nitter-. Læsning og litteraturhistorie, foredrag og 
stil i begge dasser. Grammatik i nederste. Historie i 
begge dasser.

Seminarlærer Jansen [af II lønningsgruppe}: Regning og rum
lære, naturkundskab, sang, gymnastik (for de mandlige 
elever) og geographi i begge dasser. Se desuden under 
forberedelsescurset!

Seminarlærerinde Jrøk. Sang (af III lønningsgruppaj. Frihaands- 
tegning, haandarbeide, gymnastik (for de kvindelige elever) 
i begge dasser. Orgel- og psalmodikonspil i begge dasser. 
Se desuden under forberedelsescurset!

Cand. theol. Gunnar Narvik, hcrvedlærer i forberedelsescurset-. 
Kirkehistorie i nederste classe, grammatik og „landsmaal“ 
i øverste classe. Se desuden under forberedelsescurset!

Øvelseslærer S. Hansen: Pædagogik i begge dasser. Prak
tiske øvelser, undervisningslære med gjennemgaaelse af 
opgaver og undervisningsprøver samt paahøringstimer for 
eleverne i øverste seminardasse.

Hjælpelærere og hjælpelærerinder i øvelsesskolen, nemlig E. 
Refsnæs, S. Svendsen, Ragna Abrahamson, Anna Jensen : 
Praktiske øvelser, gjennemgaaelse af opgaver og under
visningsprøver samt paahøringstimer for eleverne i øverste 
seminarclasse.

Forhenværende Seminarlærer Ski fveland: Havedyrkning.



Fagfordelingen. — Timefordelingen.

Banksecretair Hagb. Rojahn : Violin i begge elasser efter fade
rens død 19de mai 1900 (ikke 1899, som feilagtigt angivet 
i forrige aarsberetning).

Vagtmester Truslezv. Sløgd i begge dasser. Se desuden 
under forberedelseseurset!

IV. Timefordelingen m. m.
Seminariet har befulgt reglementet, hvad angaar forde

lingen af timer paø de enkelte fag og, saavidt gjørligt, ogsaa 
hvad angaar fordelingen af fag og timer paa de enkelte lærere 
med følgende timetal:

Seminarbestyreren:
Religion: Troes- og sædelære 

— Do.
— Bibelkundskab
— Bibelforklaring

Skrivning i nederste classe .

nederste 
øverste 
nederste 
øverste

classe 
do. 
do. 
do.

1 time
2 -
3 —
2 -
1 —

9 timer.
Se desuden under forberedelseseurset!

Andenlærer Nitter:
Norsk: Læsning og litteraturhistorie i 

nederste classe............... 3 timer
— Grammatik i nederste classe........ 2 — 
— Læsning og litteraturhistorie i øverste 

classe..................................... 3 —*)
— Foredrag og stil, 2 timer i hver classe 4 —

Historie i begge dasser, 3 timer i hver classe 6 — 
--------------  18 timer.

*) Se dogjmder „Læsning og litteraturhistorie“for øverste 
classes vedkommende under afsnit V. „Undervisningen" !
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Seminarlærar af II lønningsgruppe, 0. lansen.
Hegning og rumlære i begge dasser (4 i

nederste 4- 3 i øverste)....................... 7 timer
Naturkundskab i begge dasser (a 3 timer). 6 — 
Gymnastik (for de mandlige elever) i begge

dasser (3 i nederste 2 i øverste) .. 5 —*) 
Sang (med niusiktheori) i begge dasser (2 i

nederste + 1 i øverste).......................3 —
Geographi i begge dasser (2 i nederste -|- 1

i øversfe)...................................................  3 —
------------- 24 timer.

Se desuden under forberedelsescurset!

Seminarlærerinde af III lønningsgruppe, frøk. Margr. Sang, 
tillige seminariets inspeotrice:

Frihaandstegning i øverste (ltime) og nederste 
(2 timer) dasse, tilsammen........... 3 timer

Kvindeligt haandarbeide 2 timer i hver classe, 
tilsammen........................................ 4 —

Gymnastik (for de kvineelige elever), 2 timer
i øverste og 3 timer i nederste classe, 
tilsammen.................................................. 5 —*)

Orgel- og psalmodikonspil i begge dasser. . 7 — 
-------------- 19 timer.

Se desuden under forberedelsescurset!

*) I 1 gymnastiktime har øverste og nederste classe været 
combinerede, saa at seminarlærer Jansens ugentlige timetal i semi
nariet egentlig kun er 23.

Det samme gjælder ogsaa for frøk. Sangs vedkommende med 
hensyn til de kvindelige elevers gymnastik i øverste classe, der kun 
havde 5 elever, hvis personlige gymnastik og instructionsøvelser der
for combineredes med forskolens og nederste classes gymnastiktimer. 
Frøk. Sangs ugentlige timetal iseminariet har altsaa egentlig 
kun været 17. — I hendes sygdomsforfald var øverste classe med 
sit ringe kvindelige elevantal combineret med forberedelsescurset i 
haandarbeide, ligesom ogsaa 1 haandarbeidstime for kortere tid over-
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Cand. theol. Gunnar Narvik:
Kirkehistorie i nederste classe....................... 2 timer
Gramatik og „landsmaal" (cfr. pag. 15 under 
undervisningen i norsk!)................................. 2 —•

-------------- 4 timer.
Se desuden under forberedelsescurset!

Øvelseslærer S. Hansen:
Pædagogik i begge dasser (a 1 time)...........2 timer
Praktisk øvelse i øvelsesskolen for øverste cl. 4 —•
Undervisningslære for øverste seminardasse, 

hvorunder gjennemgaaelse af opgaver 3 —
Paahøringstimer i øvelsesskolen for øverste d. 2 — 

----------------11 timer.
Hjælpelærer E. Refsnæs.:

Praktiske øvelser i øvelsesskolen for øverste
classe, gjennemsnitlig pr. uge..... 2 timer 

Gjennemgaaelse af opgaver for do., gjennem
snitlig pr. uge................................ 1 —

Paahøringstimer i øvelsesskolen for do., gjen
nemsnitlig pr. uge.........................  1 —

----------  4 timer.
Hjælpelærer S. Svendsen:

Ligesaa praktiske øvelser, gjennemsn. pr. uge 2 timer
Gjennemgaaelse af opgaver, gjennemsn. pr. uge 1 —
Paahøringstimer, gjennensnitlig pr. uge........  1 —

-------------- 4 timer.
Hjælpelærerinde R, Abrahamson:

Ligesaa henholdsvis gjennemsnitlig pr. uge
2 -j- 1 —1~ 1 timer...............................= 4 timer.

lodes til projectionstegning hos seminarlærer Jansen. Dette kunde 
gjøres med saa meget mindre betænkelighed, som 2 af de 5 kvindelige 
elever sad paa 2det aar i øverste classe og de 3 andre var meget 
flinke i haandarbeide.
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Hjælpelærerinde A. Jensen:
Ligesaa henholdsvis gjennemsnitlig pr. uge 2 -}- 1

4- 1 timer.......................................................... = 4 timer.

Banksecretair Hagb. Bojahn: 
Violinspil..............................................................................  6 timer.

Vagtmester Chr. Truslew: 
Sløgd i begge elasser a 2 timer..................................... 4 timer.

Se desuden under forberedelseselassen !

Classecombination har i aarets løb kun fundet sted for 
gymnastikens vedkommende (se under afsnit IV, seminarlærer 
Jansen og seminarlærerinde frøk. Sang*). 4 å 5 timer i aarets 
løb har begge seminarclasser været sammen i sang.

V. Undervisningen.
Christendomskundskab.

Nederste classe Foredragsvis og især i 1ste halvaar med 
examination i følgende time er med Pontoppidans forklaring 
som grundlag gjennemgaaet til 6te bud. Stoffet er gjennem- 
gaaet efter den anledning, som det selv frembyder og regle
mentet kræver. Ved siden af Pontoppidan har eleverne tildels 
benyttet Krogh-Tonnings mindre troeslære, forsaavidt stoffet i 
samme findes behandlet. Mere interesserede elever har været 
henviste til Krogh-Tonnings større troeslære samt til læsevæ- 
relsets haandbøger: Martensens dogmatik og ethik (alminde
lige saavelsom specielle del) samt Scharlings ethik.
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I bibelkundskab er gjennemgaaet med eleverne exarnina- 
torisk hele Klavenes’s bog: „Bibellære for skoler og seminarier^, 
dels efter passende forudgaaende gjennemgaaelse og (undertiden 
dieteret) udfyldelse af stoffet (særlig- prophetien og specielt 
propheten Jesaias) i timerne, dels efter hjemmeforberedelse fra 
elevernes side. Bibelen er herunder stadig benyttet, eftersom 
undervisningen liar krævet det eller ført det med sig — dels 
til cursorisk gjennemlæsning af større eller mindre afsnit, dels 
til mere indgaaende behandling af hovedpunkter i undervis
ningen. Undervisningen har idetheletaget været meddelt saa- 
ledes som er redegjort for i tidligere aarsberetninger.

Sammenhængende gjennemgaaelse og udlæggelse („Bibel- 
forklaring“) er givet af 6 af Davids psahner, nemlig ps.: 2, 
19, 23, 51, 130 og 134 samt af Lukas cap. 1 til og med 
cap. 8.

Under examinationen taler eleverne fra sin plads, sid
dende og — forsaavidt de magter det — i sammenhængende 
tale; ellers støttes de af læreren.

I laandbøger: Bngge, Lukas evungelium.
Kirkehistorien er gjennemgaaet i foredrag i tilslutning til 

Tønder Nissens Lærebog. De vigtigste afsnit af oldkirkens 
og middelalderens kirkehistorie repeterede.

Haandbøger af Hall, Hagenbaeh, Keyser og Nissen.
Øverste classe. I troes- og sædelære er gjennemgaaet fra 

og med 7de bud og ud til slutningen af Pontoppidans forkla
ring. Om undervisningen gjælder her væsentlig det samme 
som for nederste classes vedkommende. De 3 troesartikler 
og af disse igjen særlig 3die artikel er gjort til gjenstand for 
indgaaende behandling. Kathechismustext og Luthers forkla
ring samt lærebogens skriftsteder kræves ordret.

Bibelforklaring: Luk. cap. 9 — cap. 24. Horn. cap. 
1 — cap. 8.

I øverste classe har den foredragende undervisningsme- 
thode optaget forholdsvis mere tid, end tilfældet var i nederste 
classe.
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Norsk.
Nederste classe. Læsning og litteraturkundskab; Læsning 

af forskjelligartet stof af Paus & Lassens læsebog III trin 1—3 
afdeling; i forbindelse hermed regler for god læsning og paa- 
visning af de almindeligste versemaal. En del timer er anvendt 
til deklamatoriske foredrag af eleverne. Haandbog: Fasting, 
Lægekunsten.

Litteraturhistorie: Den oldnorske litteratur, folkedigt
ningen og fælleslitteraturen med dertil hørende gjennemgaaelse 
af et litteraturudvalg af læsebogen; desuden Holbergs Erasmus 
Montanus og Wessels Kjærlighed uden strømper. Tilsidst en 
udsigt over den danske litteratur i det 19de aarhundrede lil 
1870 i forbindelse med cursorisk læsning af Aladdin og Svend 
Dyrings hus. Lærebog: Broch & Seip, Litteraturhistorie 
for gymnasiet. Haandbøger: Se nedenfor under „Øverste 
classe"!

Grammatik-. Bogsprogets form- og sætningslære efter 
Hofgaards „Norsk Grammatik", stadig ledsaget af analyseøvelser.

Stil: Tiden er dels anvendt til kritik over hjemmearbei- 
der, dels til extemporalstile. Efterat classen havde begyndt 
sine skriftlige arbeider med en gjenfortælling, har følgende 
stileopgaver været givne: 1) Terje Vigen. 2) Et minde fra 
sommerferien. 3) Vore vasdrag og deres betydning. 4) En 
hyggelig kveldstund. (Ext.) 5) Liv og arbeide paa en norsk 
bondegaard. 6) Følgerne af at opsætte. 7) Hvoraf kommer 
det, at saamange udlændinger besøger vort Land ? (Ext) 
8) Skogen i de tbrskjellige aarstider. 9) Skisportens nytte og 
behagelighed. 10) En kort gjengivelse af „Erasmus Monta
nus" og en charakteristik af hovedpersonerne. 11) Vandet i 
menneskets tjeneste. 12) Mit yndlingssted om sommeren. (Ext.) 
13) En fremstilling af de naturbegivenheder, som forvolder de 
fleste ulykker i vort land. (Ext.)

Haandbøger: Molbechs ordbog, Knudsen Norsk og Unorsk. 
Øverste classe. Læsning og litteratur histor i (3 timer ugentlig 
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i 1ste halvaar og 2 timer i 2det, da en time maatte afstaaes 
til de mathematiske fag): Foredrag over Norges litteratur
historie i det 19de aarhundrede, støttet til Broch & Seips lære
bog. Fremdeles: gjennemgaaelse (fortsat fra nederste classe 
i forrige skoleaar) af et litteraturudvalg af Paus & Lassens 
læsebogs IV trin. Bjørnsons En fallit og Ibsens De unges 
forbund læstes i sin helhed. En del timer anvendt til oplæsning.

Haandbøger: G. Brandes, Danske digtere. L. Dietrich- 
son, Omrids af den norske poesies historie. Garborg, Jonas 
Lie. I. B. Halvorsen, Norsk forfatterlexikon. IL Jæger, 
Norske forfattere. H. Jæger, Henrik Ibsen. H. Jæger, Henrik 
Ibsen og hans verker. H. Jæger, Illustreret norsk litteratur
historie I—III. H. Lassen, Henrik Wergeland og hans samtid. 
O. Skavlan, Holberg som komedieforfatter. O. Skavlan, Hen
rik Wergeland. J. Utheim, Otte forfattere. • V. Vislie, A. O. 
Vinje. Chr. Flor, Haandbog i den danske litteratur. P. Han
sen, Dansk litteraturhistorie I—II o. s. v.

Grammatik og ^landsmaali: Læst og gjennemgaaet 
udvalgte stykker af landsmaalslitteraturen efter Garborg og 
Mortensens læsebog. Gjennemgaaet Hægstads grammatik. 
Enkelte dialektprøver fra elevernes hjembygder. Laireren i 
denne disciplin, cand. Narvik, har meddelt: „Det var aldeles 
umuligt at afse nogen tid til „rigsmaalets" grammatik. Old- 
norsktimen blev benyttet til skriftlige øvelser i landsmaalet, 
diktat og gjenfortælling. Denne time maatte henlægges til 
eftermiddag." Naar oldnorsktimen har været benyttet som her 
nævnt, da er grunden den, at der ingen elever meldte sig til 
dette ikke-obligatoriske fag.

Haandbøger: Aasens ordbog og grammatik.
Stil'. Kritik over hjemmearbeider, dispositionsøvelser og 

historiske extemporalstile. Følgende stileopgaver har været 
givne: 1) Et folkelivsbillede. (Efter eget valg.) 2) Hvilke 
er de almindelige bevæggrunde til, at saa mange udvandrer 
fra vort land, og hvad skal vi dømme derom? 3) Avisernes 
betydning for nærings- og aandslivet. 4) Hvorfor er Italien, 
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Schweitz og Norge Europas vigtigste turistlande? 5) Havet 
giver meget og tager meget. 6) Fordele og farer ved at være 
rig. 7) livad er det, som i den senere tid liar gjort Norges 
navn bekjendt udover den civiliserede verden? 8) De legem
lige idrætters betydning for den unges legemlige og aandelige 
udvikling. 9) Min forste praktiske prøve. (Ext.) 10) Kam
pen mod naturforholdene i vort land. 11) a. En sommernat. 
(Ext.) b. En vaardag i skogen. (Ext.)

2 elever skrev sine fleste stile paa „landsmaal".
Oldnorsk: Se ovenfor under „Grammatik og landsmaal“!

Historie.
Nederste classe: Oldtiden og middelalderen. Skriflige 

opgaver'. 1) Phønikerne. 2) De puniske krige. 3) Konstan
tin den store. 4) Karl den store. 5) Korstogenes følger. 6) 
Det franske kongedømmes udvikling i middelalderen. 7) [Ved 
opflytningsexamen gaves til besvarelse af enhver elev følgende 
3 opgaver): a. Holbergs liv og virksomhed, b. Nævn de vig
tigste tyske Keisere i middelalderen og deres regjeringstid! 
c. Nævn de vigtigste christenforfølgelser i oldkirken.

Øverste classe: Den nyere og nyeste tid. Repetition. 
Skrit tlige opgaver: 1) De store opfindelser i slutningen af 
middelalderen og deres historiske betydning. 2) Dronning 
Elisabeth af England. 3) „Grevens feide“ og dens følger. 4) 
Hvad sammenknyttede og hvad adskilte de hellenske stater? 
5) Ludvig Holberg. 6) Den grundlovgivende forsamling. 7) 
Jnlirevolutionen og dens følger.

Undervisningen er meddelt foredragsvis og det meddelte 
paany gjennemgaaet ved samtale, examination eller foredrag 
af eleverne fra Kathedret.

Lærebøger: Dr. A. Ræders verdenshistorie og „Norigs 
soga“.

Haandbøger-. Dr. A. Ræder, Historiske fortællinger. 
N. J. Jensen, Verdenshistorie. Daae og Drolsnm, Illustreret 
verdenshistorie. Boi'thius, Den franske revolution. Bache, 
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Nordens historie. Petersen, Islændernes færd etc. Endelig: 
Norgeshistoriske verker af P. A. Munch, Poulsen, Øverland, 
Sars etc.

Geographi.
Nederste classe. De fremmede verdensdele. Europa med 

undtagelse af Norge. Af den mathematiske geographi: Jor
dens form og bevægelse, aarstiderne, tidsregningen. Skriftlige 
opgaver: 1) Italiens natur og næringsveie. 2) Alperne. 3) 
Nordamerikas naturlige beskaffenhed.

Øverste classe. Mathematisk og physisk geographi. 
Norge. Repeteret de fm enede stater samt enkelte af de vig
tigste lande i Europa. Skriftlige opgaver: 1) Agerbrug, 
fædrift og skovdrift i Norge. 2) Tysklands natur og 
næringsveie.

Den physiske geographi samt landenes natur og nærings
veie er udførligst behar diet, hvorfor det topographiske stof 
har maattet indskrænkes. Nogen karttegning i begge dasser. 
Lærebøger: Haffners geographi (i nederste classe) og Geel- 
muydens geographi ved Årstal (i øverste classe).

Haandbøger: Geikie, Physisk geographi. Gundersen, 
Den politiske geographi. Weitemeyer, Geographisk haandbog. 
Klein, Jorden og dens naturforholde. „Lande og folk." Gran- 
zow, Geographisk lexikon. Bætzmann, Norge. Y. Nielsen, 
Norge. Desuden adskilligt af beslægtet indhold (Ilelland, Jord
bunden i Norge. Tuxen, Stjernehimlen) og en temmelig rig- 
litteratur af gode reisebeskrivelser. Med hensyn til underyis- 
ningsmethoden se under naturkundskab !

Naturkundskab.
Nederste classe. Zoologi: Hele Zoologien (dog ikke 

„Mennesket"). Skriftlige opgaver: 1) Pattedyrenes tænder. 
2) Fuglenes legemsbygning [liv*)| (ved opflytningsexamen).

*) Ved en ineurie blev denne opgave feilagtig dieferet : „Fug
lenes liv“ istedetfor „Fuglenes legemsbygning“.

2
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Botanik'. Plantens ydre og en oversigt over dens indre 
bygning. Nogle af de vigtigste plantefamilier. Skriftlige op
gaver: 1) Plantens ernæring. 2) Hvad forstaaes ved under- 
sædige, omkringsædige og oversædige blomster! Nævn exem- 
pler! (ved opflytningsexamen).

Physik'. Ligevegt og bevægelse. Læren om lyden (i kort 
oversigt). Læren om lyset. Skriftlige opgaver'. 1) Vegtstan- 
gen og dens brug. 2) Sugehæverten (ved opflytningsexamen).

Chemi: Luften og dens bestanddele.
Øverste classe. Zoologi: Bløddyr, orme, pighudede, tarm

løse og de laveste dyr. Repeteret „Mennesket" og nogle af 
de vigtigste pattedyrordener samt om fuglene og fiskene. 
Skriftlig opgave: Norges gnavere.

Botanik'. Plantens indre bygning. Nogle af de vigtigste 
plantefamilier. Skriftlig opgave'. Norges skogdannende træer.

Physik: Læren om lyden. Den fra forrige aar gjen- 
staaende del af læren om lyset. Varmelæren. Magnetisme, 
elektricitet. Skriflige opgaver: 1) Thermometret og dets brug. 
2) Dm varmens forplantning.

Chemi: Chemien læst i sin helhed.
Geologi'. Kort oversigt over jordskorpens bygning (i til

slutning til geographiundervisningen).
Lærebøger. Zoologi-, Sørensens naturhistorie. Dybdahls 

eller ogsaa Sverdrups lærebog i menneskets anatomi. Botanik: 
Sørensens naturhistorie. Physik: Henrichsens physik. Dyring, 
Elektriciteten. Chemi: Dyrings chemi (der ogsaa benyttedes 
for geologiens vedkommende). Nogle af eleverne læste des
uden Ellinger, Naturen og dens kræfter.

Haandbøger. Zoologi: Bergsøe, Fra mark og skov. Bert, 
Livet og livsfunetionerne. Boas, Lærebog i zoologien. Brehm, 
Pattedyrenes, Fuglenes, Fiskenes, Krybdyrenes, Paddernes liv. 
Bugge, Pattedyr. Paul la Cour, Menneskelegemets bygning 
og livsvirksomhed. Liitken, Dyreriget. Liitken, Skildringer af 
dyrelivet i fortid og nutid. Vogt & Specht, Pattedyrene. 
Sverdrup, Det menneskelige legeme. Dybdahl, Menneskets 
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anatomi og physiologi. Thesen, Huspattedyrenes anatomi og 
physiologi. Sørensen, Huspattedyrenes sundhedspleie. Rasch, 
behandling af naturlige østersbanker. Søyland, Forkjellige 
smaaskrifter om fiskeudklækning. Young, Tidsmæssig biskjøtsel. 
Botanik: Andersson, 500 afbildningar. Brunchorst, Populære 
foredrag og Do, De vigtigste plantesygdomme. Warming, 
Haandbog i den systematiske og do. i den almindelige botanik. 
Z. Larssen, Beskjæring af æble- og pæretræer. Nøvig, Norsk 
havebog I—VI. Physik'. Poulsen, Naturkræfterne. Schiøtz, 
Lærebog i physik. Chemi: Hjortdahl, Kortfattet lærebog i 
anorganisk chemi. Nicolaysen, Technisk-organisk chemi. Ros- 
coe, Chemi. Geologi'. Corneliussen, Mineralogi og geologi. 
Geikie, Geologi. Hellan 1, Jordbunden i Norge.

Nyt stof gjennemgaies i regelen paa forhaand, hvorunder 
forevises præparater o. L tilhørende seminariets naturhistoriske 
samling, ligesom de fleste af de i lærebøgerne omhandlede 
chemiske og physikalske forsøg udføres. Under examinationen 
taler eleverne i regelen fra katedret og forlanges da i størst 
mulig udstrækning sammenhængende fremstilling. Forøvrigt 
henvises angaaende undervisningsmaaden til forrige åarsbe- 
retning.

Hegning og rumlære.

Nederste classe. R< guladetri, procentregning, delingsreg
ning. De. 4 regningsarter med bogstaver. Ligninger af 1ste 
grad samt begyndt paa ligninger af 2den grad. Plangeome
trien til cirkelberegning.

Øverste classe. Repeteret den praktiske regning ved 
opgaver. Ligninger af 1ste og 2den grad. Regnskabsførsel. 
Cirkelberegning. Stereometri. Projectionstegning.

Der har, navnlig i øverste classe, oftere været givet 
extemporalopgaver paa skolen (i 2 eller oftest 3 sammenhæn
gende timer). Hjemmeopgaver 1 a 2 gange om ugen. Frem- 
gangsinaaden ved undervisningen som i de foregaaende aar: 
Eleverne løser efter tur en forelagt opgave paa vægtavlen.
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Forekommer herunder, hvilket ofte sker, forslag fra classen om 
andre løsningsmaader, bliver ogsaa disse for det meste gjen- 
nemgaaede.

Lærebøger: Johannessens regnebog III. Deinbolls og 
Jenssens opgavesamlinger. Deinboll og 'rim, Regnskabsførsel. 
Bonnevies arithmetik og geometri. Getz, Constructionsbog. 
Schulstad, Lærebog i projectionstegning.

Haandbøger: O. J. Broch, Arithmetik og algebra. 
Guldberg, Regningsarterne og deres anvendelse. Nicolaysen, 
Regneskole. Polaezek, Vexellære. O. Johannessen, Arithme
tik og algebra. Augdahl, Landmaaling. A. og Th. Bang, 
Landmaaling og nivellering. Bonnevie, Lærebog i plange
ometri. Guldberg, Stereometri.

Skrivning.

1 time ugentlig i nederste classe. De enkelte bogstaver, 
saavel smaa som store, instruerede, efterat først grundtrækkene 
(saa faa som muligt) er indøvede. Dernæst indøvedes de smaa 
bogstaver, hvorefter kom de store bogstaver i sammenskrift med 
smaa. Kun latinsk, ikke gothisk skrift er indøvet. Skrive
undervisningen er forøvrigt fortsat paa grundlag af den under
visning i faget, som eleverne allerede havde modtaget i for
beredelsescurset, som de allerfleste havde gjennemgaaet her 
ved seminariet. I slutningen af skoleaaret lidt steilskrift. Al 
instruction sker ved classeundervisning: forøvrigt enkeltunder
visning. For at vinde tid til denne giver læreren som regel 
forskrift i skrivebøgerne udenfor skoletiden. Der anvendes til 
kalligraphi skrivebøger med dobbelte linjer (3 å 4 mm.s mel
lemrum). Fra kalligraphi gaaes over til alskrift paa enkelte 
linjer efter bog med almindelig cursivskrift, hvorved, saavidt 
muligt, de for kalligraphi gjældende regler søges opretholdte 
og elevens haandskrift befæstet. Adskillige naaede saa langt. 
Ingen naaede saa langt i bog tiden linjer.
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Frihaandstegning.
Nederste classe. Fladeornament. Petersens fortegninger 

nr. 13, 16, 20; enkelte elever ogsaa nr. 25 af Bdie gruppe i 
fortegningerne. Optrækning med tusch og farvelægning øvedes 
først paa tegninger fra forberedelseseurset for de elevers ved
kommende, som havde gjennemgaaet det og medbragt tegnin
ger derfra.

Øverste classe. Perspectivtegning. Klodser i front- og 
skraastilling, samt lette sammenstillinger. Brugsgjenstande.

Musik.
Nederste og overste classe. En- og flerstemmig sang. 

Elementerne af musiklæren efter reglementet.
1 orgelspil har alle nederste classes elever gjennemgaaet 

P. Lindemanns orgel skoles 1ste hefte med udeladelse af enkelte 
stykker og nybegynderne desuden først J. Lindemanns orgel- 
gelskoles 1ste hefte. De flinkeste elever nogle lette choraler. 
I øverste classe er spillet choraler og præludier.

1 psalmodikonspil er i begge classer spillet se alaer, psal- 
mer og sange. Solo- og samspil.

I violinspil er i nederste classe først indøvet correct 
„technisk“ stilling for at kunne behandle violin og bue; der
næst øvelse i at trække tonen af løs streng. Undervisning i 
at stemme. Fingergreb. Hele og halve toner. Scalaer og 
accorder i 2 oetaver. Smaa øvelser i scalaen (1ste position). 
Øvelser efter den praktisk-theoretiske violinskole af Jul. Weiss 
(1ste position).—1 øverste classe er indøvet scalaer og accorder 
i 3 oetaver, choraler og nationalmelodier. Fortsatte øvelser 
efter Weiss (3die position).

Begge classer har i aarets løb været combinerede nogle 
timer for at „synges sammen".

Lærebøger: Kobberstads musiklære. Koppangs skole
sangbog (enstem.). Mo og Thu, Sangbog for blandet chor.

Haandbøger: Richter, Harmonilære. Rojalm, Kortfattet 
haandbog om orglet etc.
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Gymnastik.

A. Kvindelige elever. Nederste classe naaede længere 
end sædvanlig, da der ingen nybegyndere var. I personlig 
gymnastik gjennemgikkes hele „Minnesboken", og eleverne 
commanderede selv 15 af de 24 tabeller, i hvilke vi har skre
vet den ud.

Øverste classe commanderede „Minnesbokens" b-række 
samt 8-tabellerne og repeterede a-rækken. Nogle tabeller efter 
Liedbeck, serie B og C, samt efter Bentzen blev gjennemgaaet 
og øvet, men ikke commanderet af eleverne.

B. Mandlige elever. Nederste classe: Bentzens tabeller 
I—XI. for den personlige færdigheds vedkommende. Instruc
tion: Bentzens tabeller I—III.

Øverste classe: Personlig færdighed: Bentzens X—XVII. 
Instruction: Tabel IV—XII. Nogle tabeller efter Liedbecks 
„Gymnastiska dagofningar“. Seebergs „Instruetionsprinciper" 
er benyttet ved undervisningen.

Hvad timecombination angaar, henvises til nærværende 
beretnings „IV. Timefordeling. Seminarlærer Jansen*)“ og 
ligesaa til „Seminarlærerinde frøk. Sang*)“.

Haandbøger: Bentzen, Gymnastiktabeller. Bjørnstad, 
Haandbog i gymnastik for seminarier og skoler. Liedbeck, 
Gymnastiska dagbfningar. „Tabeller for gymnastiska central- 
institutets liirokurs“. „Gossarnes lekar“. „Flickornas lekar“.

Haandarbeide.

A. Kvindelige elever. I nederste classe er gjennemgaaet 
Industriskolens modelrækkes pensum for de 4 første folkeskole- 
dasser, samt endel af 5te folkeskoleclasses pensum.

Øverste classe udførte, hvad den ikke havde rukket, da 
den var nederste classe, nemlig 6te og 7de folkeskoleclasses 
pensum. Dog blev ikke i nogen af seminarclasserne arbeidet 
skjorten, ligesom et par forøvelser blev forbigaaede. Gjenstan- 
dene er dels troklede, dels syede.
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Haandbøger: Caroline Hal vorsen, Kjolesøm. HuldaLundin, 
Kladsømnad.

]J. Mandlige elever. Nederste classe begyndte med 6te 
trin og fortsatte til ind i 8de trin af Kjenneruds modelrække 
for barneskolen. De tidligere trin gjennemgaaede ved forbe
redelsescurset.

Øverste classe har fortsat modelrækken fra forrige aar og 
gjennemgaaet fra 7de og til ind i 9de trin, hvorved merkes, 
at de flinkere elever har arbeidet flere gjenstande inden samme 
trin, end de mindre dygtige.

Undervisningen har været drevet væsentlig som classe- 
undervisning. Kjenneruds sløgdtegninger benyttet. Korte 
instructionsforedrag over verktøiets brug og behandling samt 
over modeller og arbeidsmaader; lidt examination og demon
stration paa vægtavlen.

Haandbøger: Kjennerud, Haandbog for sløgd lærere. 
Rom, Haandgjerningsbog for ungdommen. Salomon, Handbok 
i pedagogisk sniekerisløjd. Jacobsen, I sløgdsagen.

Pædagogik.
Nederste classe. Det reglementerede pensum gjennem

gaaet foredragsvis og examinatorisk forfra til begyndelsen af 
det 19de aarhundrede. Der er givet fyldigere skildringer af 
de forskjellige tidsafsnits eharakter og ligesaa af de større 
pædagogers liv og verker, udførligst Comenius og Rousseau.

Øverste classe. Foredragsvis og efter 2 a 4 foredrag 
examinatorisk er omhandlet: 1) Opdragelsens begreb og maal. 
2) Opdragelsens subject (opdrageren som redskab for Gnds 
faderlige opdragervirksomhed, hjemmet, staten, kirken, skolens 
tjenende mellemstilling, lærerpersonligheden og dens betydning). 
3) Opdragelsens object (barnenaturen, naturbestemtlieden, daabs- 
naaden, barnets sjæleliv og de 3 sjælelige hovedvirksomheder). 
4) Opdragelsens gjerning, særlig den religiøs-sædelige opdragelse. 
— I timen for methodik er redegjort for de forskjellige metho- 
der og de almindelige regler for undervisningen, skolens fag
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kreds, det enkelte tags stilling indenfor denne, dets betydning 
som led i folkedannelsen og dets behandling i skolen. Ende
lig er af pædagogikens historie foredraget om de nyere pæda
gogiske ?’etninger og om skolens udvikling i vort land siden 
1814.

Under examinationen tilholdes eleverne at udtrykke sig 
saavidt muligt sammenhængende, enhver fra sin plads.

Lærebøger'. Hertzberg, Pædagogikens historie og „Om 
opdragelse og undervisning". 1 sjælelære henvist til afsnittet: 
„Sjælelære i kort begreb" i Heegaards opdragelseslære.

Haandbøger: Heegaards opdragelseslære og „Opdragel
sens historie". Ritter, Pædagogiske fragmenter. Wilkens, 
Grundtræk af Pædagogiken. Bonnevie, Folkeskolens under- 
visningsg j enstande.

Øvelse i praktisk lærergjerning
i øverste classe iaar som forrige, skoleaar. Øverste classe har 
været delt i 3 partier, der hvert har havt undervisningsprøver 
i alle de dertil bestemte 4 ugentlige timer i hver sin classe 
under tilsyn af øvelseslærerne. Timen deles i hver classe mel
lem 2. I leetiefagene har den ene at høre og gjennemgaa 
lectien, den anden i sidste halvtime at forberede den nye lectie. 
Læreren træder i disse timer mest muligt tilbage, og eleven 
overtager helt ud classen, ordner alt til undervisningens begyn
delse, tager sig af børnenes disciplinære forhold og skrider, 
for tilfældet, ind paa den maade, han anser for heldigst; til- 
sidst følger han classen ned paa legepladsen.

To ugentlige timer anvendes til paahøring i øvelsesskolen. 
De bemærkninger, disse timer giver anledning til, gives i de 
til gjennemgaaelse af opgaver bestemte timer. Af disse (3) 
timer anvendes en til sammenhængende undervisning i metho- 
dik i samlet classe, de 2 andre af samtlige øvelseslærere til 
hver for sit parti at give veiledning i opgaverne og den for
nødne kritik over de udførte prøver. Naar vedkommende 
elever har faaet sig tildelt sine opgaver med en kort gjennem- 
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gaaelse, der især tilsigter at irettelægge midlerne til elevernes 
selvarbeide med opgaven, tager man gjerne fat paa en af op
gaverne og giver den en fuldstændigere udredning, hvad der 
navnlig er nødvendigt for at give eleverne anvisning paa, hvor
ledes en opgave bør gjennemarbeides. Kritik over udført prøve 
gives dels af eleverne indbyrdes, dels af øvelseslæreren.

Det enkelte parti gjennemgik (altsaa) hele den følgende 
tabel i løbet af 3 uger. Hvad de enkelte elever angaar, da 
fører øvelseslæreren ved hjælpelæreren control med, at hver 
faar det reglementmæssig foreskrevne antal fagprøver. Hver 
thorsdag og lørdag kl. 12—1 anvendtes til kritik og gjennem- 
gaaelse af prøver samt til at give nye opgaver og forberede 
samme.
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for
de praktiske øvelser i skoleaaret 1900—1901.

Instruction og kritik: Thorsdag og lørdag kl. 12—1.

Dag 
og 

time.

<6 
w w
Gj 
5

Parti I. (II. III.)
S. Hanssen.

di æ
o

Parti II. (III. I.) |
o

Parti III. (I. II)

Tirsdag
11—12. 5

Geographi 
eller 

naturhistorie.
7

Regning 
eller 

norsk.
S. Svendsen.

1

Norsk eller 
anskuelses

øvelse.
Frk.A. Jensen.

ng
sø

ve
lse

r.

Onsdag 
8—10. 5

Bibelhistorie 
eller 

skrivning.
7

Naturlære.

S. Svendsen.
1

Bibelhistorie 
eller 

regning, o n
Frk.A.Jensen.

1 
lln

de
rv

isn
i

Fredag 
10—11.

Lørdag 
9-10.

5

5

Regning 
eller 

norsk.

Katech ismus- 
fork laring.

5

5

.. ..

Norsk.

E. Refsnæs.

Historie 
eller 

bibelhistorie.
E. Refsnæs.

•

2

2

Religion 
eller 

norsk.
Frk. R. AlraliamsoD.

Regning.

Frk. R. Atraiiamson.

s

Mandag 
10-11.

5
Relig., norsk, 

geographi, j 
naturhistorie, । 

regning.
7

Naturhistorie, 
regning, 
norsk.

S. Svendsen.
1

Norsk, ansku
elsesøvelse, 

bibelh., regn.
Frk.A.Jensen.

Ba
al

u

Onsdag
11—12.

5 Do. Do. 5

Norsk, 
historie, 

bibelhistorie, ( 
E. Refsnæs.

1

Religion, 
norsk, 

regning.
Frk. R. Abraliamsou.
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Havedyrkning.
Seminariets to dasser har om vaaren hver for sig i 5 

dage samt forskolen i 3 (lage efter vedkommende lærers an
visning og under hans veiledning udført de almindelige arbei- 
der i en kjøkkenhave, hvorhos der ei- søgt meddelt nogen 
kundskab om frugttræers og frugtbuskes formerelse, plantning 
og forædling. Om høsten har hver af dasserne foretaget ind- 
høstning af kjøkkenvexter. Læreren har samtidig givet vei
ledning til deres rette behandling og bemerkninger om deres 
opbevaring.

Elevernes arbeidstid udenfor skoletiden.
Nogen væsentlig forandring heri er ikke indtraadt og 

kan heller ikke ventes med de nuværende pensa og fordrin
ger under toaarigt cursus. I almindelighed kan. siges, at de 
elever, som sætter sig til opgave helt ud at gjøre hvad de skal, 
har for lang arbeidstid udenfor skoletiden; de derimod som 
lader det gaa som det kan istedetfor som det skal og søger at 
„hangle" igjennem og slippe nogenlunde fra det, har dog en 
nok saa lang arbeidstid. Endelig kan der gives elever, som 
steder ligeoverfor arbeidet, dels bliver modløse, dels ligegyldige, 
dels trætte og dels dovne. Disse har vistnok ikke for lang 
arbeidstid. Det skal imidlertid medgives, at der i dette sidste 
tilfælde kan være forskjellige andre medvirkende aarsager, som 
f. ex. sygelighed, forholde i hjemmet, anledning til adspre
delser O. S. V.

VI. Seminarprøverne.
Til optagelses- og lavere lærerprøve i første halvdel af 

Juli 1901 var fra Christianssands seminar anmeldt for examens- 
commissionen:
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Til optagelsesprøven.................. 14 = 5 mænd !) kvinder.
- lavere lærerprøves theore

tiske del........................... b = 1 —• -j- 5 —■
- lavere lærerprøves theore- 

tiske del med forbehold at 
optages................................. 13 = 5 — 4~ S —

- lavere lærerprøves praktiske
del..........................................  5 = 1 — -|- 4 —

Tilsammen 38 = 12 mænd 4" 26 kvinder.

Af disse udeblev en mandlig aspirant fra optagelsesprøven.
De øvrige 37 mødte frem, og af dem bestod:
til optagelsesprøven................. 13 = 4 mænd 9 kvinder.
- lavere lærerprøves theore-

tiske del............................... 4 = 1 — 4“ 3 —
- lavere lærerprøves theore

tiske del med forbehold at 
optages............................. 9=3 — 6 —

- lavere lærerprøves prakti
ske del............................. 5 = 1 — -|- 4 —

Tilsammen 31 = 9 mænd 4~ 22 kvinder.
Hertil kommer en kvindelig 
aspirant, som rejiceredes til 
lavere lærerprøves theoretiske 
del (i frihaandstegning), men 
forøvrigt bestod optagelsesprø
ven i sum................................. 4 = ,, — + 1 —

Ialt 32 = 9 mænd 4" 23 kvinder.

Af disse 32, som bestod prøverne, optoges ved seminariet 
23, nemlig 7 mænd og 16 kvinder, hvortil kom 1 mandlig 
aspirant, som havde bestaaet lavere lærerprøves theoretiske del, 
men saa bestemte sig til at gaa ind paa seminariet som fast elev, 
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Lærervidnesbyrd for bestaaet lavere lærerprøves theoretiske 
del udstededes til 4 mænd og 9 kvinder samt for bestaaet 
lavere lærerprøves praktiske del til 1 mandlig aspirant og 4 
kvinder. En aspirant til optagelsesprøven continuerede om 
bøsten 1900 i regning og rumlære (skriftlig og mundtlig) samt 
i naturkundskab.

Af saadanne, som ikke havde bestaaet eoncurreneen ved 
andre seminarier, fik seminariet sig tilsendt 6 (3 mænd og 3 
kvinder), af hvilke kun 2 mænd og 1 kvinde mødte. Se 
forøvrigt angaaende nederste classes elevantal ved skoleaarets 
begyndelse under „II. Eleverne". Laveste charaktersum, 
hvormed nogen optoges, var 13.

Som examinatorer og censorer fungerede:
1 christendomskundskab : Seminarbestyrer Marstrander og 

øvelseslærer S. Hansen.
I norsk skriftlig: Seminarlærer J. Nitter og lærer Severin 

Olsen.
I norsk mundtlig: Forhenv. seminarlærvr P. A. Skjefveland 

og seminarlærer J. Nitter.
I historie og geographi: Seminarlærerinde frøk. Margr. Sang 

og cand. theol. G. Narvik.
1 naturkundskab samt regning og rumlære, skriftlig og mundt

lig: Lærer Severin Olsen og seminarlærer O. Jansen. 
(Ved eontinuationsprøve: Cand. theol. G. Narvik istedet
for lærer Severin Olsen.)

I skrivning: Seminarbestyrer Marstrander og bankbogholder 
Halfdan Arnesen.

I frihaandstegning: Seminarlærerinde Margr. Sang og bank
bogholder Halfdan Arnesen.

1 mandligt haandarbeide: Seminarbestyrer Marstrander og 
sløgdlærcr Chr. Trusiew.

I kvindeligt haandarbeide: Seminarlærorinde Margr. Sang og 
lærerinde Therese Corneliussen.

I praktisk lærerdygtighed: Øvelseslærer S. Hansen og øvel
seslærerinde Anna Jensen.
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I „sangstemme og øre for musik": Seminarlærer Olaf Jansen 
og lærer Severin Olsen.

I „færdiglied paa psalmodikon eller orgel": Seminarlærerinde 
Margr. Sang og cantor O. Jørgensen.

I „færdighed i gymnastik": Seminarlærer Olaf Jansen og 
seminarlærerinde frøk. Margr. Sans,'.

1 „kyndiglied i havedyrkning": Forhenvær. seminarlærer P. 
A. Skjefveland og agronom A. Knudsen.

Opflytningsprøve
fra nederste til øvertse classe afholdtes i slutningen af juni 
maaned 1901,— udelukkende skriftlig i verdenshistorie, kirke
historie, litteraturhistorie, naturfag, geographi, regning og rum- 
lære. Særskilt norsk stil gaves ikke, men eleverne var paa 
forhaand gjort opmerksomme paa, at enhver besvarelse foruden 
som besvarelse i vedkommende fag tillige vikle blive at bedømme 
som prøve i norsk stil og paa deres fremstillingsevne.

I henhold til prøven opflyttedes 13 elever uden bemerk- 
ning, 6 med bemerkningcr angaaende deres kundskaber og Oz o o o
færdigheder. 9 opflyttedes paa prøve i øverste classe med 
forpligtelse til fornyet prøve for da, alt efter dennes udfald, 
enten at antages som faste elever i øverste classe eller ned- 
Hyttes ig'jen.

Høiere lærerprøve i skoleaaret 1900—1901.

I septbr. 1900 continuerede 2 ved høiere lærerprøve i 
mai og juni 1900 sygmeldte elever, den ene i skriftlig opgave, 
hentet fra naturkundskab, med charakteren an, og den anden 
i skriftlig opgave af historisk indhold med charakteren an, 
samt mundtlig i christendomskundskab, norsk, historie, geogra
phi og musiktheori med henholdsvis charaktererne g, g, an, 
an og g.

Til høiere lærerprøve 1901 var anmeldt 21, deraf 3 pri
vatister, af hvilke sidste 1 udeblev, medens 1 paa grund af 
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sygdom maatte continuere i september. Af seminariets 18 
elever rejiceredes 1 i norsk stil, 1 i tal- og bogstavregning og 
1 baade i tal- og bogstavregning og i construetionstegning og 
rumlære. De øvrige 15 var 11 mænd og 4 kvinder. 1 mand
lig aspirant blev syg og bar siden continueret i september. 
Nærmere om høiere lærerprøves udfald vil sees af efterfølgende 
eliarakterliste.

Som examinatorer og censorer fungerede ved den mundt
lige prøve:
I christendomskundskab: Seminarbestyrer Marstrander, adjunct 

P. A. Heuch og cand. theol, Gunnar Narvik.
I norsk: Seminarlærer J. Nitter, adjunct S. M. Johansen og 

cand. theol. Gunnar Narvik. Den sidste censurede tillige 
istedenfor adjunct S. M. Johansen ved continuations- 
prøven.

I historie: Seminarlærer J. Nitter og forhen vær. seminarlærer 
P, A. Skjefveland. Ved continuation cand. theol. Gunnar 
Narvik istedetfor lir. Skjefveland.

I geographi: Seminarlærer O. Jansen og lærer A. Johnsen.
1 naturkundskab: Sominarlærer O. Jansen og overlærer J. 

Hougen.
1 regning og rumlære: Seminarlærer O. Jansen og landbrugs

lærer S. D. B. Sverdrup.
1 skrivning: Seminarbestyrer F. Marstrander og bankassistent 

H. Arnesen.
1 frihaandstegning: Overlærer J. Hougen og bankassistent H. 

Arnesen.
1 mandligt haandarbeide: Seminarbestyrer F. Marstrander og 

sløgdlærer Chr. Truslew.
I kvindeligt haandarbeide: Seminarlærerinde Margr. Sang og 

lærerinde Therese Corneliussen.
1 musiktheori: Seminarlærer O. Jansen og lærer Severin Olsen.
I gymnastik og instruction: Seminarlærer O. Jansen (for de 

mandlige aspiranter), seminarlærerinde Margr. Sang (for 
de kvindelige) samt eapt. Jens Holst (for begge).
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afholdt ved Christianssands se

| Fødested. 

Fødselsdag.

A Seminariets elever.

I Dønnestad, Mads.......................... Tveid, Tveid 
30. 9. 77.

an

2 Hagn, Mads........................... Vos. Vos 
17. 2, 80.

S

3 Haugland, Søren Aaseral Aaseral 
1. 8. 80.

g

4 Holmsen, Amunda Caroline . . Chr.sand. Kongsberg 
i3. 5. 77.

g

5 Langeland, Hermann .... Holme. Holme
13. 9. 80.

an

6 Rosseland, Knud . . ... Tveid. Tveid
3- 7- Bi-

an

7 Salveson, Olav........................... Aamli. Aalmli
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an

8 Skomedal, Aanund Gunsteinson Bygland. Bygland 
4. 6. 81.

an

9 Støle, Tyra ....... Dybvaag. Dybvaag 
2. 3. 76.
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iO Støylen, Georg Elias . . Sulen. Sulen
ii 2. 78.

an

IX Sund, Hanna........................................ Sigdal. Sigdal 
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g

12 Thengs, Bertine Marie . . . Egersunds 
landsogn.

Egers, lands.
2i. 3. 76.

g

13 Tonsfad, Jørgen................................. Siredal. Siredal
21. 8. 80.

g

14 Vatne, Simon........................................ Hægebostad Hægebostad
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an

15

B
Vennesland, Gunnuf Olaf Olsen

Privatister.

Øvrebø. Øvrebø 
27 9. 8r.
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I pædagogik: Øvelseslærer S. Haussen ok lærer P. Tønseth.
I praktisk lærerdygtighed: Øvelseslærer S. Hanssen og skole

bestyrer O. Jørgensen.
I „sangstemme og øre for musik" : Seminarlærer O. Jansen 

og lærer Severin Olsen.
I „færdighed paa orgel eller psahnodikon": Seminarlærerinde 

Margr. Sang og skolebestyrer O. Jørgensen.
I „færdighed paa violin": Seminarlærer O. Jansen og bank- 
secretair H. Rqjahn.
I „kyndighed i havedyrkning": Forhenvær. seininarlærer P. 

A. Skjefveland og agronom A. Knudsen.

VIL Bibliothek og samlinger.
Bibliotheket er forøget med følgende litteratur:

Theologiske og religiøse skrifter:
Dahle, Religionen og menneskeslægtens stormænd. 2 explr. 
J ensen, Christenlæren.

Bibel- og kirkehistorie:
Vogt, Kirkehistorie.

Norsk, litteraturhistorie, sprogligt:
Christensen, Nicolai Wergeland.
Falk & Torp, Syntax. 1—8 h.
Gran, Norges dæmring.

Skjønlitteratur:
Bjerregaard, Fjeldeventyret.
Bjørnson, En Fallit.
„For privattheatret".
Kjellr.nd, Gustava, Erindringer.
Pontoppidan, Fortællinger. 8—11 p.
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Verdenshistorie, oul tur historie, speoialhistorie, biographi:
Becker, Varldhistoria. Hefte 59.
Danmarks riges historie. 64—74 li.
Ræder, Oldtiden.

Geographi og reisebeskrivelse:
Haffner, Physisk geographi.
Rom, Geographiske billeder. Hefte 9.

Naturkundskab og mathematik:
Boas, Zoologi.
Jensen, Hans, Blandede regneopgaver.
Johannessen, Handelsregning.

Pædagogik:
Norsk skoletidende for 1899 og 1900.

Musik:
Otter Ottersens sangapparat. II, III og IV.

Tidsskrifter og diverse:
Nordisk Tidsskrift for 1900.
Ord och bild for 1900.
Tilskueren for 1900.

Som gave er endvidere modtaget skrifter fra det statistiske 
bureau, lovtidende, landbrugstidende, adskillige skolebøger o. 
a. Seminariets bogsamling kan antagelig værdsættes til noget 
over kr. 8000,00

Undervisningsmateriel er i aarets løb forøget med:
1 Petersens tegneapparat.
1 tliermometograpl).
1 luftpumpe.
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1 barometerprøver.
1 dasymeter.
1 blæresprængningsapparat,
1 lydapparat til luftpumpen.
1 fryseapparat.
1 Schmidts „Kreisel".
1 muldvarp.
1 katteskind.
1 gaul (ringgaas).
1 konglebit.
1 kongeørn.
1 jagtfasan.
1 blisgaas.
1 aarhane.
1 dalrype.
1 katugle.
1 søorre.
1 maage.
1 spurvehøg.
1 taarnfalk
1 duehøg med
1 skogskrike (som rov).
1 musvaag.
1 grønspet (han).
1 gjøg-
1 varsler.
1 nøddekraake.
1 duetrost.
1 taarnsvale.
1 natteravn.
2 skovduer (han og hun).
1 brunnakke.
1 graamaage.
1 havmaage.
1 rykkje.
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1 havimmer.
1 havhest.
1 grævling.
1 snemus.
1 marsvin.
1 røi.
1 kjødmeise.
1 kraake.

Af inventar er anskaffet:
1 elektrisk lampe (til contoret).
1 større tavletrap.
1 stige.
6 thermometre.
5 glaskrukker.

Til sløgden er anskaffet:
24 ridsbor.

1 boremaskine.
1 giringskasse.
1 borpatron.

12 spigerbor.
12 do. amerikanske..

1 høvl.
1 do.
1 cirkelsagblad 1
1 । ? til brug i dreierbænken.
1 axe til 2 cirkelsagblade.
1 skrusnit.

Af materiel til haven er anskaffet:
2 havesprøiter.
1 emailleret spand.

12 amerikanske potetesgræv.
1 traug.

Samlinger og undervisningsmateriel kan anslaaes til en 
omtrentlig værdi af kr. 3500,00 eller vel det. Vistnok er ad
skilligt nyt kommet til, men adskilligt maa samtidig udrangeres.
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Af bibliotheket har omtrent 920 bind gaaet i udlaan og 
deraf omtrent 820 bind været benyttet af eleverne, foruden 
hvad der læses paa læseværelset. Bibliotheket er aabent en 
dag om ugen i 2 timer, om fornødiges. Forøvrigt er biblio- 
thekaren ogsaa til tjeneste ellers med udlaan i uforudseede 
tilfælde.

VIII. Almindelige bemærkninger.
Seminariets bygningscomplex er i god stand, men den 

bevilgede vedligeholdelsessum, kr. 1800,00 trænges fuldtud. 
Efter den tidligere brandfaxation kan bygningernes værdi an
slaaes til omkring kr. 95600,00, naar iberegnes de ved extra- 
ordinær bevilgning udførte tilbygninger og forbedringer at 
loealer. Inventar, samlinger, læremidler, bibliothek m. m. kan 
antagelig anslaaes til omtrent kr. 19000,00.

Disciplin og orden har i det hele og store taget været 
upaaklagelige paa et par mindre tilfælde nær, som er discre- 
tionært behandlede af seminariets bestyrer.

Elevernes selskabelige omgang har ogsaa i det forløbne 
skoleaar artet sig som tidligere, hvorfor henvises til aarsberet- 
ningerne for 1898—99 og 1899—1900.

Udflugt foretoges høsten 1900 til Bandøsund (Kosvig) 
med samtlige seminariets og forberedelsescursets elever.

Seminariets læge, doctor Dahin, har meddelt følgende 
Beretning om sundhedstilstanden ved Christianssands stiftsseini- 
narium i skoleaaret 1900—1901:

Renholdet ved skolen har været upaaklageligt og sund
hedstilstanden i forløbne skoleaar særdeles god.

Af smitsomme sygdomme optraadte et tilfælde af typhoid- 
feber hos en elev, som boede over paa Lundsiden. Strax 
sygdommen blev erkjendt, indlagdes han paa byens sygehus.
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Paa denne tid var der ikke noget tilfælde af typhoidfeber 
hverken i byen eller omegnen, men i det hus, hvor han boede, 
havde der længere tid iforveien været et tilfælde af denne 
sygdom hos en familie, som tidligere havde boet der. Efter 
sygdommen var huset ved sundhedscommissionens foranstaltning 
renset og desinficeret.

Af kusma forekom i begyndelsen af sidste lialvaar 2 og 
i slutningen af samme 1 tilfælde.

Som sedvanligt har der ind under examen været nogle 
faa tilfælde af blegsot med hovedpine og søvnløshed.

Forresten har der kun været lettere tilfælde af catarrher 
under behandling.

Christianssand den 26de november 1901.
E. Dahm.
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IX. Seminariets og forberedelsescursets 
regnskab. 

' i terminen ’/4 1900 til 3l/3 1901.

A. Udgifter.
1. Lønninger:

a. Lønninger for taste lærere, deri iberegnet 
øvelsesskolens lærere.......................... Kr. 13194,66

b. Lønninger for timelærere og vicarer i læ
rernes sygdomsforfald og under stipendie- 
reise.......................................................... „ 1805,50

c. Andre lønninger...................................... „ 2000,00
2. Bibliothek, samlinger, læremidler.................... „ 600,14
3. Stipendier................................ ......................... „ 1280,00
4. Bygningers reparation og vedligeholdelse.... „ 1800,63
5. Skatter og afgifter............................................... „ 569,97
6. Extraordinært........................................................ „ 2166,66
7. Andre Udgifter.................................................... „ 4169,12

Kr. 27586,68

B. Indtægter.
1. Indtægter af haven..............................................  Kr. 547,67
2. Tilfældige indtægter............................................. „ 2081,67
3. Skolepenge fra forberedelseseurset..................... „ 1098,98
4. Tilskud af offentlige midler (beholdning fra

forrige aar, ordinær og extraordinær bevilg- 
ning........................................................................ ,, 25418,85

5. Beholdning fra forrige aar i særskilt regnskab 
over bøger, samlinger og læremidler......... „ 0,14

Kr. 29147,31
Beholdning (for 1901—1902)........................... -L- „ 1560,63

Kr. 27586,68
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X. Forberedelsescurset.
1. Lærerpersonalet.

Undervisningen har været besørget ved cand. theol. 
Gunnar Narvik som hovedlærer og ved siden af ham seminar- 
bestyrer F. Marstrander, seminarlærer O. Jansen, seminar- 
lærerinde Margr. Sang og sløgdlærer Chr. Truslew, se pag. 
3, 4 og 5!

2. Eleverne.

Der fremmødte ved optagelsesprøven 17 af de anmeldte 
aspiranter, hvoraf 16 optoges, nemlig 9 mænd og 7 kvinder.

oleaarets løb optoges:
1 mandlig elev 13de october.
2 kvindelige do. Jøde (1 mandi. asp. rejiceret
2 mandlige do. januar. vej optagelsesprøven).

12te
(rejiceredes ved opta-

1 kvindelig do. gelsesprøven).
1 do. do. 4de februar.
1 do. do.)
1 mandlig do. j>15de april.

kvindelig do. 20de
(rejiceredes ved opta-

1 gelsesprøven).
1 do. do. 1ste mai.

mandlig do. 1ste
(rejiceredes ved opta-

1 juni gelsesprøven).
1 do. do. 6te —
1 do. do. Ilte —
Forberedelsescurset har altsaa i aarets løb været besøgt 

af 30 elever. Af disse afgik 1 mandlig elev ved døden efter 
en for sildig foretagen operation for blindtarmbetændelse. 1 
kvindelig elev maatte slutte allerede 19de septbr. paa grund af 
øiensygdom og daarligt syn. 1 mandlig elev sluttede 31te 
marts, idet han bestemte sig for handelen. 1 kvindelig elev 
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forlod seminariet efter omtrent en maaneds forløb for at læse 
til artium, og endelig sluttede 1 mandlig elev 31te mai paa 
grund af brystsygdom, men gik dog op til og bestod optagel
sesprøven. Ved skoleaarets slutning bestod forbeiedelsesclassen 
saaledes af 13 mænd og 1'2 kvinder, tilsammen 25 elever. Af 
ovennævnte 30 elever hørte 23 hjemme paa landet og 7 i by. 
15 var børn af gaardbrugere (fædrene til 2 af dem indgaar 
tillige under rubriken „Lærere1'), 5 af folkeskolelærere, og 10 
fædre tilhørte „Andre samfundsclasser".

Fripladse gaves til et beløb af kr. 155,50, idet nemlig
2 elever fik friplads til et beløb af kr. 50,00 hver.
1 - - - - - — - „ 43,00.
1 — - - - - — - „ 12,50.
Skolepengene er kr. 5,00 maanedlig, altsaa kr. 50,00 for 

det timaanedlige curcus. I october maaned, da uddelingen af 
fripladse foregaar indtil et beløb, som udgjør '/3 af skolepen
gene, var disse efter det da tilstedeværende elevantal beregnede 
til kr. 801,17, og der kunde altsaa have været uddelt op til 
kr. 267,06. Der meldte sig imidlertid ikke flere, end 4 elever 
til fripladse til et beløb af kr. 143,00, saa at kr. 124,00 ikke 
blev disponeret. Senere gaves heraf til en i slutningen af 
skoleaaret optagen elev friplads for den tid, hun besøgte curset, 
2?/s maaned, med kr. 12,50. Det viste sig imidlertid, at skole
pengene blev ikke lidet større, end oprindelig paaregnet, idet 
nemlig især over nytaar curset fik adskillig tilgang, saa at de 
samlede skolepenge i aaret steg op til kr. 1098,98.

3. Fagfordelingen.
Seminarbestyrer Mar strander : Ckristendomskundskab og

skrivning.
Seminar lærer O. Jansen : Gymnastik (for de mandlige ele

ver) og sang.
Seminarlærerinde frøk. Sang : Gymnastik (for de kvindelige 

elever), irihaandstegning og kvindeligt haandarbeide.
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Cand. theol Gunnar Narvik: Norsk, historie, geographi, 
naturkundskab, regning og rumlære.

Vagtmester Chr. Truslew: Sløgd (tor de mandlige elever).

£ Timefordelingen.

Seminarbestyreren.

Cliristendomskundskab................................... 4 timer.
Skrivning.......................................................... 2

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

Seininarlærer O. Jansen.

Gymnastik.......................................................... 3 timer.
Sang..............................   1 —

-------------- 4 timer.

Seminarlærerinde frøk. Sang.

Gymnastik.......................................................... 3 timer.
Frihaandstegning.............................................  2 —
Kvindeligt haandarbeide ............................. 3 —

8 timer.

Cand. theol. Gunnar Narvik.

Norsk.........................................   8 timer.
Historie................................................................ 3 —
Geographi.............................................   2 —
Naturkundskab.................................................. 3 —
Hegning og rumlære........................................ 5 —

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

Vagtmester Truslew.

Sløgd................................................................................... 3 timer.

Seminarlærer Jansens 4 timer, frøk. Sangs 3 liaandarbeids- 
timer og vagtmester Truslews 3 timer lønnes med en timebeta
ling af kr. 1,50 pr. time.
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5. Undervisningen.
Christen domskundskab.

Bibelhistorie-. Gjennemgaaet Vogts bibelhistorie for mid
delskolen. Ved siden heraf bibelsk geographi i det omfang, 
stoffet krævede.

Kirkehistorie'. De i reglementet nævnte stykker af Vogts 
kirkehistorie, tildels med nogen udvidelse og med eftervisning 
af udviklingens gang.

Katechismusforklaring: Pontoppidans forklaring ved 
Sverdrup gjennemgaaet.

Norsk.

Læsning : Efter Paus og Lassens læsebog II og III trin 
og Garborg og Mortensens læsebog i landsmaal læst og gjen
nemgaaet udvalgte digte og prosastykker af de mere kjendte 
forfattere i det 19de aarhundrede. Der er anvendt megen tid 
til læsning for at opøve sansen for correct udtale og forstaa- 
elsesfuld betoning.

Litteraturhistorie'. Broch & Seips lærebog. Oversigt 
over den oldnorske litteratur, folkedigtningen og fælleslittera- 
turen; som litteraturprøver blev oplæst folkeviser, et par af 
Holbergs komedier, „Kjærlighed uden strømper" og enkelte 
digte af Wessel og Ewald. Norges litteraturhistorie i det 19de 
aarhundrede blev gjennemgaaet saa udførligt, som tiden tillod. 
Angaaende litteraturprøver se under „Læsning"!

Grammatik: Platous grammatik med exempelsamling. 
Analyse efter dictater, exempelsamlinger og læsebogen.

Skriftlige arbeider: De 2 første maaneder væsentlig 
dietat, enkelte lette gjenfortæHinger; Jsenere udvidede gjenfor- 
tællinger, d. e., læreren gav kun hovedmomenterne, hvorefter 
eleverne udarbeidede en sammenhængende fortælling. Af sti
lene blev i de sidste 3 maaneder af skoleaaret de fleste skrevet 
paa skolen i 3 i 4 sammenhængende timer. Stileopgaver: 
1) En skolebygning. 2) En vinteraften i hjemmet. 3) En 



Forberedelsescurset. 45

fisketur. 4) En juleaften. 5) Et besøg hos bedstemor. 6) 
En reise med jernbanen (eller: En dampskibstur). 7) Min 
første bytur. 8) Den vakreste udsigt over bygden. 9) En 
gymnastiktime. 10) En mislykket lysttur. 11) Min yndlings- 
fornøielse. 12) Mine kjæreste lege, da jeg var barn. 13) En 
frugthave ved vaar og høst. 14) En gammel bygning. 15) 
Til fjeldets top. 16) I lægens venteværelse. 17) Vaaren og 
vaaraannen. 18) De ulige brødre. 19) Kjækt gjort.

Historie.

Siegw. Petersens lærebøger i verdenshistorie og norges- 
historie; enkelte af eleverne læste „Norigs soga“. Gjenneni 
foredrag og samtale er det forsøgt at give eleverne forstaaelse 
af den historiske sammenhæng. Ilovedvegten er lagt paa 
Norges historie, som er læst og repeteret til nutiden. I ver
denshistorie „rak“ man ikke længere end til den franske 
revolution.

Geographi.

Gjennemgaaet Horns lærebog for amtsskoler og folkehøi- 
skoler samt for forberedelsesclasser for seminarier. Norges 
natur og næringsveie blev særlig udførlig behandlet. Kart- 
tegning.

N atur kun dsk ab.

Zoologi’. Efter Sørensens naturhistorie er gjennemgaaet 
hvirveldyrene i sin helhed samt det væsentligste om bløddyr 
og leddyr.

Anatomi og sundhedslære væsentlig efter Dybdahls 
lærebog.

Botanik: Efter Sørensens lærebog gjennemgaaet plan
tens ydre bygning og de almindeligst forekommende inden
landske planter. De vigtigste culturvexter.

Physik og chemi i den udstrækning, som reglementet 
bestemmer.
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Regning og rumlære.

Regning: Ubenævnte og benævnte tal, brøk, reguladetri, 
procent- og rentesregning, delings- og blandingsregning.

Rumlære'. Beregning af de almindeligste flader (triang- 
let, rectanglet, parallelogrammet, trapezet, cirkelfladen) og lege
mer (prismet, cylinderen, pyramiden, keglen, kuglen).

Som lærebøger er benyttede Nicolaisens regnebog II, 
Johannesens regnebog III og IV, Jensens og Deinbolls opgave- 
samlinger. Hjemmeopgave en gang om ugen. I de sidste, 
maaneder af skoleaaret en ugentlig tentamensopgave paa skolen 
i 3 sammenhængende timer.

Skrivning

er drevet væsentlig paa samme maade som i seminariet (se 
foran!), kun at forberedelsesclassens elever selvfølgelig ikke, 
kan have nikket saa langt. Nogen øvelse i at læse gothisk 
skrift (haandskriftsbog anvendt).

Frihaandstegning.

II. Petersens apparat, 2den gruppe, nr. 1—12.

Sang.

Folkesange og psalmemelodie.r, væsentlig efter gehør. 
Durscalaen og træffeøvelser indenfor samme.

Gymnastik.

Mandlige elever'. Bentzen, tab. I—X (personlig gym
nastik).

Kvindelige elever kommanderedes efter „Minnesbokens“ 
tabeller.

Haandarbeide.

Mandligt: Arbeidet efter Kjenneruds modelrække for 
børneskolen fra 1ste til og med 5te trin. Herfra kan fortsættes 
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videre i seminariet. Gjennemgaaet spikning, sagning, høvling, 
krumsagning og rundhøvling.

Kvindeligt-. For at opnaa færdighed i linsøm og strik
ning: er udført arbeider efter mønstre, hentede fra industri- 
skolens modelrække. De sidste uger før examen har været 
benyttet til forberedelse af examensarbeider.

Havedyrkning.

Eleverne har deltaget med seminariets elever i have
dyrkning.

6. De lavere prøver.
Fra forberedelsesclassen amneldtes til disse ialt 27 aspi

ranter, hvoraf 26 fremmødte. 1 af de 27 var i mellemtiden 
afgaaet ved døden, og 1 af de 26 havde i de sidste 2 maane- 
der været fraværende fra curset paa grund af sygelighed.
Tiloptagelsesprøvenfremmødte 6 = 4 mænd -j- 2 kvinder. 

- lavere lærerprøve]............ 2 — 0 — -|- 2 —
- do. do. med forbehold 18 = 10 — -|- 8 —

fait 26 = 14 mænd 12 kvinder.

Af disse rejiceredes 6, nemlig 2 mænd og 4 kvinder, og 
nærmere: 1 mandlig og en kvindelig aspirant til optagelses
prøven, 2 kvindelige til lavere lærerprøve, samt 1 mandlig og 
1 kvindelig aspirant til lavere lærerprøve med forbehold. 1 
kvindelig aspirant til lavere prøve med forbehold rejiceredes 
til lavere prøve i frihaandstegning og haandarbeide, men bestod 
optagelsen og optoges paa seminariet tilligemed de øvrige 19, som 
bestod. 3 af disse 20 traadte imidlertid tilbage, 2 paa grund 
af sygelighed, 1 af økonomiske grunde.


