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Aarsberetning for 1897—98.

I. Skolens forstanderskab.

Skolens forstanderskab har bestaaet af følgende medlemmer 
foruden rektor:
Navn, C. R., politimester, fra nytaar 1897 i henhold til lov 

af 27de juli 1896 af kirkedept. beskikket som medlem.
Gisholdt, L., bankkasserer, valgt 29de august 1890, gjenvalgt

26de oktober 1894.
Storåker, T., inspektør ved folkeskolen, valgt 29de august

1890, gjenvalgt 26de oktober 1894.
Gnathaug, A., praktiserende læge, valgt den 28de mai 1896.

Rektor har været forstanderskabets formand, hr. Storåker 
dets næstformand.

II. Lærerpersonalet.

Hartmann, Gudbrand Helenas, rektor. Født 1832, cand. 
mag. 1835, timelærer ved Laurviks middel- og realskole 
1857, adjunkt ved samme skole 1839, rektor ved Tromsø 
off. høiere almenskole 1874, rektor ved Skiens skole 1877.

Coucheron, Nils Theodor Dahl, overlærer. Født 1844, cand. 
real. 1872, bestyrer af Hortens realskole 1873, adjunkt ved 
Christianssands kathedralskole 1875, overlærer ved Skiens 
skole 1879.
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Schjøtt, Stener Johannes Stenersen, overlærer. Født 1844, 
cand. mag. 1870, klasselærer ved Christianssands kathe- 
dralskole 1873, adjunkt ved Fredrikshalds off. høiere almen
skole 1874, overlærer ved Skiens skole 1892.

Dietrichson, Jørgen Laurents Wilhelm, overlærer. Født 
1841, cand. real. 1865; 1864—65 lærer ved Christiania 
borgerskole; 1865—67 andenlærer ved Ringerikes real
skole; 1867—73 inspektør og førstelærer ved Hortens real- 
og høiere almueskole; 1873—76 lærer ved Aars og Voss’ 
skole i Christiania; udnævntes 14de septbr. 1876 til over
lærer ved Molde off. høiere almenskole; da denne skole 
nedlagdes i 1893, blev han, med bibehold af sin over
lærerstilling, bestyrer af Molde kommunale middelskole, 
samt inspektør ved Molde folkeskole indtil sommeren 1896, 
da han, fremdeles med bibehold af sit faste overlærer
embede, blev konstitueret overlærer ved Skiens skole, 
hvortil han var udnævnt 7de marts næstforud.

Hanssen, Jonas, adjunkt. Født 1843, cand. mag. 1870, klasse
lærer ved Skiens skole 1871. adjunkt 1876.

Coll, Axel Ludvigsen, adjunkt. Født 1849, cand. mag. 1875, 
timelærer ved Skiens skole 1875, klasselærer 1876, adjunkt 
1876.

Schneider, Johan Andreas, adjunkt. Født 1847, cand. mag. 
1873, adjunkt ved Molde off. høiere almenskole 1875, ad
junkt ved Skiens skole 1886.

Skaaden, Johannes, konst, adjunkt. F'ødt 1857, cand. mag. 
1883 (sprogl.-hist. examen gr. I og IV), klasselærer ved 
Stavanger off. høiere almenskole 1878—80, klasselærer ved 
Skiens skole 1884, konst, adjunkt den 12te juni 1896.

Blom, Christofer Helen, konst, adjunkt. Født 1855, cand, 
mag. 1882 (sprogl.-hist gr. 1 og II), klasselærer ved Ber
gens kathedralskole 1883—87, vikar ved Tromsø off. 
høiere almenskole Iste halvaar 1888, ansat ved Hambros 
skole i Bergen 1888—90, klasselærer ved Skiens skole fra 
begyndelsen af skoleaar 1890—91; konst, adjunkt den 
25de juli 1897.

Jensen, Johan, klasselærer. Født 1841, dimitteret fra Asker



Rettelse
i Skiens skoles aarsberetning for 1897—98.

1 indberetningen om engelsk i kl. II side 17 
nederst skal ordene „og efter Knudsens og Løkkes 
stiløvelser. Stilene lærte udenad efter rettelsen“ udgaa.

I indberetningen om engelsk i kl. III side 18, 10 
linjer fraoven skal efter „Brekkes“ punktum udgaa og 
ordene: „læsebog og efter Knudsens og Løkkes stil
øvelser. Stilene lærte udenad efter rettelsen“ tilføies.

Side 33 er Andersen, Ida Andrea, opført som elev 
af skolen i 5 aar; skal være 1 aar.
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seminarium 1867, lærer ved Mandals borgerskole 1868, 
ved Skiens almueskole 1874, klasselærer ved Skiens høiere 
almenskole 1876; fra 1ste november 1886 tillige Skolens 
sanglærer.

Kullerud, Gustav Ludvig, residerende kapellan i Skien, an
tagen som religionslærer i gymnasiet fra begyndelsen af 
skoleaar 1891—92 samt i middelskolen (kl. II — IV) i 1897. 
Født 1852, cand. theol. 1878.

Nielsen, Fin Harald, kaptein i landstormen, gymnastiklærer 
1885; fra skoleaar 1889—90 tillige tegne- og skrivelærer. 
Født 1851.

Hoel, Kristian, lærer ved Skiens folkeskole, fra begyndelsen 
af skoleaaret antagen som midlertidig lærer i sløid ; des
uden timelærer i religion i kl. I.

Blegelid, Johannes, lærer ved Skiens folkeskole, i skoleaaret 
lærer i religion i forberedelsesklasserne.

Idet kand. Blom konstitueredes som adjunkt i den efter 
adjunkt Nielsen ledige adjunktpost, blev hr. Bioms klasse
lærerpost ikke paany besat, men de timer, som adjunkt Nielsen 
hidtil havde havt, blev med overstyrets samtykke besørgede 
paa følgende maade: pastor Kullerud overtog 7 timer religion 
i kl. II. III og IV; lærer Hoel 2 t. religion i kl. I, lærer Blegelid 
5 t. relig. i 4de og 5te forbkl.; kapt. Nielsen 2 t. geogr. og 
3 t. skrivning i 5te forbkl.

Under adjunkt Bioms sygdomsforfald fra de første dage 
af marts til 4de april søgte man i begyndelsen at bestride 
hans timer ved hjælp af forskjellige af skolens lærere, idet hr. 
Blom i de første dage saa sig istand til at læse med gymnasie
klasserne i sit hjem. Men da det viste sig, at hans forfald 
vilde blive af længere varighed, antoges frøken Berna Larsen 
som vikar i tysk i kl. II og III og norsk i kl. II, medens ad
junkt Hanssen overtog timerne i græsk i 2den gymnkl. og 
adjunkt Skaaden timerne i engelsk i 2den og 3die gymnkl.

Da overlærer Schjøtt i tiden fra 20de til og med 28de april 
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maatte gjøre tjeneste som lagrettesmand, blev hans timer, saa- 
vidt muligt, besørgede af enkelte af skolens lærere.

1 slutningen af mai var kaptein Nielsen med overstyrets 
samtykke permitteret i noget over en uge for paa den tekniske 
aftenskoles vegne at ordne dennes udstilling i Bergen. I denne 
tid var gymnastikundervisningen indstillet, medens hr. Nielsens 
øvrige timer, saavidt muligt, besørgedes ved skolens lærere.

For øvrigt har kun faa lærere havt ganske kortvarige 
sygdomsforfald eller enkelte dage været permitterede.

Som følge af 4de forberedelsesklasses inddragning ved 
udgangen af skoleaaret opsagdes klasselærer Johan Jensen, 
der i 22 aar har været ansat ved Skiens skole som lærer i 
dens laveste klasser (4de og 5te forberedelsesklasse, tidligere 
kaldet middelkl. 1 og II). Skolen skylder hr. Jensen tak for 
hans nidkjære og dygtige undervisning, hvorved eleverne har 
modtaget et solid grundlag, navnlig i norsk og regning.

III. Disciplenes antal m. m.
(Middelskolens klasser betegnes i det folgende med romertal; 

L. betyder latinlinje; E. engelsklinje).

Ifølge kommunestyrets ønske og med kirkedepts. samtykke 
gaves der fra begyndelsen af skoleaaret piger regelmæssig 
adgang til at optages i skolen, dog saaledes, at i forbere
delsesklasserne, der efterhaanden skal nedlægges, ingen piger 
skulde optages, og de piger, der optoges i klasserne IV og 
III, der undervistes efter den ældre skoleplan, forpligtedes, 
saafremt de ikke vilde følge med gutterne i mathematik, til, 
imod nedsættelse af skolepengene med en trediedel, selv at 
sørge for sin undervisning i mathematik; videre fik pigerne i 
kl II, III og IV ikke særskilt undervisning i gymnastik og 
kvindeligt haandarbeide. Der optoges efter dette i kl. II 4 
piger, i kl. III 4 og i kl. IV 5. Til optagelse i kl. I an- 
meldtes ingen piger. De nyoptagne piger i kl. III og IV 
læste altsaa ikke mathematik med gutterne; en pige i 
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kl. IV, der tidligere var optagen i skolen paa latinlinjen, deltog 
i gutternes mathematikundervisning.

a. Disciplenes antal og fordeling:

cd

cd 
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" æ
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rta
l 
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ta
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18
98

.
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l 
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Forberedelsesklasse 4
(tidligere kaldet kl. I) . ............... 12 14 14 14

Forberedelsesklasse 5 (kl. II) ... . 15 16 15 15
Middelskolen kl. I (kl. III) ............... 17 16 16 16

— kl. II (kl. IV) ............... 17 17 17 16
kl. III L. (kl. V) . . . . 2 2 2 2

— kl. III E. . . ............... 16 16 16 16
- - kl. IV L. (kl. VI) ... 6 6 6 6
— kl. IV E. . . ............... 12 12 13 13

Latingymnasiet kl. 1 . . 3 3 2
— kl. 2 . . ............... 7 7 7 7
— kl. 3 . . o 2 2 2

Samlet antal 109 111 111 109
Deraf 4 piger i kl. II, 4 i kl. III, 6 i 1kl. IV.

b. Aldersfor holdet mellem de forskjellige klasser: 
a) gjennemsnitsalder ved begyndelsen af skoleaaret og b) nor
malalder :

a. b.
F orberedelsesklasse 4 . .■ — 9

— 5 . . i0Vi2 — 10
Middelskolen klasse I . .■ 116/12 — 11

— — II . .• 12io/12 — 12
— — III . • — 13
— — IV . • 1^712 — 14

Gymnasiet — 1 . • 151O/12 — 15
— — 2 . • 16u/12 — 16
— — 3 . . 17 — 17
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c. Disciplenes fordeling efter hjemstavn:
Af disciplene har 5 havt sin hjemstavn i Gjerpen, 1 i 

Slemdal, 1 i Laardal, 1 i Saude, 2 i Hollen, 1 i Modum, 1 i 
Porsgrund. De øvrige har været hjemmehørende i Skien.

IV. Fagfordelingen.

Fagene har været fordelte paa lærerne paa følgende 
maade:
Rektor: Latin “> timer i gymnkl. 2 -|- 3, 4 t. i gymnkl. 3, 

2 t. i gymnkl. 2, 3 t. i gymnkl. 1 —2; tilsammen 
14 timer.

Concheron: Mathematik 3 timer i gymnkl. 3, do. 2 t. i 
gymnkl. 1, do. 5 t. i kl. I, do. 5 t. i kl. II; natur
kundskab 2 t. i kl. IV, do. 2 t. i forbkl. 5; geografi 2 
t. i kl. IV, do. 2 t. i kl. II, do. 2 t. i kl. I, tilsammen 
25 timer.

Schjøtt: Græsk 7 timer i gymnkl. 3; norsk 2 t. i gymnkl. 
2, do. 4 t. i kl. III; engelsk 5 t. i kl. IV; latin 7 t. i 
kl. III, tils. 25 timer.

Dietrichson: Mathematik 6 t. i kl. IV, do 5 t. i kl. III, do. 
3 t. i gymnkl. 2; naturkundskab 3 t. i kl. III, do. 2 
t. i kl. II, do. 3 t. i kl. I; geografi 2 t. i kl. III; 1 t. 
i projektionstegning i kl. IV, tils. 25 timer.

Hanssen: Græsk 7 timer i gymnkl. 1; norsk 3 t. i kl. IV; 
historie 9 t. i kl. IV, III og I; do. 3 t. i gymnkl. 1, 
1 t. i mythologi i gymnkl. 1, tils. 23 timer.

Coll: Historie 6 timer i gymnkl. 2 og 3, do. 2 t. i kl. II, 
do. 2 t. forbkl. 5; tysk 4 t. i kl. IV, do. 1 t. i 
gymnkl. 1; norsk 3 (4) t. i gymnkl. 1, do. 6 t. i 
forbkl. 5, tilsammen 24 (25) timer.

Schneider: Norsk og oldnorsk 4 t. i gymnkl. 3; norsk og 
tysk 11 t. i kl. I; latin 7 t. i kl. IV; oldnorsk 2 t. i 
gymnkl. 2, tils. 24 timer.



1898] Fagfordelingen. 9-

Skaaden: Fransk 2 timer i gymnkl. 2 + 3, do. 4 t. (i 2det 
halvaar 3 t.) i gymnkl. 1, do. 2 t. i kl. III, do. 2 t. i kl. 
IV; engelsk 5 t. i kl. III, do. 3 i kl. II; latin 5 t. i 
gymnkl. 1, tils. 23 (24) timer,

Blom: Engelsk 3 timer i gymnkl. 2, do. 3 t. i gymnkl. 3; 
norsk og tysk 10 t. i kl. II; tysk 4 t. i kl. III; græsk 
6 t. i gymnkl. 2, tiis. 26 timer.

Jensen: 23 timer i forbkl. 4 (alle fag undtagen religion); 4 
t. regning i forbkl. 5, tils. 27 t.; dertil sang 4 timer.

Knllerud: Religion 4 timer i gymnasiet, do. 2 t. i kl. IV, 
do. 2 t. kl. III, do. 3 t. kl. II, tils. 11 timer.

Kaptein Nielsen: Tegning 2 t. i forbkl. 5, 2 t. i kl. I, 2 
kl. II, 1 t. i kl. III 4- IV, 1 t. i kl. III, 1 t. i kl. IV; 
skrivning 3 t. i forbkl. 5, 2 t. i kl. I, 1 t. kl. II; 
geografi 2 t. i forbkl. 3; gymnastik i skolen 9 t., tils. 
26 timer.

Hoel: Sloid 2 timer i forbkl. 5, do. 2 t. i kl. I; religion 2 t.. 
i kl. I, tils. 6 timer.

Blegelid: Religion 3 timer i forbkl. 4, do. 2 t. i forbkl. 5,. 
tils. 3 timer.
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V. Timefordelingen, skoletiden m. m.

Timernes fordeling paa klasser og fag.

Forskolen.
kiTTkiTT

Middelskolen.
kl. I.,kl. 11.‘kl. Hl|kl. IV

Latingymnasiet

4 kl. 2 kl. 3 kl.

Religion . . . 
Norsk .... 
Oldnorsk . . .
Tysk............
Latin............
Engelsk.... 
Fransk .... 
Græsk .... 
Historie . . .
■Geografi . . . 
Naturkundskab 
Mathematik . 
Skrivning . . 
Tegning . . 
Gymnastik . .
Sløid............
Sang............

o

2 
o
2
5
3
-)

3
2
1 1

36 36
1

36

4’)
L.7

E32'

1
36

10

4“)

33 335) 33^)

1
} 34) 3

6

3 3

3

6

9

3

3

6

3

3

3

3

I 1ste gymnkl. læstes fransk i 1ste halvaar i 4 ugentlige 
timer, i 2det halvaar i kun 3 timer, idet 1 time afgaves til 
oldnorsk. Foreløbig afgaves imidlertid denne time til norsk, 
der nu havde 4 timer ugentlig indtil slutningen af marts, da 
oldnorsk paabegyndtes med 2 timer ugentlig, medens norsk 
kun fik 2 ugentlige timer.

Følgende klassekombinationer har, udenfor sang- og gym
nastiktimerne. fundet sted:

gymnkl. 1 og
„ 2 og

_   „2 og
•) heraf 1 time for de elever, 

for de elever, som ei læste fransk.
4) se nedenfor. 5) 35 timer ugentlig 
•og fransk.

2 i latin 3 timer,
3 i latin 5 timer,
3 i fransk 2 timer.
som ei læste fransk. ’) heraf 1 time 
’) heraf 1 time kun for engelsklinjen. 
for de elever, som læste baade engelsk
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De elever i kl. III og IV, der ikke læste fransk, var kom
binerede i 1 tegnetime ugentlig.

I gymnastik har eleverne været delte i 3 partier, som 
hver har havt 3 ugentlige timer; 1ste parti har omfattet gym
nasiet og kl. IV, 2det kl. III og II, 3die kl. 1 og forbkl. 4 og 5.

I de 5—6 første uger af skoleaaret var dog forbkl. 4, hvis elever 
ikke tidligere havde havt gymnastik, ikke kombineret med 

kl. I og forbkl. 5. Idet gymnastiklæreren nemlig velvillig paatog 
sig 1 ugentlig extratime, havde i denne tid forbkl. 4 2 særskilte 
ugentlige timer, medens kl. 1 og forbkl. 5 kombinerede havde 2 
timer om ugen. Fra begyndelsen af oktober forenedes alle 3 
klasser til et parti med 3 ugentlige timer.

I sang har forbkl. 4 og 5 hver havt 1 time ugentlig. Kl. I, 
II, III og IV har været kombinerede i sang 1 time ugentlig; 
i 1 ugentlig time har derhos hver af disse klasser hver 3die 
uge havt sanglære.

Den daglige undervisningstid er i henhold til lov af 27de
juli 1896 § 25 fastsat paa følgende maade:

1ste time fra kl. 8.30 til 9.20 (derpaa fri 10 min.).
2den time fra kl. 9.30 til 10.15 (fri 10 min.).
3die time fra kl. 10.25 til 11.10 (fri 15 min.).
4de time fra kl. 11.25 til 12.10 (fri 10 min.).
5te time fra kl. 12.20 til 1.5 (fri 10 min.).
6te time fra kl. 1.15 til ')

Skolens ferier er i henhold til lov af 27de juli 1896 § 26
fastsatte saaledes: 
Sommerferier............................................................ 7 uger.
12 enkelte dage til rektors disposition 12 dage.
Juleferier fra 22de decbr. til 8de jan. 

begge incl.........................................18 —
Paaskeferier........................................... 7 —
Pintseferier........................................... 4 —
Kongens fødselsdag........................... 1 —
17de mai............................................. 1 —
2 dage mellem skriftlig og mundtlig

middelskoleexamen........................ 2 —
-------------- 6 uger 3 dage.

Tilsammen 13—14 uger.
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1 undervisningen i fransk deltog ved skoleaarets udgang 
i kl. IV 11 elever, i kl. III 9, i 1ste gkl. 2, i 2den gkl. 2, i 
3die gkl. 1.

I undervisningen i engelsk deltog ved skoleaarets udgang 
i odie gkl. begge klassens elever, i 2den gkl. 6 elever.

Fritagen for religionsundervisning som dissenter var 1 
elev af middelskolen.

Af helbredshensyn ifølge lægeattest var 5 elever fritagne 
for gymnastik hele skoleaaret.

IV. Undervisningen.

Forskolen og Middelskolen.

Religion.

Forbkl. 4: Vogts lille bibelhistorie læst og repeteret. Kate
kismens 5 parter uden Luthers forklaring. Gjennem- 
læst Math, evang. og „apostlernes gjerninger“. 
10 salmer.

Forbkl. 5: Af Vogts bibelhistorie for middelskolen til s. 38. 
Katekismens 5 parter med Luthers forklaring. 6 
salmer. Enkelte afsnit af bibelen i tilslutning til 
bibelhistorien.

Klasse I: Efter Vogts mindre bibelhistorie hele det gamle 
testamente læst og næsten fuldstændig repeteret. 
Efter Sverdrups forklaring læst og repeteret hele 
1ste part og 1ste artikel af 2den part. Katekisme- 
stykkerne til resten af 2den og 3die part læst. Efter 
Landstads salmebog læst salmerne 27—65 og 330,2.

Klasse II: Sverdrups forklaring (den forkortede udgave) sp. 
85—264 og 4de part. Vogts bibelhistorie for middel
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skolen fra „Det nye testamente“ til „Apostlernes 
gjerninger“. 5 salmer efter Landstads salmebog.

Klasse III: Sverdrups forklaring fra 3die artikel bogen ud. 
Vogts bibelhistorie fra „Palmesøndag“ til „Paulus's 
breve“.

Klasse IV: Repeteret forklaringen og bibelhistorien.

Modersmaalet.

Korbkl. 4: Læsning i Pauss og Lassens læsebog, 1ste skole
trin, samt 80 sider af 2det skoletrin. Diktat 2 gange 
om ugen næsten hele skoleaaret. Gjennemgaaet 
ordklasserne, sætningsdelene og det vigtigste af 
bøiningslæren. Analyse efter Platous exempelsam
ling. 5 digte udenadlærte.

Korbkl. 5: 5 timer ugentlig. Læsning og gjenfortælling efter 
Pauss & Lassens læsebog II. Læst og repeteret 
endel af formlæren i Hofgaards lille grammatik og 
lidt af Hougens retskrivningsregler. Analyse efter 
Platous exempelsamling. Jevnlig diktat og i sidste 
halvaar et par gange skriftlig gjenfortælling.

Klasse I: Pauss & Lassens norske læsebog, 2det skoletrins 
3die afdeling, gjennemgaaet omtrent i sin helhed. 
Endel digte lært udenad. — Af Hofgaards norske 
grammatik læst sætningslæren og repeteret ord
klasser og sætningsdele. Til analyse er benyttet 
dels læsebogen, dels Platous exempelsamling. Ugent
lige diktater efter Hougens retskrivningsdiktater; 
dertil læst vedkommende regler i samme forf.s ret
skrivningsregler. Interpunktionsøvelser efter Platous 
exempelsamling. Endel gjenfortællinger og friere 
arbeider i brevform.

Klasse II: Læsning med gjengivelse af indholdet i Pauss 
& Lassens læsebog, 2det skoletrin, 3die afdeling og 
3die skoletrin. En del digte udenad. 1 Hofgaards 
lille grammatik læst og repeteret afsnittet om hoved- 

■og bisætninger samt repeteret det meste af det tid
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ligere læste. Analyse efter læsebogen. Repeteret 
Hougens retskrivningsregler.

Hver uge enten diktat efter Hougen eller skriftlig 
gjen fortælling eller lettere stil af beskrivende og 
fortællende indhold efter opgiven disposition.

Klasse III: Broch og Seips læsebog benyttet. Nogle digte 
lærte udenad. Hofgaards lille grammatik repeteret. 
En diktat hver anden uge. Indøvelse af ordlisterne 
i Aars’ retskrivningsregler. Jevnlig analyse. Føl
gende stile er skrevne, efterat disposition er ud- 
arbeidet paa skolen: 1. En dag i sommerferierne. 
2. Skiens park. 3. Landbrugsudstillingen i Skien. 
4. Udvidet fortælling. 5. Hunden. 6. Gjengiv 
indholdet af Terje Viken. 7. Katten. 8. Stygt 
juleveir. 9. Hvad jeg tager mig til i mine ledige 
stunder. 10. Granen. 11. De forskjellige maader 
at reise paa før og nu. 12. Fornøielsen og nytten 
af vore husfugle. 13. Et besøg i et fattigt hjem. 
14. Fortæl om de vigtigste firføddede husdyr. 15. 
En vaardag. 16. In dseilingen til Skien. 17. Fortæl 
om de vigtigste rovdyr i Norge (Examen).

Klasse IV: Brochs og Seips læsebog. Til afgangsexamen 
er oplagt: Holberg: Scener af „Jakob von Tybo“ 
og af „Den stundesløse“. Wessel: Smeden og 
bageren. Evald: Dansk nationalsang, øhlen- 
schläger: Scener af „Hakon Jarl“; Ridderen ved 
kulsvierhytten. H. C. Andersen: De vilde svaner. 
S. O. Wolf: Nordhavet. Wergeland: Var jeg 
arbeidsmand. Welhaven: St. Olafs mildhed: As- 
gaardsreien. Asbjørnsen: En søndagskveld til 
sæters; En katekisation; Tigeren; Dromedaren; 
Herremandsbruden; Manden, som skulde stelle 
hjemme. J. Moe: Eventyrfortællere; Blomsterole. 
Eilert Sundt: En østerdalsk bondegaard; Taterliv. 
Keyser: De gamle nordmænds gjæstfrihed. P. A. 
Munch: Slaget ved Kalvskindet. Bjørnson: Før 
konfirmationen; Den norskesjømand. Ibsen: Scener 
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af „Hærmændene paa Helgeland'*. R. Collet: Træk
fuglene.

Literaturhistorie efter Brochs og Seips omrids;. 
Det fornødne om versemaal samt om troper og 
figurer efter diktat. Retskrivningsregler og analyse- 
indøvede.

Følgende skriftlige opgaver af beskrivende indhold,, 
idet schemaer for hver enkelt art af udarbeidelser 
er dikterede og af eleverne lærte udenad.

1. Beskriv det norske vasdrag, du kjender bedst,.
2. Beskrivelse af Skien. 3. Beskriv den by, du 
næst efter Skien kjender bedst. 4. Jernet. 5.. 
Guldet. 6. Norges naturlige beskaffenhed. 7.. 
Danmarks naturlige beskaffenhed. 8. Sammen
ligning mellem katten og hunden. 9. Sammen
ligning mellem haren og ekornet. 10. Sammen
ligning mellem granen og birken. 11. Om de 
forskjellige maader at reise paa. 12. Gjentagelse 
af forrige opgave. 13. Fodtur fra Skiens torv til 
Klosterbroen. 14. Beskrivelse af en landgaard.
15. Harald Haarfager (tentamen). 16. Beskrivelse 
af vore vigtigste husdyr (ligesaa). 17. Vaaren 
(ex tempore).

Tysk.
Klasse I: Knudsens tyske læsebog, 2den afdeling, gjennem- 

gaaet. Formlæren efter Løkkes grammatik. Kri
stiansens tyske tale- og skriveøvelser til side 21. 
Ugentlige stile dels efter sidstnævnte bog, dels repe
titionsstile efter elementarbogen.

Klasse II: I Voss’s Deutsches Lesebuch für die Mittelschule 
læst ialt 27 sider, deraf er 11 sider (no. 3—6, 8—9% 
25—26, 29, 31, 35—36) benyttet til friere gjengi
velser og til samtale efter den i det nye reglement 
anviste methode.

Af Otto Kristiansens tyske stil- og taleøvelser 
gjennemgaaet fra prædikatsord (pag. 18) til verber- 
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med dativ og akkusativ (pag. 48), idet gloserne er 
lært, de tyske samtaler oversatte og de norske 
øvelser benyttet til skriftlig retroversion hver uge. 
1 slutningen af skoleaaret blev der skrevet nogle 
sammenhængende stile efter Kristiansens stiløvelser.

I Løkkes lille tyske grammatik repeteret substan
tivernes deklination, afsnittene om adjektiverne, tal
ordene og pronominerne, de med partikler sam
mensatte verber, præpositionerne og konjunktionerne. 

Klasse III: I Pauss & Lassens tyske læsebog læst Sl1/^ 
side prosa, hvoraf repeteret 221/3 side; desuden læst 
en del digte: Heidenröslein, Erlkönig, Die Bürgschaft 
og Die Grenadiere. Det andet og fjerde af disse er 
lært udenad.

Af Løkkes lille grammatik er hele syntaxen gjen
nemgaaet.

Efter Knudsens tyske stiløvelser hver uge afveks
lende hjemmestil og skolestil.

Særtimen for engelsklinjen benyttedes den ene 
uge til skolestil, den anden til retroversion af eks
empler i Knudsens stiløvelser og til repetition af 
formlæren i grammatiken.

Klasse IV: Læst ca. 33 sider af Pauss & Lassens læse- 
stykker og Roseggers Lex v. Gutenhag (i sidste 
kvartal ex tempore).

Læst og repeteret Løkkes kortfattede grammatik. 
Gjennemgaaet 48--66 af O. Kristiansens stil- og 
taleøvelser samt de modale hjælpeverber i ,.tillægget“ 
og stykket om præpositionerne i Kristiansens stil
øvelser for middelskolen.

1 time ugentlig blev anvendt til extemporalstil og 
til gjennemgaaelse af de ugentlige hjemmestile.

Engelskpartiets særtime benyttedes dels til ex- 
temporallæsning ca. 18 sider, dels til stilskrivning.

Latin.
Klasse III: Af Voss’s „Udvalg“ læst og repeteret 400 vers 
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af Phædrus, de første 3 feltherrer af Cornel og 10 
kapitler af Cæsars galliske krig, 1ste bog. Repe
teret formlæren efter Schreiners grammatik, samt 
læst og repeteret af syntaxen til pronominerne efter 
samme grammatik. En skolestil og en hjemmestil 
hver uge efter Johansens latinske stiløvelser.

Klasse 1V: Cæsars galliske krig I, kap. 30—54, Cicero in 
Catilinam III. Repeteret det hele eksamenspensum. 
Af Schreiners latinske grammatik læst sætningslæren 
og repeteret formlæren. Ugentlige stile efter Jo
hansens stiløvelser, 2den udgave.

Engelsk.
Klasse II: Af Brekkes lærebog for begyndere læst 39 sider. 

Samtaleøvelserne 15—19 indtil videre forbigaaede. 
Den største del af det gjennemgaaede læsestof er 
lært udenad. Ved gjengivelsen af samtaleøvelserne 
har der været lagt an paa at frigjøre dem fra den 
norske tekst. Af de sammenhængende stykker er 
6 sider, nemlig: The Body. The Boy and the 
Bishop. The Cock and the Fox. Food. A Sailor’s 
Answer. The three Lazy Fellows. One Penny and 
one Penny make Twopence. One’s own Children. 
The four Points og The three Questions, — mere 
indgaaende bearbeidede, idet de er gjengivne sam
talevis og benyttede til skriftlige øvelser. Disse har 
tor en væsentlig del været drevne som en blanding 
af diktat og gjengivelse, idet dikterede spørgsmaal 
er blevet mundtlig og skriftlig (eller blot skriftlig) 
besvarede af eleverne; ved siden heraf har de ogsaa 
omfattet gjenfortælling. Det engelske sprog er ofte 
benyttet i undervisningen og i samtaler med eleverne. 
Af de norske øvelsesstykker gjennemgaaet mundtlig 
og skriftlig st. 1 —14 til indøvelse af grammatikken. 
Denne er læst efter samme lærebog og efter Knudsens 
og Løkkes stiløvelser. Stilene lærte udenad efter 
rettelsen.
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Klasse III: Af Brekkes lærebog: Little Red Riding Hood, 
Rich Peter og The Inn, samt af Brekkes læsebog 
for middelskolen nogle sider af „Malachi Bone“. 
Stykket „Rich Peter“ gjengi vet samtalevis. Efter 
Løkkes kortfattede grammatik. Westerns udgave, er 
formlæren repeteret og af syntaxen læst til afsnit 
VIII: Om verberne. De tilsvarende eksempler af 
Knudsen og Løkkes stiløvelser gjennemgaaede. En 
skolestil og fra februar en hjemmestil ugentlig efter 
øvelserne i Brekkes.

Klasse IV: Af Brekkes læsebog for middelskolen læst 124 
sider, hvoraf en del kursorisk. En skolestil og en 
hjemmestil ugentlig efter Knudsen og Lokkes stil
øvelser. Af Løkkes grammatik (Westerns udgave) 
læst fra side 49 til enden, og hele grammatikken 
repeteret. En del af præpositioner og synonymer 
efter Knudsen og Løkke.

Fransk.
Klasse III: Af Bødtker og Høsts lærebog i fransk for be

gyndere side 1—41. Endel af samtalerne lært udenad. 
Diktat. Det tilsvarende af formlæren efter samme 
bog.

Klasse IV: Af Bødtker og Høsts lærebog side 40—68. Sam
talerne lært udenad. Det hele pensum repeteret. 
Grammatikken efter samme bog.

Historie.
Forbkl. 4: Efter Winthers forberedende historie lært og repe

teret endel fortællinger af oldtidens og middelalde
rens historie.

Forbkl. 5: Læst og repeteret Winthers forberedende lærebog 
fra Kristian IV samt Ræders historiske lærebog for 
middelskolen til romerne.

Klasse I: Nissens verdenshistorie fra „Graccherne“ og til 
„Schweizernes frihedskamp“ med forbigaaelse af 
de paragraffer, som handler om Nordens historie
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S. Petersens Nordens historie ved G. Storm forfra 
til Sverige 1050.

Klasse II: Læst og repeteret Nissens verdenshistorie fra 
Luther til Peter den store (ind.) og Siegw. Petersens 
Nordens historie fra „Danmark fra 1047“ til 1720.

Klasse III: Nissens verdenshistorie fra Peter den store 
bogen ud med forbigaaelse af de stykker, som om
handler Nordens historie. S. Petersens Nordens 
historie ved G. Storm fra „Danmark og Norge i 
fredstiden“ bogen ud.

Klasse IV: Repeteret Nissens verdenshistorie og Petersens 
Nordens historie ved G. Storm.

Geografi.
Forbkl. 4: Reusch, Kortfattet geografi læst og repeteret. Kart- 

tegning paa skolen.
Forbkl. 5: Pifter Horns geografi for middelskolen, 2det trin, 

Asia, Afrika og tildels Norge.
Klasse 1: Af Horns geografi læst og repeteret Amerika, 

Australien, Norge, Sverige og Danmark med øvelse 
i tegning af de vigtigste vasdrag.

Klasse II: Af Horns geografi læst og repeteret Nederlandene, 
Belgien, Frankrig, England. Rusland, Danmark, 
Sverige og Norge samt læst af Asien til Forindien. 
Tegnet de vigtigste vasdrag i Norge.

Klasse III: Horns geografi formiddelskolen: Norge, Sverige, 
Danmark, dernæst fra Mellemeuropa til Norge.

Klasse IV: Af Horns geografi læst den fysiske geografi og 
repeteret det hele pensum.

Naturkundskab.
Forbkl. 5: Pifter Sørensens naturhistorie læst og repeteret 

pattedyr og fugle.
Klasse I: Sørensens zoologi fra „Fiskene“ ud bogen. Sø

rensens botanik fra „Planternes ydre bygning“ til 
„Planternes indre bygning“. Dernæst indøvet „Linnés 
system“, 

o*
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Klasse II: Sørensens zoologi: „Bløddyr“, „Leddyr“ ud 
bogen.

Dernæst repeteret fra “Fuglene“.
Klasse III: Henriksens fysik fra „De 3 aggregattilstande“ til 

„Lyd“.
Sørensens botanik fra „Planternes inddeling“ ud 

bogen.
Klasse IV: Efter Henriksens fysik læst afsnittet „Ligevegt 

og bevægelse“ og repeteret det hele pensum. For
søgene er gjentagne, forsaavidt tiden har tilladt.

Efter Sørensens naturhistorie er repeteret hele 
dyreriget.

Efter Sørensens naturhistorie er læst planternes 
indre bygning samt repeteret hele planteriget. Planter 
gjennemgaaet efter naturen.

Mathematik.
Forbkl. 4: De 4 regningsarter i ubenævnte tal. Den lille 

multiplikationstabel.
Forbkl. 5: De 4 regningsarter i almindelig brøk og decimal

brøk.
Klasse 1: Brøklæren repeteret (kun hele tal som multipli

kator eller divisor).
Lettere opgaver i enkelt og sammensat reguladetri 

samt procentregning. Eckhofs regnebog, 3die hefte 
benyttet. Stadig øvelse i hovedregning.

Klasse II: Efter Johannesens regnebog repeteret brøklæren, 
gjennemgaaet enkelte og lettere stykker af sam
mensat reguladetri, procentregning og en del rente
regning. Stadig øvelse i hovedregning.

Geometri 2det halvaar. Bonnevies lærebog læst 
fra begyndelsen til § 80, repeteret til § 52.

Konstruktion hovedsagelig efter Getz’s konstruk
tionsbog 1 time ugentlig. Arithmetik af Johanne
sens lærebog til § 29 læst og repeteret.

Klasse III: Johannesens arithmetik: Brøk, decimalbrøk, 
proportioner, ligninger med 1 ubekjendt. Bonnevies 
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plangeometri: 2den til 4de bog. Getz' konstruk
tionsbog 2det hefte. Praktisk regning efter Johanne
sens regnebog 3die hefte. Enkelt reguladetri, pro
cent- og renteregning.

Klasse IV: Johannesens arithmetik fra 3die bog ud. Talrige 
regneopgaver.

Bonnevies geometri fra 3die bog ud bogen. Prak
tisk regning efter Johannesens regnebog 3die hefte 
samt efter Johannesens „Blandede Opgaver“. Op
gaver hjemme og paa skolen.

Skrivning.
Forbkl. 4: Moes skrivebog, hefte 1, 2, 3. Tælling.
I 5te forbkl. samt kl. I og II er anvendt en reservebog til 

taktskrivning og diktat.
Forbkl. 5: Moes skrivebog 2det, 3die og tildels 4de hefte. 

1 diktat maanedlig.
Klasse I: Moes skrivebog 4de, 5te og tildels 6te hefte. Takt

skrivning er som regel anvendt nogle minutter i 
hver time. Tal er altid øvet i diktat. 1 diktat 
maanedlig.

Klasse II: Moes skrivebog 5te og 6te hefte. 2—3 diktater. 
Klasse III—IV: I disse klasser er der givet en maaneds- 

karakter enten for skriften i et af de skriftlige hjemme
arbeider eller for en diktat, dikteret af skrivelæreren.

Tegning.
Forbkl. 5: Firkanten og de lettere geometriske grundformer 

med indskrevne retlinjede figurer og lettere geome
triske baandornamenter. Den sidste del af skole
aaret er tusch og farve benyttet for de flinkere 
elevers vedkommende. Plancher er ikke anvendt. 
Eleverne har tegnet enten efter lærerens opskrift 
paa tavlen eller almindeligst efter et opskisseret 
motiv i elevens bog, afpasset efter de forskjellige 
elevers evne.

Klasse I: Polygoner og cirkler med indlagte mønstre som 
rosetter, lettere stiliserede blomster og blade efter 
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lærerens optegning paa tavlen samt efter Harald 
Petersens plancher. Tusch og farver benyttede.

Klasse II; Efter plancher af Herdtie, Harald Petersen og 
efter motiver af Weishaupt m. fl. Ornamenterne 
optegnede eller gjennemgaaede paa tavlen af lære
ren. Lidt om farver og de forskjellige stilarter. 
Opgaverne forskjellige efter elevernes forskjellige 
standpunkt.

Klasse III: Vanskeligere tegninger efter ovennævnte planche- 
verker.

Klasse IV: Videregaaende fladeornamenter samt perspektiv
tegning efter træklodser, afskygget med tusch eller 
blyant (stregmaner).

Projektionstegning: Prismer, cylindere, pyramider 
i oprids og grundrids i ret og enkelt skraa stilling.

Sløid.
Saavel i forbkl. 5, som i middelkl. I har eleverne efter 

Kjenneruds modelrække arbeidet gjenstandene i 
trin 1, II, III og tildels IV.

Sang.
En- og tostemmige sange efter Koppangs sangbøger. 

Sanglærens hovedpunkter gjennemgaaede. Nodelæsning samt 
nodeskrivning.
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Latingymnasiet.

Religion.
Klasse 1: Nissens kirkehistorie til „Schweizerreformationen“. 
Klasse 2: Nissens kirkehistorie fra „Schweizerreformationen“ 

bogen ud. Mathæi evangelium i grundsproget cap. 
1—7 in cl.

Klasse 3: Nissens kirkehistorie og Mathæi evangelium i 
grundsproget. Gjennemgaaet med eleverne den 
norsk-lutherske kirkes bekjendelsesskrifter i norsk 
oversættelse af C. P. Caspari og Gisle Johnson 
(med undtagelse af Luthers katekismus og den 
augsburgske konfessions anden del).

Modersmaalet.
Klasse 1: Gjennemgaaet et udvalg af literatur paa dansk

norsk, landsmaal og svensk (med benyttelse af 
Pauss & Lassens læsebog IV, 1—2 og rektor Erik
sens svenske læsestykker).

Læst og repeteret Broch & Seips literaturhistorie 
til oplysningstiden (excl.).

Læst og repeteret Ross: Troper og figurer.
Skrevet følgende stile, hvoraf de to sidste til 

examen: 1. En norsk bygd. 2. En fisketur. 
3. Betydningen af „Fram“s færd over polhavet. 
4. De græske kolonier og deres betydning. 5. 
Gjerrighed. 6. Folkeviserne. 7. De almindeligste 
bevæggrunde til usandfærdighed. 8. Alexander 
den store. 9. Geografien og dens betydning. 10. 
Landlivets fortrin og dets skyggesider. 11. Der 
skal en stærk ryg til at bære gode dage. 12. Den 
romerske keisertid. 12. Norges skove. 13. Hvorfor 
har vor skoleungdom ferier, og hvordan bør disse 
helst benyttes. 14. Ludvig Holbergs liv og virk
somhed.
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Klasse 2: Af Broch & Seips literaturhistorie læst s. 71 til 
s. 154. Læst et udvalg af literaturprøver i Pauss 
og Lassens læsebog for gymnasierne 2den afdeling. 
Følgende stile er skrevne: 1. Hvorfor fik de
titusendes tog et heldigt udfald? 2. Forholder det 
sig saa, at verden stadig gaar tilbage? 3. Middel
havets verdenshistoriske betydning. 4. Valgfri 
opgave. 5. Betydningen af et godt landsforsvar.
6. Morskabsbøger kan være ...vore venner, men 
ogsaa vore ilender. 7. Olav Trygveson. 8. 
Hvorfor maa arbeidet siges at være en velsignelse 
for mennesket? 9. Napoleon I. 10. Hvorledes 
kan nød og farefulde omstændigheder blive til gavn 
for et folk? 11. Vor tid er en konkurrencens tid. 
12. Hvilken betydning har gode samfærselsmidler 
saavel for folkenes materielle kaar som for deres 
aandsliv? 13. Fortæl kortelig om romantikken i 
Danmark og Grundtvigs virksomhed. (De 2 sidste 
examensopgaver).

Klasse 3: Af Broch og Seips literaturhistorie læst den nyere 
norske literatur med tilsvarende literaturprøver og 
repeteret det hele pensum. Digtarterne efter Norbys 
omrids. I 2det halvaar repeteret det hele til artium 
opgivne udvalg af literaturen. Følgende opgaver 
besvarede skriftlig: 1. Et badested paa østlandet. 
2. Hvorledes omdanner menneskenes virksomhed 
den omgivende natur? 3. Tankegang og form i 
et udvalgt parti af „Norges dæmring“. 4. In maxima 
fortuna minima licentia. 5. Den periodiske presse 
og dens betydning i nutiden. 6. Efterslægtens 
dom om et menneske afviger ofte fra samtidens. I 
hvilken retning gaar oftest denne afvigelse, og hvad 
er dens aarsager? 7. Udvikling af begreberne 
mod, dristighed, forvovenhed og dumdristighed 
(eksempler, modsætninger, moralsk anvendelse). 8. 
Sagfører Stensgaard i „De unges forbund“. 9. 
Historien som videnskab, folkelæsning og opdra
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gelsesmiddel. 10. Hvilke forhold og begivenheder 
har i den sidste menneskealder bidraget mest til at 
gjore vor nation kjendt? 11. Patria ubi bene. 12. 
Themistokles (tentamen). 13. Norge som industri
land (tentamen).

Oldnorsk.
Klasse 1: Læst og repeteret omtrent 9 sider af Nygaards 

udvalg samt det vigtigste af Nygaards formlære 
indtil verberne (de forekommende verbalformer for
klarede og noterede i glosebogen).

Klasse. 2: Af Nygaards „Udvalg“ af den norrøne literatur 
II læst I, III, IV, VII, 2 (tilsammen 45 sider prosa). 
Formlæren efter Nygaards grammatik.

Klasse 3: Af Nygaards „Udvalg“ I læst og repeteret Ha- 
marsheimt og Haavarnaal. Repeteret I, II, III, V, VI. 
Literaturhistorie, verslære og sproghistorie efter Ny- 
gaai’ds lærebøger.

Tysk.
Klasse 1: Il ugentlig time blev gjennemgaaet et udvalg af 

prosa og poesi i Kaper & Simonsens tyske læsebog.

Latin.
Klasse lt Af Ovids Metamorphoser (Voss’s udvalg) stykkerne 

Phaeton, Midas, Pentheus, Dædalus, Battus, Phile
mon og Baucis, Deucalion, tilsammen 1126 vers, 2 
gange repeteret. En skolestil og en hjemmestil 
ugentlig efter Andersen og Gjørs stiløvelser. Læst 
extempore 6 kapitler af Cæsar: De bello Gallico, 
2den bog. Af Schreiners vokabular stykkerne 1 — 
27 og 29—30. Af Schreiners grammatik syntaxen 
fra kap. 6 (indikativ) til § 446. Repeteret enkelte- 
afsnit af formlæren.

Klasse 1 + 2: Ciceros tale pro lege Manilia. Ciceros Cato 
Major.

Klasse 2'. Vergils Aeneide, 2den bog fra vs. 300 ud. Livius.
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XXII, cap. 1—9 incl. Grammatik, væsentlig mo
duslæren.

Klasse 2 -4- 3: Livius XXII fra cap. 22 ud. Et udvalg af 
de 3 første bøger af Horats’ oder, noget over 500 
vers.

Klasse 3'. Af Weisses af udvalg afTacitus stykket „Galba“. 
Horats’ epistler I, 5, 7, 10, 13. Horats’ satirer I, 5 
og 9 samt II, 8. Ciceros tale pro Roscio Amerino 
cap. 11—30. Det væsentligste af „Thomsens“ Ro
merske stats- og privatliv“. Literaturhistoriske op
lysninger, navnlig om de læste forfattere efter Weisses 
,,Romernes offentlige og private liv. Mesteparten 
af artiumspensumet repeteret.

Begge de 2 øverste klasser har saagodtsom hver 
uge havt 2 skriftlige oversættelser fra latin, 1 hjemme 
og 1 paa skolen, klasse 2 væsentlig efter Livius og 
Sallust, klasse 2 efter Gjør og Johannesens op
gavebog.

Græsk,
Klasse 1\ Efter endel forberedende øvelser i Grøteruds lille 

forskole læst og repeteret Xenophons Anabasis 2den 
bog og de første kapitler af 3die bog. Læst og 
repeteret det vigtigste af formlæren efter Curtius's 
græske grammatik samt Dorphs græske mythologi.

Klasse 2: Læst og repeteret Xenophons Anabasis 3die bog 
og 2det kapitel. Herodots 8de bog efter Bioms 
udgave læst og repeteret med overspringen af cap. 
43—48, 73, 77, 87—88, 90—91. Homers Odysse
3die og 4de bog samt 213 vers af 5te bog, ialt 
1557 vers.

Af Schou-Bruuns grammatik repeteret formlæren 
og lært af syntaxen kasus, undtagen genitiv, tem
pora, modi i hovedsætninger og i bisætninger, infi
nitiv. Gjennemgaaet en del af den joniske dialekt.

Klasse 3: Læst og repeteret af Homers Odysse til vers 300, 
Platons Apologi samt Sophokles’s Antigone.
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Repeteret det hele artiumspensum samt Schou- 
Bruuns grammatik. Læst det vigtigste af Chri
stensen : ,,Græsk statsliv''. Literaturhistoriske med
delelser om de læste forfattere meddelt mundtlig.

Engelsk.
Klasse 2\ I første halvaar læst Brekkes lærebog i engelsk 

for folkeskolen. Taleøvelserne skrevet paa væg
tavlen. I andet halvaar læst og repeteret 31 sider 
af Sommerfelts engelske forfattere. Extemporeret 
af samme bog 21 sider. Af Løkkes kortfattede 
grammatik læst til § 92, tredie del. Af James Lunds 
ordsamling læst de første 9 sider.

Klasse 3: Af Sommerfelts Engelske forfattere læst The 
Murder of Ritzio fra II, Her First Appearance, Life 
and Letters of Charles Kingsley (4 sider), ialt 39 
sider. Extemporeret af Shepherds All and Maidens 
Fair og Peter Trotman 49 sider. Af Macaulay’s 
Warren Hastings, Velhagen & Klasings udgave, læst 
65 sider. Løkkes kortfattede grammatik læst og 
repeteret. Grammatiske og fraseologiske øvelser 
paa vægtavlen. Lært endel af James Lunds glossar.

Fransk.
Klasse 7: Af Knudsens og Wallems læsebog 161 sidersamt 

Prosper Mérimée’s L’enlévement de la redoute efter 
Olsvigs Franskens e’er. De norske øvelsesstykker 
i Knudsen og Wallems læsebog gjennemgaaede; 
den franske tekst er opskrevet paa vægtavlen og 
senere gjentaget. Af Knudsens grammatik til: „Om 
verbets tider“.

Klasse 2 + 3: Af Bødtker og Høsts franske læsestykker 
læst: Daudet: Le petit Chose; Coppée: La Cure 
de Misere; Zola: Le grand Michu; Hugo: Quatre- 
vingt-treize I, II; desuden kursorisk: La pre
miere Croisade og endel af L’Invasion, ialt af 
denne bog 79 sider, samt nogle sider af Michaud: 
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Histoire des Croisades I. Af Wallems franske ord
samling 15 sider. Knudsens grammatik repeteret i 
sin helhed. Mundtlige øvelser, navnlig i forbindelse 
med vokabularet og grammatiken.

Historie og geografi.
Klasse 1'. Læst og repeteret Ræders oldtidens historie samt 

Horns geografi for gymnasiet fra begyndelsen og 
til Vesteuropa.

Klasse 2\ Læst og repeteret Wallem & Schjøths Frankrigs 
historie til 1815, S. Petersens Nordens historie til 
1523, Horns geografi for latingymnasiet til de nor
diske lande (eksklus.).

Klasse 3\ Læst ud Frankrigs historie (Wallem & Schjøth), 
Nordens historie (S. Petersen) og Horns geografi. 
Repeteret det hele artiumspensum (oldtidens historie 
efter Ræders bog).

Mathematik.
Klasse 1'. Efter O. J. Brochs arithmetik læst fra begyndelsen 

til no. 217, repeteret til no. 105.
Efter Guld bergs trigonometri fra begyndelsen til 

no. 39 med forbigaaelse af no. 22, 23 og 35.
Et stort antal regneopgaver navnlig trinogome- 

triske løste saavel hjemme som paa skolen.
Klasse 2: O. J. Brochs arithmetik fra „Forhold og Propor

tioner“ til „Ligninger af 2den grad“. Guldbergs 
trigonometri fra no. 39 til no. 61. Guldbergs stereo
metri fra begyndelsen til „Pyramider“.

Regneopgaver hjemme og paa skolen.
Klasse 3: Efter O. J. Brochs arithmetik læst logarithmer og 

repeteret det hele pensum. Efter Guldbergs trigono
metri læst grænseværdier og repeteret det hele 
pensum. Efter Guldbergs stereometri læst fra pyra
mider ud pensumet og repeteret det hele.

Talrige regneexempler til alle dele af mathema- 
tiken udførte hjemme og paa skolen.
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Gymnastik.

For samtlige partier har hovedsagelig L. Bentsens tabeller 
været benyttet, for det yngste parti ogsaa Bjørnstad og Lied- 
beck, for det ældste Pettersens tabeller for unge mænd.

1ste parti (gymn. og IV). Foruden den fornødne repetition 
er det ved cirkulære af 1886 fastsatte program 
blevet fulgt.

Efter forberedende øvelser i sigtning og skydning 
med salongevær i gymnastiklokalet har partiet havt 
skiveskydning paa skytterlagets private skydebane 
med 5 å 6 skud pr. mand. Enkelte timer er i den 
sidste del af skoleaaret anvendt til bajonetfægtning.

2det parti (III og II). Foruden repetition Bentsens tabeller 
(JX—XVII) og Liedbecks sidste tabeller suppleret 
med passende øvelser efter Bjørnstads haandbog 
samt indøvet svømmebevægelser.

3die parti (I og forbkl. 5 og 4). De forberedende bevægelser 
efter Bjørnstad og Bentsen. Fra skoleaarets be
gyndelse til 1ste november har forbkl. 4 havt gym
nastik alene 2 gange ugentlig for at faa indøvet 
grundstillingen og de første forberedende bevæ
gelser.

Leg efter Bjørnstad og tildels Bentsen har været 
anvendt i alle 3 partier i gymnastiksalen, ligesom 
ogsaa de to første partier har drevet adskillig paa 
med football paa en plads i skolens nærhed. 3die 
parti har faaet lov til at spille langbold enkelte 
timer.

Skolen fik paa grund af de uheldige veirforhold 
ingen skitur i skoleaaret.
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Fortegnelse
over de bøger, som har været benyttede i de 

forskjellige fag og klasser.

Religion : Vogts lille bibelhistorie i forbkl. 4. Vogts bibelhistorie 
for middelskolen i forbkl. 5 og i middelskolen. 
Luthers katekismus ved Ödland.
Sverdrups forkortede udgave af Pontoppidans forklaring 
i kl. 1 —IV; Nissens kirkehistorie i gymnasiet.

Modersmnal'. Pauss og Lassens læsebøger, 1ste, 2det, og 3die 
skoletrin (forskjellige udgaver), i kl. I—IV.
Løkkes omrids af den norske grammatik i kl. V.
Hofgaard, En liden norsk grammatik i forbkl. 5 og 
kl. I.
Platou, Norsk exempelsamling, 3die opl. i forbkl. 4 og 
5, samt kl. I.
Hougen, Retskrivningsdiktater i forbkl. 5 og kl. I.

Do., Retskrivningsregler og ordlister i do.
Aars' reskrivningsregler.
Broch og Seips læsebog i III og IV.
Pauss og Lassens læsebog, 4de skoletrin i gymnasiet.
Broch og Seips literaturhistorie i gymnkl. 1—3.
Ross, Troper og figurer i gymnkl. 3.
Nordby, Digtarterne i kl. IV og gymnkl. 3.
Nygaard, „Sproget i Norge“ i gymnkl. 3.

Oldnorsk: Nygaards Udvalg af den norrøne literatur 3die 
udgave samt Nygaards oldnorske grammatik 3die ud
gave i gymnasiet.

Tysk'. D. F. Knudsens tyske elementærbog i kl. I.
Løkke. Kortfattet tysk grammatik ved Johanssen. 
kl. I—IV.
O. Kristiansen, Tyske stil- og taleøvelser i kl. I, II og 
IV samt do., Tyske stiløvelser for middelskolen i kl. 
II og IV.
Knudsens, tyske stiløvelser for middelskolen kl. III, 
8de udgave.
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Voss, Deutsches Lesebuch für die Mittelschule i kl. II..
Pauss og Lassen, Tyske læsestykker 1887 kl. III og IV..

Latin'. P. Voss: Udvalg af latinske klassikere, 2den udg., 
kl. III og IV.
Schreiners latinske gram. 2den og 3die udg. i middel
skolen og gymnasiet.
Johannesens latinske stiløvelser for middelskolen i. 
gymnasiet og kl. IV.
Dorphs mythologi, 7de udg., i gymnasiet.
Thomsen: Romersk stats- og privatliv, 2den udg., i 
gymnkl. 2 og 3.
Voss og Richters udv. af Ovid, 2den udg., i gymnkl. 1.
Weisses Udvalg af Tacitus, II, i gymnkl. 3.

Af de øvrige autores har været benyttet forskjellige 
udgaver, dog væsentlig af Horats Lembckes udgaver; 
af Æneiden Lunds udg.; af Livius Madvigs udg.; af 
Salkist Müllers udg. Gjør og Johanssens samling af 
opgaver til oversættelse fra latin i gymnkl. 3.

(træsk'. Schou-Bruuns græske grammatik i gymnasiet.
Christensen: Græsk statsliv, 2den udg., i gymnasiet. 
Et artiumspensum af Xenophons Anabasis, ved Her- 
manstorff, i gymnkl. 1 og 2.
Herodot. 8de bog. Bioms udg.
Af Homer textudgaver i gymnkl. 2 og 3.
Sofokles, Antigone, udg. af Groth, i gymnkl. 3.
Platons Apologi, udg. af Wiehe i gymnkl. 3. 
Grøterøds græske læsebog i gymnkl. 1.

Engelsk: Brekke, lærebog i engelsk for begyndere i II, III, IV.. 
Brekke: Engelsk læsebog for middelskolens 5te og. 
6te kl., udg. 2 og 3 i kl. III og IV.
Lokke: Engelsk gram., udg. af Western, udg. 5—7, 
i middelskolen og gymnasiet.
Knudsen og Løkke: Engelske stiløvelser for middel
skolen, udg. 4—6, i middelskolen.
Brekke: Stilopgaver, udg. 2, i kl. IV.
Brekke: Lærebog i engelsk for folkeskolen, udg. 1 
og 2, i gymnkl. 2.
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James Lunds ordsamling.
Sommerfelts udvalg af nyeste engelske forfattere, udg.
2, i gymnkl. 2 og 3.
Macaulay, Warren Hastings, Velhagen og Klasings udg.

Fransk'. Knudsens Fransk grammatik, udg. 3 og 4, i gym
nasiet; Bødtker og Høst, Fransk læsebog for begyndere 
i kl. III.
Bødtker og Høst, Franske læsestykker i gymnkl. 2 og 3.
Knudsen og Wallem, Fransk læsebog I i gymnkl. 1.
Wallems fransk ordsamling i gymnkl. 2 og 3.
Michaud, Histoire des Croisades I gymnkl. 2 og 3.
Olsvigs, Franskens e’er i gymnkl. 1.

Historie'. Winthers forberedende historie, udgave 2, i forbkl. 
4 og 5.
Ræders historie for middelskolen i forbkl. 5.
Nissens verdenshistorie ved Schjøth, kl. I—IV, for
skjellige udgaver, der dog uden ulempe har kunnet 
benyttes ved siden af hverandre.
S. Petersens Nordens historie ved G. Storm, i kl. I—IV 
og gymn.
Ræders oldtidens historie i gymnkl. 1.
Schjøth og Wallem, Frankrigs historie, i gymnasiet.

'Geografi: Horns geografi for latingymnasiet, i gymn.
Horns geografi for middelskolen, i forbkl. 5 og I—IV incl.
Reusch, kortfattet geografi i forbkl. 4.

Nat ur kundskab : Sørensen, Dyrerigets og planterigets natur
historie, udgave 4—6, i forbkl. 5 og kl. I—IV.
Henrichsens fysik, udgave 1 og 2, 1 kl. III og IV.

.Mathematik'. Eckhoffs regnebog, oplag 5, i forbkl. 4 og 5 
samt kl. I.
Johannesens regnebøger, h. 1—4, oplag 5—9, i kl. II—IV.
Johannesens arithmetik. 2det oplag, i kl. II —IV.
Bonnevies geometri ved Eliassen, oplag 6, i kl. II—IV.

O. J. Brochs arithmetik, oplag 5, i gymnasiet.
Guldbergs trigonometri, udgave 3, og do.s stereometri 
i gymnasiet.
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VII. Afgangsexamina.
Middelskolens afgangsexamen 1898.

Af de 19 elever, som kl. IV talte i 2det kvartal, blev de 
18 anmeldte af skolen til afgangsexamen.

Desforuden var anmeldt til examen 28 privatister, hvoraf 8 piger. 
Af privatisterne var 2 paa latinlinjen, de øvrige paa engelsklinjen.

6 examinander (3 piger) underkastede sig tillægsprøve i 
latin, 1 i fransk, 2 (piger) i mathematik.

Af de 18 elever, som skolen havde anmeldt, rejiceredes 2 
ved den skriftlige prøve.

Af privatisterne rejiceredes 5.
En af skolens elever (H. Andvig) blev ved sygdom hindret 

fra at tage examen i flere mundtlige fag. Han underkastede 
sig i septbr. d. a. kontinuationsexamen og bestod examen, som 
nedenfor anført.

Skolens elever bestod examen med følgende udfald:

Latinlinjen:
And vig, Hakon S. N., elev af skolen i 5 aar Udm. godt (1,50)
Kullerud, Anna Karoline
Rolsted, Nicolai Møller 
Rostad, Chrf. Andreas K.
Storåker, Bjarne

— „— i 2 aar Meget gogt (1,71)
—„— i 8 aar Godt (2,65)
—„■— i 5 aar Godt (2,68)
— „— i 5 aar Meget godt (2,11)

Engelsklinjen:
Andersen, Ida Andrea elev af skolen i 5 aar Meget godt (2,32)
Andersen, Valborg 
Breien, Roal 
Evensen, Karl 
Hansen, Thor Alfred 
Jørgensen, Ingvar 
Larsen, Lars Alfred 
Mathiesen, Ellen 
Olsen, Astrid 
Rieck, Otto J. P. C.
Zwilgmeyer, Stian

i 1 aar Meget godt (2,33) 
i 9 aar Meget godt (2,23) 
i 11 aar Meget godt (2,32) 
i 9 aar Godt (2,83)
i 10 aar Godt (2.67)
i 9 aar Meget godt (2,23) 
i 1 aar Meget godt (2,07) 
i 1 aar Meget godt (2,36) 
i 2 aar Meget godt (2,43) 
i 1 aar Meget godt (2,36)

3



Examen artium 1898.

De 2 elever i 3die gymnasieklasse blev anmeldte af skolen. De bestod examen med 
følgende udfald :
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Hanssen, Ole Bornemann Bull .... 2 3 2 1 1 1 — 1 1 — 1 2 1 1 18 13 Meget godt

Rolsted, Bredo........................................ 3 4 4 2 2 1—2 2—2 3 2 2 29 12 Meget godt

Begge havde været elever af skolen fra 1886, da de optoges i den daværende forbere
delsesskoles 1ste klasse.
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Ved den almindelige aarsexamen sløjfede man i henhold 
til kirkedepart.s skrivelse af 7de april 1886 examen i 2 fag i 
hver af kl. I og II, 3 fag i kl. III, 1 fag i gymnkl. 1 og 1 fag 
i gymnkl. 2. I disse fag fik eleverne i middelskolen istedetfor 
examenskarakter en middelkarakter, uddragen af de daglige 
karakterer i det sidste halvaar eller fjerdingaar før examen.

For forbkl. 5 afholdtes ingen aarsexamen, men den 30te 
juni og 1ste juli en prøve til optagelse i kl. I.

VIII. Bibliothekets og samlingernes tilvext 
i 1897—98.

(De med G. betegnede verker er gaver.)

A. Bibliotheket.
Norsk lovtidende, a. 1ste afd. for 1897 nr. 35—56 og for 1898 

nr. 1—35; b. 2den afd. for 1897 h. 2—4 og for 1898 h. 1 
samt register for aarene 1887—96 incl.; c. Overenskomster 
med fremmede stater for 1897, nr. 3. G.

Universitets- og skoleannaler, 12te aarg. (1897), nr. 14—25 og 
13de aarg. (1898), nr. 1—22.

Arkiv for mathematik og naturvidenskab XX, h. 1—2. G.
Magasin for naturvidenskab XXXVI, h. 3—4. G.
Vor ungdom 1897 h. 4—6 og 1898 h. 1—4.
Granzow, Geografisk lexikon, h. 53—57 (komplet).
Norsk forfatterlexikon, h. 45—47.
Norsk histor. tidsskrift, 3die række, IV, 2.
Svensk histor. tidsskrift, 17de aarg. (1897), h. 2—4 og 18de 

aarg. (1898), h. 1—2.
Dansk histor. tidsskrift, 17de aarg. (1897) h. 2—3 og 7de 

række I, h. 1—3.
Dansk biografisk lexikon h. 84—90.
Nyt tidsskrift for fysik og kemi, 2det bind, h. 3—6, og 3die 

bind, h. 1—2.
Nansen, Fram over polhavet, h. 28—34 (komplet).
Arkiv for nordisk filologi XIII og XIV. Lund 1896—97. G.

3*
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34 aarsberetninger fra norske skoler og seminarier, udkomne 
i 1897. G.

Dombog for 1599, I og II, udg. af Thomle. Christiania 1897. G.
Norske regnskaber og jordebøger fra det 16de aarhundrede, 

udg. af Huitfeldt-Kaas, II, 3 oglll, 1. Christiania 1896—97. G.
Artiumsliste for 1897. G.
Klavenæs, Bibelhistorie formiddelskolen, Christiania 1897. G.
Jahrbuch des norwegischen meteorolog. Instituts für lo96. 

Christiania 1897. G.
Jensen og Svensen, Bibelhistorie for middelskolen. Christiania 

1897. G.
Winther, Forberedende lærebog i historie, 2den udg. Chri

stiania 1890.
Nygaard, Sproget i Norge i fortid og nutid. 2den udg. Ber

gen 1897. G. /
Nygaard, Udvalg af den norrøne literatur. 3die del. 3die udgi 
M’Carthy, A History of our Times. Vols. 6 & 7 (1880—97)1.

Leipzig 1897. I
D. Isaachsen. Lærebog i plan trigonometri. Christiania 1897. G.
Norges officielle statistik. Skolevæsenet 1894—Fattigstatistik 

for 1894. G.
K. Lassen, Tysk begynderbog. Christiania 1897. G.
Wallem, Omrids af den franske literaturs historie. Christiania 

1897. G.
Hofgaard, Kortfattet tysk grammatik. Christiania 1897. G.
Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire (the 

„Chandos classics“), 4 vols. London.
28 danske og 42 svenske skoleprogrammer for 1896, samt 2 

svenske akademiske afhandlinger. G.
A. Petersen, Opgaver i mathematik for latingymnasiet. Chri

stiania 1897. G.
Do. do. for realgymnasiet. Christiania 1897. G.
Charles Lamb, Contes choisis, tirés de Shakspere, avec notes 

par Haussaire. Paris 1896. G.
E. Holm, Danmark-Norges historie under Frederik den 5te 

(1746—66), 1ste afd., Kjøbenhavn 1897, og 2den afd. 1898.
Mohn, Klimattabeller for Norge III. Luftens fugtighed. Chri

stiania 1897. G
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Statistisk aarbog for kongeriget Norge XVII. 1897. G.
A. Ræder, Keiser Hadrian. Christiania 1897.
Redogörelse för militærinstitutets verksamhet 1896—97. G.
J. Storm, Franske taleøvelser. Høiere trin. Kjøbenhavn 1897.
V. Bergsøe, Fra mark og skov. 2 dele. Kjøbenhavn 1881. 
Hertzberg, Træk af barnets sjæleliv. Christiania 1897. G. 
Bjørlykke, Norske planter. 2den udg. Christiania 1807. G. 
Goldsmith, The Vicar ofWakefield, erklärt von Wolff. Berlin 1890. 
Beyer, Französische Phonetik. Cöthen 1897.
Vietor, Die Aussprache des Schriftdeutschen. Leipzig 1895.
A. Trollope, Harry Heathcote. Tauchnitz edition.
Dickens, A Tale of two Cities. 2 vols. Tauchn. ed.
Bulwer, Night and Morning. Tauchn. ed.
Byron, Childe Harold, herausgegeb. von Krummacher. Biele

feld und Leipzig 1895.
Krummacher, Anmerkungen zu Childe Harold.
Deutschbein, Systematische englische Conversationsschule. 

Cöthen 1895.
Gunstensen, Om mark- og industribaner. Trondhjem 1897. G. 
Aarsberetning for 1896 fra foreningen for norske fortidsminders 

bevaring, G., samt
N. Nicolaysen, Kunst og haandverk fra Norges fortid, 2den 

række, h. 2. Christiania 1897. G.
Le maitre phonétique for 1898, nr. 1—6.
A. Shindler, Echo of Spoken English, II. Glimpses of London. 

London 1896.
Clarke, A Grammar of the English Tongue. 5th edition. 

London 1889.
J. Hanssen, Prolog ved Skiens haandverkerforenings marked 

13 mårs 1898. G.
Garborg og Mortenson, Utvalde lesestykke i bygdemaal og 

landsmaal. 2dra upplag. Bergen G.
Brandrud, Stavanger domkapitels protokol 1571—1630,1. Chri

stiania 1897. G.
Forklaringer til statsregnskabet 1896—97. G.
Bulletin météorologique du nord 1896. G.
Alfsen, Elementær stereometri. Christiania 1898. G.
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Mohn, Grundzüge der Meteorologie. 5te Aufl. Berlin 1898.
Høffding, Kort oversigt over den nyere filosofis historie.

Kjøbenhavn 1898.
„Samtiden“s festskrift for Henrik Ibsen.
Arne Løchen, Welhavens liv og skrifter, 1ste halvdel. Chri

stiania 1898.
Amund Larsen, Oversigt over de norske bygdemaal. Chri

stiania 1897.
O. Rygh, Norske gaardnavne. Forord og indledning. Chri

stiania 1898.
Do., Norske gaardnavne I (Smaalenene). Christiania 1898.
O. Sars, Fauna Norvegica, vol. I. Phyllocarida and phyllo-/ 

poda. Christiania 1896. G. /
Seippel, Rerum Normannicarum fontes Arabici. Fase. I. Chri

stiania 1896. G. /
Universitetets festskrift i anledning af kongens jubilæum. 2 

bind. Christiania 1890. G. /
J. Barth, Norrønaskaller, en studie fra universitetets anatomiske 

institut. Christiania 1896. G.
F. Stang, Om vildfarelse. Christiania 1897. G.
Do., Om erstatning for liv. Christiania 1897. G.
Gjelsvik, Om den norske privatrets lære om vildfarelsens ind

flydelse o. s. v. Christiania 1897. G. •
Do., Om skadeserstatning. Christiania 1897. G.
Universitetets aarsberetning for 1895—96. G.
Universitetsbibliothekets aarbøger for 1894 og 95. G.
Sander, Johan Bernhard Basedow. Tillæg til „Vor ungdom“.

Kjobenhavn 1898.
Statholderskabets extraktprotokol, 1642—52. II. Chr.a 1898. G.
Knudsen og Christiansen, Lærebog i tysk for begyndere. Chri

stiania 1898. G.
Holmboe, Engelske øvelser. Christiania 1898. G.
Ordfortegnelse og tillæg til Voss’ „Deutsches lesebuch“. G. gj 
Erichsen, Presten Søfren Søfrensens memorialbog 1564—99. G. 
Historiske samlinger, udg. af kildeskriftkommissionen I, 1. G. 
Hougen, Retskrivningsregler.

Do., Retskrivningsdiktater.
Vogt, Bibelhistorie for middelskolen.
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Naturvidenskabelige samlinger.
Telegrafapparat.
6 bologneserflasker.
Apparat af glas til at vise lige tryk til alle sider.
Bramapresse.
Brandsprøitemodel.
Glaskugle, der flyder i koldt, men synker i varmt vand.

Graagaas, udstoppet.
Sneugle, do.
Rødtop (fringilla linaria), do.
Dødningsfinx. G.
En natsommerfugl („Lille paafugløie“). G.
Fn søanemone. G.

Foræret af konsul Gundersen i Langesund:
Et par kjæver af hai, 
En krabbe.
En blæksprut (kalmar).
Et par antilopehorn.
En skibsholder (sugefisk, echeneis remora).

Foræret af lærer Haavald i Langesund: 
En næshorntorbist.
En egehjort.
En bruskigle.
En nereide (gave af apotheker Hegge i Langesund). 

Foræret af Overlærer Dietrichson :
En søstjerne.
Et søpindsvin.
En slangestjerne.
En troldkrabbe.
En makrel.
En blæksprut (kalmar).
En do. (octopus).
Et perlefirben (lacerta ocellata).
En mammuthkindtand.
Kranium af hund.

Do. - sælhund.
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Kranium af gaupe.
Do. - faar.
Do. - ræv.

En libelle („øienstikker“), foræret af elev P. Mathiesen.
Kranium af hare, do.
En karuds. do.
En vandsalamander, do. ,
En staalorm, foræret af elev H. Andersen. /
Nogle stengsild, do. /
En ræke, do. /
Kranium af hare, foræret af elev A. Gurholt. /
En landskildpadde, foræret af elev Th. Schiøtt. /
Rygskal af blæksprut, foræret af elev Fin Schjøtt. / 
Spurveugle, foræret af elev G. Coward. /
Nogle insekter, foræret af elev L. Harsem. /
Kranium af svin, foræret af elev Abrahamsen. /

C. Andre læremidler. /

E. Paulsen, Sløidtegning for middelskolen. G. /
Kjennerud og Løvdal, Haandbog for sløidlærere 1895.
Kjennerud, Sløidtegninger 1 og II. /
H. Christies skrivebog, 7 hefter. /
Illustreret katalog over gibsmodeller, 10 plancher. G. /
Häuselmann, Moderne Zeichenschule. 6 hefter. /
En samling tegneklodser.
P. A. Larsen, Frihaandstegningens metodik, I (fladetegning) 

Larvik 1898.
6 rammer med glas til tegneplancher.
10 stereometriske legemer af blik. /
Meterapparat. /
3 af Steindachners vægtavler (løve — æsel, zebra /— bjørn).
Debes, Vægkart over Nordamerika. /
Vogt, Kart over Palæstina.
Årstal, Landomrids. 2det opl. j
20 exemplarer af O. Johannesens Blandede opgaver i arith

metik, algebra og geometri. 6te opl. '
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IX. Skole- og indskrivningspenge.
Skolebenefieier.

Skolepengene var i skoleaaret:

Forberedelsesklasse 4..............................kr. 40 aarlig.
— 5 48 —

Middelskoleklasse I................................- 64 —
— II, III og IV . . - 90 —

Gymnasiet...............................................- 144 —

Der tilstaaes brødre moderation saaledes, at af disse be
taler den øverste i skolen fuldt ud, den 2den 3/4, den 3die 1/2, 
den 4de og følgende intet.

Hel friplads har for 1897—98 været tilstaaet 4 elever, nem
lig 1 i kl. IV, 1 i kl. III, 1 i kl. II, 1 i kl. I; 3/4 friplads til 1 
i gymnkl. 2; % friplads 5 elever, nemlig 1 i gymnkl. 1, li 
kl. IV, 1 i kl. II, 2 i kl. 1; 1/4 friplads til 2, nemlig 1 i gymnkl. 
3 og 1 i kl. III. Det samlede beløb, der medgik til fripladse, 
androg til kr. 752.

Af de statutmæssige 3 portioner af kong Carl Johans legat 
uddeltes de 2 portioner paa kr. 120til en elev i gymnkl. 3 og 
en i gymnkl. 2; portionen paa kr. 80 tildeltes en elev i kl. V. 
En extraordinær portion paa kr. 80 tildeltes en elev i kl. IV.

Skiens sparebank ydede ogsaa for 1897—98 til under
støttelse af trængende elever af middelskolen kr. 400. Af disse 
blev skolepenge helt eller delvis betalte for 7 elever (1 i kl. IV, 
4 i kl. III, 2 i kl. I).

Videre bevilgedes af Skiens brændevinshandels overskud 
kr. 200 til trængende disciple. Af disse i forbindelse med en 
beholdning paa kr. 20 blev skolepenge helt eller delvis betalte 
for 3 i kl. III og 1 i forbkl. 4.

Skolens kasserer er for tiden fhv. adjunkt Nielsen.
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X. Almindelige bemærkninger.

Sundhedstilstanden i skolen har været meget god.
Under 23de mårs opnævntes sognepræst A. Høyer af bi- , 

skopen til at deltage i tilsynet med religionsundervisningen.
I møde af skoleraadet den 15de februar d. a. gjenvalgtes/ 

til sammen med rektor at bestemme indkjøb til forøgelse af 
skolens bibliothek og øvrige samlinger overlærer Coucheron 
og overlærer Schjøtt. /

Skolens halvhundredeaarslegat har dette aar været tilstaaet 
adjunkt Hanssen. /

Discipelbibliothekets virksomhed har i det forløbne skoleaar 
været indstillet. Det viste sig nemlig ved begyndelsen af skole
aaret, at en større del af bøgerne var næsten udslidte og tildels 
ubrugelige, og før man kunde faa repareret disse eller erstattet 
dem med nye, var man kommen saa langt ud i skoleaaret 
og saa nær ind imod examen, at rektor ikke fandt at burdé lade 
bibliotheket gjenoptage sin virksomhed før efter ferierne. Idet 
der for det kommende skoleaar af overskuddet af Skiens 
brændevinshandel er bevilget kr. 50, vil bibliotheket / kunne 
forøges og holdes i brugbar stand. /

XI. Skolens regnskab for 1897—98.

I. Udgifter:
1. Lønninger:

a. Kongl. ansatte lærere. . kr. 24716.11
b. Klasselærere.......................... - 1652.78/
c. Timelærere og vikarer .... - 3668.52
d. Andre lønninger..............  - 1069.89

--------------------r kr. 31107.30
2. Alders- og lønstillæg .......................... / - 8823.62

Lateris kr. 39930.92
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Transp. kr. 39930.92

3. a. Bibliotheket............................. kr. 168.67
b. Samlingerne.............................  - 101.03
c. Andre læremidler................. - 107.94

---------------------- - 377.64
4. a. Fripladse .............................. kr. 752.00

b. Carl Johans legat................. - 320.00
---------------------- - 1072.00

5. Lys og brænde................................................ - 1110.00
6. Trykningsomkostninger m. m..................... . - 385.30
7. Blandede udgifter ............................................ - 979.78
8. Eftergivne skolepenge..................................... - 100.00
9. Beholdning: Restancer................................. - 978.50

Tilsammen kr. 44934.14

II. Indtægter:
1. Beholdning fra f. a..................................  kr. 6866.53
2. Skolepenge.......................................................... - 7972.50
3. Bidrag af kommunen ...................................... - 3200.00
4. Andre indtægter .............................................. - 529.13
5. Tilskud af statskassen...................................... - 25981.84
6. Balance ...................... .. .......................... - 384.14

Tilsammen kr. 44934.14

Skien den 16de oktober 1898.

G. Hartmann.


