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Aarsberetning for 1898—99.

I. Skolens forstanderskab.

Skolens forstanderskab bestod ved skoleaarets begyndelse 
af følgende medlemmer foruden rektor:
Ravn, C. R., politimester, fra nytaar 1897 i henhold til lov 

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

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

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

Ifølge andragende blev hr. Gaathaug entlediget som med
lem af forstanderskabet den 13de oktober; i hans sted valgtes 
s. d. overretssagfører T. Grini.

Da dhrr. Gisholdts og Storakers funktionstid var udløben 
høsten 1898, blev under 24de november s. a. hr. Gisholdt 
gjenvalgt, medens i hr. Storakers sted tilsynsmand L. Siljan 
indvalgtes i forstanderskabet.

Rektor har været forstanderskabets formand; dets næst
formand var først hr. Storåker; efter dennes udtrædelse valg
tes hr. Ravn.

II. Lærerpersonalet.

Hartmann, Gudbrand Helenas, rektor. Født 1832, cand.
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mag. 1855, timelærer ved Laurviks middel- og realskole 
1857, adjunkt ved samme skole 1859, rektor ved Tromsø 
off. høiere almenskole 1874, rektor ved Skiens skole 1877. 

Coucheron, Nils Theodor Dahl, overlærer. Født 1844, cand.
real. 1872, bestyrer af Horten realskole 1873, adjunkt ved 
Christianssands kathedralskole 1875, overlærer ved Skiens 
skole 1879.

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 kerer 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. Født 1C57, 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. 
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mag. 1882 (sprogl.-hist gr. I og II), klasselærer ved Ber
gens kathedralskole 1883—87, vikar ved Tromsø off. 
høiere almenskole 1ste 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.

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.

Jensen, Johan, fra 1ste november 1886 sanglærer.

Hoel, Kristian, lærer ved Skiens folkeskole, fra begyndelsen 
af skoleaaret antagen som midlertidig lærer i sløid.

Blegelid, Johannes, lærer ved Skiens folkeskole, i skoleaaret 
midlert. lærer i religion i 5te forberedelsesklasse og mkl. I. 

Fru Helene Jakobsen, i skoleaaret midlertidig lærerinde i 
haandarbeide for piger (mkl. I).

Frøken Kathinka Struve, lærerinde ved Skiens folkeskole, 
i skoleaaret midlertidig lærerinde i gymnastik for piger 
(mkl. I).
Som skolelæge antog forstanderskabet under 9de septbr. 

1898 praktiserende læge i Skien Jakob Bøysen.

I de første 4 dage efter sommerferierne 1898 var adjunkt 
Skaaden permitteret i anledning af et sommerkursus i Edin
burgh, hvori han havde deltaget.

I december 1898 var overlærer Dietrichson fraværende i 
6 dage, først som følge af sygdom, derpaa som lagrettemand. 
Hans timer blev besørget af skolens lærere.

Fra 10de til og med 30te januar 1899 var adjunkt Coll 
syg; han læste dog den hele tid i sit hjem med 2den gymnkl., 
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medens hans øvrige timer besørgedes af rektor (i 3die gymnkl.), 
adjunkt Hanssen (kl. III) og lærer Jensen (kl. I og II).

I april 1899 var pastor Kullerud permitteret i private an
liggender fra 5te til og med 8de; i tiden fra 17de til og med 
27de var han ved sygdom forhindret i at læse sine timer paa 
skolen; i flere timer saa han sig dog istand til at læse med 
eleverne i sit hjem, i de øvrige timer blev eleverne sysselsatte 
paa anden maade.

Med kirkedepartementets samtykke permitteredes sang
lærer Jensen, for at overtage et vikariat ved Hortens høiere 
almenskole fra 5te april til skoleaarets udgang. Som hans 
vikar antoges hr. organist Kristopher Ursin.

I juni i den sidste uge før examen var adjunkt Blom syg; 
hans timer blev da, saavidt muligt, besørgede af de andre 
lærere.

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

Ved kongel, resolution af 19de juli d. a., blev der tilstaaet 
overlærer Schjøtt tjenestefrihed fra 1ste juli at regne indtil vi
dere for som hovedredaktør at besørge udarbeidelsen af en 
dansk-norsk ordbog. Da der til dette arbeide antoges at ville 
medgaa 4—5 aar, blev under s. d. i overlærer Schjøtts sted 
cand. mag. Carl Christian Gundersen konstitueret som 
adjunkt ved Skiens skole.

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

L. betyder latinlinje, E. engelsklinje).

Ved udgangen af forrige skoleaar nedlagdes 4de forbere
delsesklasse.
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a. Disciplenes antal og fordeling:

Forberedelsesklasse 5....................... , . 3
. kv

ar
ta

l 
18

98
.

„ 
4.

 kv
ar

ta
l 

18
98

.

_ 1
. kv

ar
ta

l 
18

99
.

2.
 kv

ar
ta

l 
18

99
.

Middelskolen kl. I............................ 20 20 20 21
— kl. II............................ 16 16 16 16
— kl. III............................ 16 16 15 15
— kl. IV L......................... 2 2 2 2
— kl. IV E......................... 12 13 13 13

Latingymnasiet kl. 1....................... 7 7 8 8
— kl. 2....................... 2 2 2 2
— kl. 3....................... 6 6 6 6

Samlet antal 96 97 97 98

De kvindelige elevers antal var ved skoleaarets udgang: 
i kl. I 8; i kl. III 4; i kl. IV 5; i 1ste gymnkl. 3, i alt 20.

I kl. IV dreves undervisningen efter den gamle skoleplan, 
idet pigerne i denne klasse forpligtedes, saafremt de ikke vilde 
følge med gutterne i mathematik, til, mod nedsættelse af skole
pengene med en trediedel, selv at sørge for sin undervisning 
i mathematik.

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

Forberedelsesklasse 5 ... 106/12 — 10
Middelskolen klasse I ... 1111/12— 11

— — II . . . 125/12 — 12
— — III ... 14 — 13
— — IV ... 15 — 14

Gymnasiet — 1 . . . 166/i2 — 15
_ — 2 ... 17 — 16

- 3 . . . 17»/la - 17
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c. Disciplenes fordeling efter hjemstavn:
Af Disciplene har 5 havt sin hjemstavn i Gjerpen, 2 i 

Eidanger, 1 i Slemdal, 1 i Laardal, 1 i Hollen, 1 i Moduæ, 
1 i Porsgrund.

IV. Fagfordelingen.

Fagene har været fordelte paa lærerne paa følgende 
maade:
Rektor: Latin 4 timer i gymnkl. 2 -|- 3, 5 t. i gymnkl. 3, 

3 t. i gymnkl. 2, 3 t. i gymnkl. 1 + 2; tilsammen 
15 timer (hvortil i 1ste halvaar en extratime i gymnasie
klasse 1).

Coucheron: Mathematik 3 timer i gymnkl. 2, do. 2 t. i 
gymnkl. 1, do. 5 t. i kl. III, do. 5 t. i kl. II, do 5 t. 
i forbkl. 5; naturkundskab 3 t. i kl. I, do. 2 t. i forbkl. 
5; tilsammen 25 timer.

Schjøtt: Norsk 3 timer i gymnkl. 3; do. 3 (i 2det halvaar 
4) t. i gymnkl. 1, do. 3 t. i kl. IV; latin 7 t. i kl. 
IV; geografi 2 t. i kl. I; historie 3 t. i kl. I, do. 2 t. 
i forbkl. 5, tilsammen 23 (24) timer.

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

Hanssen: Græsk 7 timer i gymnkl. 3; do- 7 t. i gymnkl.
2; historie 3 t. i kl. IV; do. 2 t. i kl. II; do. 3 t. i
gymnkl. 1; oldnorsk 2 t. i gymnkl. 2, tils. 24 timer.

Coll: Historie 6 timer i gymnkl. 2 og 3, do. 3 t. i kl. III;
geografi 2 t. i kl. II; tysk 6 t. i kl. 1; norsk 2 t. i 
gymnkl. 2, do. 5 t. i kl. I, tils. 24 timer.

Schneider: Norsk 6 t. i forbkl. 5; norsk og tysk 9 t. i kl. 
II; latin 6 t. i gymnkl. I; oldnorsk I t. i gymnkl. 3; 
geografi 2 t. i forbkl. 5, tilsammen 24 timer.
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Skanden: Fransk 2 timer i gymnkl. 2 3, do. 7 t. (fra be
gyndelsen af april 3 t.) i gymnkl. 1, do. 2 t. i kl. IV; 
engelsk ö t. i kl. IV, do. 5 t. i kl. III, do. 6 t. i 
gymnkl. 1, tils. 27 (23) timer.

Blom : Engelsk 2 timer i gymnkl. 2, do. 3 t. i gymnkl. 3, 
do. 5 t. i kl. II; norsk og tysk 9 t. i kl. III; tysk 4 
t. i kl. IV, do. 2 t. i gymnkl. 1, tils. 25 timer.

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

Nielsen: Tegning 2 t. i forbkl. 5, 2 t. i kl. I, 2 t. i kl. II, 
2 t. i kl. III, 31, i kl. IV; skrivning 3 t. i forbkl. 5, 2 
t. i kl. I. 1 t. i kl. II; gymnastik med gutter gjennem 
hele skolen 9 t., tils. 26 timer.

Hoel: Sløid 2 timer i forbkl. 5, do. 2 t. i kl. I, do. 2 t. i kl. 
II, tils. 6 timer.

Blegelid: Religion 3 timer i forbkl. 5, do. 2 t. i kl. I, tils. 
5 timer.

Jensen: Sang 4 timer.
Fru Jakobsen: Haandarbeide med piger 3 timer i kl. I.
Frøken Struve: Gymnastik med piger 2 timer i kl. I.
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V. Timefordelingen, skoletiden m. m.

Timernes fordeling paa klasser og fag.

Middelskolen.
kl. I. |kl.ll.|kl.lll kl. ivj

Latingymnasiet.

Ikl. 2kl.| 3 kl.

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

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

gymnkl. 1 og 2 i latin i 3 timer,
gymnkl. 2 og 3 i latin i 4 timer og i fransk i 2 timer.
Da 2 elever, der ikke havde læst fransk i middelskolen, 

optoges i 1ste gymnkl., fandt man at burde dele klassen i 
2 partier i dette sprog, parti a omfattende de elever, der tid
ligere havde læst fransk, med 4 ugentlige timer, og parti b, 
begynderpartiet, med 3 ugenti. timer, hvorhos dette parti fik 
en ekstratime i latin med rektor. Det var den oprindelige 
tanke, at de to partier fra nytaar skulde slaaes sammen med 
3 ugenti. timer. Da imidlertid adjunkt Skaaden over nytaar

') heraf 1 time kun for engelsklinjen. 2) se nedenfor. 3) 35 timer 
for de elever, der læste baade engelsk og fransk. 
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fandt, at begynderpartiet fremdeles kunde trænge til nogen 
særskilt undervisning, fortsatte han velvillig med dem som 
før, indtil udgangen af marts. Fra begyndelsen af april havde 
den samlede klasse 3 ugenti. timer.

I 1ste halvaar havde norsk 3 ugenti. timer i 1ste gymnkl., 
i 2det halvaar 4 ugenti timer indtil midten af marts, da 2 
ugenti. timer afstodes til oldnorsk.

I gymnastik har gutterne 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. I og forbkl. 4 og 5.

1 sang har forbkl. 5 og kl. I og II hver havt 1 time 
ugentlig; klasserne III og IV har været kombinerede i 1 ugenti. 
time.

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 2.

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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I undervisningen i fransk deltog ved skoleaarets udgang 
i kl. IV 7 elever, i 2den gkl. 2, i 3die gkl. 2. I 1ste gkl. er 
efter græskens ophævelse fransk obligatorisk fag.

I undervisningen i engelsk deltog ved skoleaarets udgang 
i 3die gymnkl. 5 elever, 2den gymnklasses 2 elever læste dette 
sprog kun i 1ste halvaar.

Fritagne for religionsundervisning som dissentere var 2 
elever af middelskolen.

Af helbredshensyn var ifølge lægeattest 6 elever (gutter) 
helt fritagne for gymnastik, 2 i hele skoleaaret, 4 i en længere 
tid af samme.

IV. Undervisningen.

Forskolen og middelskolen.

Religion.

Forbkl. 5: Vogts lille bibelhistorie læst og delvis repeteret. 
Katekismens 5 parter med Luthers forklaring. 6 
salmer. Enkelte afsnit af bibelen i tilslutning til 
bibelhistorien.

Klasse I: Efter Vogts mindre bibelhistorie det gamle testa
mente læst og næsten fuldstændig repeteret. Efter 
Klavenæs’s forklaring læst og repeteret 1ste part og 
1ste artikel af 2den part. Repeteret de øvrige kate
kismusstykker. 5 salmer.

Klasse II: Kogs bibelhistorie for middelskolen fra det nye 
testamente til „Apostlernes gjerninger“. Sverdrups 
forklaring fra 1ste til 5te part. Salmer efter Land
stads salmebog.

Klasse III: Det gamle testamente efter Vogts lille lærebog, 
det nye testamente efter Vogts bibelhistorie for mid
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delskolen. Sverdrups forklaring. De for middel- 
skolens afgangsexamen bestemte salmer efter Land
stads salmebog.

Klasse IV: Vogts bibelhistorie for middelskolen og Sver
drups forklaring repeterede.

Modersmaalet.

Forbkl. 5: Pauss og Lassens norske læsebog, 2det skole
trins 2den afdeling. — Af Bjørsets norske gram
matik gjennemgaaet ordklasser, sætningsdele og 
verbets bøining, med tilsvarende øvelser i analyse, 
dels i læsebogen, dels i Platous eksempelsamling. 
Diktat hver uge efter Hougens opgaver med til
svarende læsning i samme forf.s retskrivningsregler 
(§ 1—11). Nogle digte udenad. Et par gjenfor- 
tællinger ved skoleaarets slutning.

Klasse I: Læsning, med gjengivelse af indholdet, i Pauss 
og Lassens læsebog II, 3. Fem digte lært udenad. 
Af Hofgaards lille grammatik læst og repeteret § 
30—35, § 44—65 og § 85—91 samt repeteret § 1 
—29. Analyse dels i Platous eksempelsamling, dels 
i læsebogen. Gjennemgaaet § 1—23 af Hougens 
retskrivningsregler. Hver uge diktat eller gjenfor- 
tælling.

Klasse II: Pauss og Lassens læsebog, 3die skoletrin. Op
lysninger om forfatterne meddelt mundtlig. Nogle 
digte udenad. Repetition af Hofgaards grammatik. 
— Repetitionsdiktater efter Hougen; forøvrigt lette 
hjemmestile efter forudgaaende forklaring og dis
position af emnet.

Klasse III: I Broch og Seips læsebog gjennemgaaet med 
sigte paa middelskoleeksamen 42 sider dels poesi, 
dels prosa. En del af digtene udenad. Desuden 
læst forskjellige stykker. Gjennemgaaet lidt af 
versemaalet, troper og figurer. Hofgaards lille 
grammatik repeteret forfra til § 43. Jevnlig ana
lyse. Diktat dels hver anden uge, dels en gang 



14 Skiens off. heiere almenskole. [1898

hver maaned. Følgende stile skrevne efter forud 
given disposition: 1. Løven og dens egenskaber 
i naturhistorien og i fabelen. 2. En kamp mellem 
en hund og en kat. 3. Et frikvarter. 4. Norges 
kyst. 5. Sammenligning mellem Norge og Dan
mark. 6. Indholdet af Asgaardsreien. 7. Indhold 
og tankegang i digtet En juleaften. 8. En vin
terdag i skoven. 9. Skildring af byens torv. 10. 
Saltet, dets udvindelse og anvendelse. 11. Sporten 
og dens betydning for ungdommen. 12. Ærlighed 
varer længst. 13. Frankriges historie fra 1815— 
52. 14. En zigeunerleir. 15. Beskrivelse af Ski- 
ensvasdraget (paa skolen). 16. Fortæl om nogle 
for jordbruget skadelige biller, som du kjender. 17. 
Sigmund Brestesøns barndom (gjenfortælling).

Klasse IV: Broch og Seips læsebog: Til afgangsexamen 
er oplagt: Scener af „Jakob von Tyboe“. Smeden 
og bageren. Et gammelnorsk herresæde. Jule
aften. Keiseren kommer. Herremandsbruden. Man
den, som skulde stelle hjemme. En katekisation. 
Blomsterole. Slaget paa kalvskindet. Sigurd Jor
salfar. Arne. Før konfirmationen. Den norske 
sjømand. Mit følge. Magnus blinde. Hærmændene 
paa Helgeland. Terje Viken. Stormen. Nord
fjordhesten. Vaaren kommer.

Literaturhistorie efter Norbys omrids. Digtarter, 
troper og figurer samt versemaal efter et autogra- 
feret kompendium. Analyse hver uge.

Følgende skriftlige opgaver, i regelen efter paa 
skolen opstillet disposition: 1. F'ortæl om vinden, 
dens virkninger og dens brug i menneskets tje
neste. 2. Fortæl i korthed om en historisk person, 
som især tiltaler dig, og angiv, hvorfor han gjør det. 
3. Til hvilket land ønskede du helst at kunne 
gjøre en reise, og hvorfor? 4. Hvilke forandringer 
frembringer høsten i naturen, og hvilke arbeider 
giver den særlig anledning til? 5. En fremstilling 
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af Norges klima og dets gode og mislige sider, 
særlig med hensyn paa næringsveiene. 6. Jernets 
nytte. 7. Hvilken livsstilling vilde du helst vælge? 
(tentamen). 8. Naturen og menneskelivet i den 
nordlige, kolde zone. 9. Ildens nytte og skade. 
10. Sjømandslivets skyggesider og lyssider. 11. 
Giv en skildring af et norsk vasdrag. Fortæl om 
vasdragenes nytte og betydning for samfærsel og 
bedrift. 12. Havets betydning for vort land (ten
tamen). 13. Sneen og dens nytte. 14. Hvad 
vaaren bringer afliv og beskjæftigelse. 15. Fortæl 
om de vigtigste ødelæggende naturbegivenheder, 
som pleier at forekomme i Norge. 16. Hvorfor 
vi feirer 17de mai, og hvorledes vi feirer den. 17. 
Skovens betydning for vort land.

Tysk.
Klasse I: Læst og repeteret § 1—63 af Knudsen og Kri

stiansens lærebog i tysk for begyndere, med til
hørende retroversionsøvelser. Skriftlig: bøininger, 
diktat og endel retroversionsøvelser.

Læst og repeteret kjønsreglerne („efter betydnin
gen“) og det meste af substantivernes deklination i 
Løkkes lille grammatik (udg. af Johansen).

I den sidste del af skoleaaret tysk delvis benyttet 
som undervisningssprog.

Klasse II: Et udvalg af de første 100 sider af Voss’s „Deut
sches Lesebuch für die Mittelschule“, med øvelser 
i samtale paa tysk om indholdet af det læste. Nogle 
stykker udenad. Af Løkkes grammatik repeteret 
formlæren og læst kjønsreglerne og kasuslæren. 
Stile dels efter Kristiansens stileøvelser (de 15 første 
opgaver), dels efter bearbeidelser af de læste stykker 
i læsebogen. Af Kristiansens „Tale- og stileøvelser“ 
gjennemgaet side 20—40.

Klasse III: Af Voss’s tyske lærebog gjennemgaaet ca. 20 
sider som samtaleøvelser. Efter at være oversatte 
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og analyserte er stykkerne delvis lært udenad, 
spørgsmaal er givne paa tysk til besvarelse efter 
hjemmeforberedelse. Derefter er samtale ført med 
hele klassen om indholdet i dets helhed. Der er 
lagt megen vind paa at faa gloserne ordentlig ind- 
præntet. Læst kursorisk ca. 24 sider.

I Kristiansens stil- og taleøvelser læst og repeteret 
fra pag. 48, verb. med dativ og akk. til pag. 68, 
hypothet. og potential konjunktiv.

Hver uge en stil, vexelvis hjemme og paa skolen, 
dels eksemplerne i ovennævnte Kristiansens bog, 
dels efter hans stiløvelser og dels efter hans retro- 
versioner til Voss's læsebog.

I Løkkes lille grammatik læst fra Genitiv og ud 
samt repeteret det meste af det tidligere læste.

Klasse IV: I Pauss og Lassens læsebog læst 36 sider og 
af Roseggers Lex von Gutenhag extemporeret 40 
sider i andet halvaar. Læst og repeteret Løkkes 
lille grammatik.

Hver uge en skolestil og en hjemmestil. Sær
timen med engelskpartiet dels anvendt til stilskriv
ning, dels til grammatik og gjennemgaaelse af præ
positionerne efter Knudsens stiløvelser, dels til lekse- 
læsning i Pauss og Lassens læsebog.

Latin.
Klasse IV: Læst af Cæsars galliske krig 1ste bog fra kap. 

10 til enden, Ciceros første tale mod Catilina. Det 
hele examenspensum repeteret. Af Schreiners gram
matik læst sætningslæren og repeteret formlæren. 
En skolestil og en hjemmestil hver uge.

Engelsk.
Klasse II: I Brekkes lærebog for begyndere læst til „A 

brave Dog“ pag. 55. Samtaleøvelserne er samtlige 
gjengivne paa vægtavlen, efterat gloserne til hver 
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lekse er lært forud. Tildels har gjengivelsen varieret 
fra bogens ordlyd. De sammenhængende stykker 
er systematisk gjennemgaaet; først er gloserne lært, 
stykket oplæst, oversat og analyseret, dernæst er 
det benyttet til samtale, idet det delvis er lært 
udenad, og dels -er der opgivet spørgsmaal snart 
til mundtlig besvarelse, snart til skriftlig. Der er 
lagt vind paa at faa hele klassen med i saadanne 
samtaler. De skriftlige øvelser har bestaaet foruden 
i diktat og i ovennævnte svarøvelser ogsaa i for
kortet gjengivelse af et stykke. Grammatiken bag 
i bogen læst med de fleste af de sterke verber. En 
del af de norske eksempler er gjengivet mundtlig.

Klasse III: Af Brekkes lærebog for begyndere samtaleøvel
serne 15—19 og af de sammenhængende stykker 
37 sider, hvoriblandt Rich Peter the Pedlar og The 
Inn in Oak Förest. Af Brekkes læsebog for mid
delskolen 44 sider, nemlig: Three Stones, The 
Village Schoolmaster, og af middelskolepensumet: 
The Eagle’s Nest, What a Shovel did, Tom's first 
Adventure, samt 8 sider af David Copperfield. 
Middelskolepensumet repeteret. Den foregaaende 
lekse gjengivet samtalevis eller i forkortning. Un
dervisningen er i læsebogtimerne væsentlig ført paa 
engelsk. Formlæren er repeteret efter Brekkes læ
rebog, suppleret med Løkkes kortf. gram., udg. ved 
Western. Af de norske øvelser i Brekkes bog 
gjennemgaaet mundtlig og skriftlig st. 106—111. 
Af Løkkes kortf. gram, læst og repeteret syntaksen 
til afdeling VIII, verbet.

Skriftlig gjenfortælling 1 time ugentlig, dels af det 
gjennemgaaede læsestof, dels efter Holmboes en
gelske øvelser. Af og til diktat.

Klasse IV: Af Brekkes læsebog for middelskolen 98 sider, 
hvoraf 20 kursorisk. Af Løkkes kortf. gram, ved 
Western læst syntaksen fra verbet og repeteret 
hele grammatiken. Præpositionerne efter Knudsen 

2 
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og Løkkes stiløvelser. En hjemmestil og en sko
lestil ugentlig.

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

gyndere side 41—68, og det hele pensum repeteret. 
Grammatiken læst efter samme bog.

Historie.
Forbkl. 5: Læst og repeteret Winthers forberedende lærebog 

fra den nyere tid til enden, samt af oldtidens 
historie side 10—16.

Klasse I: Læst og repeteret Ræders historiske lærebog for 
middelskolen fra begyndelsen til korstogene.

Klasse II: Af Nissens verdenshistorie læst og repeteret fra 
Schweizernes frihedskamp til reformationens ind
førelse i England med forbigaaelse af de stykker, 
som handler om Nordens historie. Af S. Peter
sens Nordens historie ved G. Storm læst og repe
teret fra Sverige 1050 til reformationen.

Klasse III: Læst og repeteret af Nissens verdenshistorie: 
fra Fredrik II af Preussen ud bogen — samt S. Pet
tersens Nordens historie (ved G. Storm) fra 1720 
Lært et udvalg af kongerækker.

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

Geografi.
Forbkl. 5: Horns geografi side 1—40, hvoraf halvparten 

repeteret.
Klasse I: Af Horns geografi læst og repeteret Norge, Sve

rige og Danmark.
Klasse II: Læst og repeteret Horns geografi formiddelsko

len fra Europa til midt i Frankrig. Karttegning 
efter Årstals omrids, som læreren har udført paa 
vægtavlen (de tre sydeuropæiske halvøer, Schweiz 
og østerrig). Forevisning af billeder.
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klasse III: Horns geografi for middelskolen: repeteret 
med undtagelse af „Fysisk geografi.“

Klasse IV: Horns geografi: fysisk geografi. Dernæst re
peteret det hele pensum.

N atur kundskab.
korbkl. 5: Efter Sørensens naturhistorie læst og repeteret 

pattedyr og fugle.
Klasse I: Efter Sørensens naturhistorie læst og repeteret 

fra krybdyr til orme.
Læst af planteriget fra begyndelsen til æblefami

lien med forbigaaelse af plantens indre bygning ; 
repeteret til plantens indre bygning.

Linné’s system gjennemgaaet, planter indsamlet 
og presset, øvelse i plantebestemmelse efter flora.

Klasse II: Sørensens zoologi: repeteret fra „Fiskene“ ud 
bogen. „Overblik over inddelingen“ indøvet.

Sørensens botanik repeteret fra begyndelsen til 
„Planternes indre bygning.“ Dernæst fra „Planter
nes inddeling“ til soppene. Linnés system ind
øvet. Begyndt paa istandbringelsen af herbarium. 

Klasse III: Henriksens fysik fra „De tre aggregattilstande“ 
til „Lyd.“

Sørensens zoologi repeteret. Ligesaa Sørensens 
botanik med undtagelse af afsnittet om planternes 
indre bygning. Herbarium istandbragt.

Klasse IV: Henriksens fysik fra „Lyd“ ud bogen. Der
næst gjennemgaaet skraaplanet, vægten og tridsen.

Sørensens zoologi: „Mennesket.“ Den øvrige 
del af bogen repeteret. Sørensens botanik repe
teret.

Mathematik.
Forbkl. 5: Regningsarterne i hele og decimale benævnte tal 

med gjennemgaaelse af maal og vegtsystemet. Sta
dig øvelse i hovedregning.

2*
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Klasse I: Brøklæren repeteret efter Johannesens regnebog 
2det hefte og særskilte opgaver.

Klasse II: Efter Johannesens regnebog repeteret brøklæren, 
enkelt og sammensat reguladetri samt procentreg
ning. Stadig øvelse i hovedregning.

Geometri, 2det halvaar Bonnevies lærebog 
fra begyndelsen til „geom. sted“ § 75. Repeteret 
§ 52.

Konstruktion tildels efter Getz's konstruktions
bog en time ugenlig.

Arithmetik i 2det halvaar Johannesens lærebog 
fra begyndelsen til multiplikation § 33, repeteret til 
§ 26.

Talrige regneexempler hjemme og paa skolen. 
Klasse III: Efter Johannesens lærebog repeteret enkelt og 

sammensat reguladetri, procent- og renteregning 
samt noget af selskabsregning.

Geometri: Bonnevies lærebog, læst fra § 47 
(parallele linjer) til 3die bog, repeteret til § 157.

Arithmetik: Johannesens lærebog, læst fra 
subtraktion § 15 til § 92 repeteret til § 79.

Talrige regneexempler og konstruktionsopgaver 
hjemme og paa skolen.

Klasse IV: Johannesens arithmetik fra ligninger med en 
ubekjendt ud bogen. Talrige regneopgaver.

Bonnevies geometri fra 4de bog ud. Praktisk 
regning væsentlig efter Johannesens regnebog og 
„Blandede opgaver“ hjemme og paa skolen.

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

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

Taktskrivning er som regel anvendt nogle minut
ter i hver time. Tal er altid øvet i takt. 1 diktat 
maanedlig.

Klasse II: Moes skrivebog 5te og 6te hefte. 2—3 diktater.
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Klasse III—IV: 1 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 
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 
standpunkter.

Klasse III: Perspektivtegning. Perspektivlære i sine mest 
elementære hovedtræk gjennemgaaet paa vægtavlen. 
Da eleverne sidder ved almindelige, lave skolepulte, 
er der anvendt 2—4 forskjellige opstillinger samti
dig i klassen. Træklodserne er afskygget med blyant.

Klasse IV: Større farvelagte ornamenter. De flinkere elever 
perspektivtegning afskygget med tusch eller i strege
maner.

Projektionstegning: Prismer, cylindere, pyrami
der i oprids og grundrids i ret og enkelt skraa- 
stilling. I de sidste opgaver er to eller flere lege
mer stillet sammen.

Haandgjerning.
Forbkl. 5: Gutter. Indøvet brugen af kniv, fil, sandpapir, 
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metermaal, sag, høvl, strikmaat, ridsebor, vinkel og 
centrumsbor ved arbeider efter Kjenneruds model
række 1ste, 2det og 3die trin til nr. 14.

Klasse I'. Gutter. Fortsat indøvelse af det i 5te forbkl. brugte 
værktøi samt indøvet brugen af spigerbor, krumsag, 
sikling, skavkniv, hammer, hovtang og dor ved 
arbeider efter modelrækkens 4de, 5te og 6te trin til 
nr. 37.

Piger. Eleverne har strikket et par strømper 
samtidig med, at der er undervist i reglerne for strøm
pestrikning, samt syet et linned.

Klasse II'. Gutter. Som i klasse I, da disse klasser samti
dig begyndte paa sløid.

Sang.
En- og tostemmige sange efter Koppangs sangbøger. Sang

lærens hovedpunkter gjennemgaaede. Nodelæsning, samt node
skrivning.
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Latingymnasiet.

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

bogen ud. Johannes’s evangelium i grundsproget 
til cap. 6.

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

Modersmaalet.
Klasse 1; Efter Pauss og Lassens læsebog gjennemgaaet et 

udvalg literatur paa dansk-norsk og landsmaal. 
Læst og repeteret Broch & Seips literaturhistorie til 
oplysningstiden. Gjennemgaaet troper og figurer 
samt den gode stils egenskaber med benyttelse af 
Borgens veiledning.

Skrevet følgende stile:
1. Sammenligning mellem vestlandets og østlan

dets naturlige beskaffenhed og næringsveie. 2. 
Nytten af at reise udenlands. 3. Fordelene og 
manglerne ved den spartanske opdragelse. 4. Den 
norske skjærgaard. 5. I hvilke øiemed foretages 
opdagelsesreiser i vore dage, og hvad er det, som 
vækker vor beundring for disse reisendes bedrifter ? 
6. Hvorfor gik romerne seierrige ud af kampen 
med Hannibal ? 7. Hvad har bevirket Europas 
overlegenhed over de øvrige verdensdele ? 8. En 
god bog. 9. Hvorfor seirede grækerne i perser
krigene? 10. Den stundesløse. Gjengivelse afind- 
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holdet og karakteristik af personerne. 11. Jernba
nernes betydning for vort land. 12. Bylivets for
trin og mangler. 13. Skovenes betydning for vort 
land. 14. Tilstanden i det vestromerske rige i den 
sidste tid før rigets undergang. 15. Hvilken betyd
ning har det for os at have et sterkt og sundt le
geme? (De to sidste til examen.)

Klasse 2: Gjennemgaaet et udvalg af literaturprøver efter 
Pauss og Lassens læsebog IV og H. Lassens poe
tiske læsebog. Bjørnsons „En fallit.“

Læst og repeteret „oplysningstiden“ og den dan
ske literatur efter 1814 efter Broch & Seips litera- 
turhistorie samt afsnittet om digtarterne i samme 
bog. Repeteret Ross: Troper og figurer.

Stile: 1. Hvilke fordele medfører en fri forfatning 
i sammenligning med enevældet? 2. Frankriges 
naturlige betingelser for kulturudvikling og historisk 
betydning. 3. Vor tids storindustri, dens fordele 
og skyggesider. 4. Hvorledes har menneskene 
fulgt det bud at gjøre sig jorden underdanig ? 5. 
Middelhavet og dets historiske betydning. 6. 
Hvorfor lider menneskenes forsætter og planer saa 
ofte skibbrud? 7. Den franske revolutions aarsa- 
ger, lys- og skyggesider. 8. Fordele og farer ved 
vor tids udviklede idrætsliv. 9. Middelalderens 
munkevæsen. 10. Udsigt over handlingen og karak
teristik af personerne i Bjørnsons „En fallit“. 11. 
Olaf d. hellige. 12. Hvilke fordele kan gode kom
munikationer medføre for by og bygd? 13. Kors
togene. 14. Hvorfor er et livligt samkvem med 
fremmede nationer af stor betydning for et folk? (13 
og 14 examensopgaver).

Klasse 3. Af Broch & Seips literaturhistorie læst fra s. 154 
til enden. Læst Holbergs Erasmus Montanus og 
endel literaturprøver efter Pauss’og Lassens læsebog. 
Det hele artiumspensum er repeteret. Følgende 
stile er skrevne:

1. Frankrige under Ludvig den 14de. 2. Hvad 
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bør bevæge os til overbærenhed i vor dom om an
dre? 3. Aarsagerne til Norges tilbagegang i slut
ningen af middelalderen. 4. Hvorfor kommer go
de forsætter ofte ikke til udførelse? 5. Hvorfor 
pleier efterverdenen at dømme rigtigere og retfær
digere om store personligheder end samtiden? 6. 
En kort skildring af den danske adel til 1660. 7. 
Aarsagerne til og følgerne af Norges spredte bebyg
gelse. 8. Pressens betydning i vore dage. 9. Aar
sagerne til den romerske republiks undergang. 10. 
Hvilken betydning har det for os at kjende vort 
lands historie? 11. Hvilke krav kan man stille til 
den, der gjør fordring paa at være dannet? 12. 
Hvilke omstændigheder bevirkede, at Sverige blev 
en stormagt og siden tabte denne stilling?

Til examen artium blev oplagt efter Pauss og Las
sens læsebog: Holberg, Erasmus Montanus — 
Wergeland: Drømmesyn, For første gang — Wel- 
haven: Republikanerne, Af „Norges Dæmring“ — 
Bjørnson, Af „En fallit“ — Ibsen: Af „De unges 
forbund“ og „Brand.“

Oldnorsk.
Klasse /: Læst og repeteret udvalgte stykker af Nygaards 

læsebog for begyndere samt alle bøjningsmønstre 
efter læsebogen.

Klasse 2'. Af Nygaards udvalg stykkerne: Egil Skallagrim- 
søn, Kjartan Olafsøn, Asbjørn Selsbane, Hirdskikke 
(Kongespeilet), Hamarsheimt samt Haavamaal. Af 
Nygaards grammatik læst og repeteret formlæren.

Klasse 3: I første halvaar læst af Nygaards „Udvalg af 
den norrøne litteratur omtr. 12 sider poesi (Gudru- 
narkvida, Hjalmars død, Slaget ved Hafsfjord og 
Eiriksmaal). Af Nygaards grammatik repeteret form
læren. I andet halvaar repeteret det hele artiums
pensum og læst literaturhistorie, mythologi og vers
lære.
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Tysk.
Klasse 1: Af digtene i Pauss og Lassens læsebog gjennem

gaaet et udvalg paa 19 sider og i Voss’s udvalg 
af tyske forfattere Das Lied von der Glocke 
med Vorbemerkung. Af Gundersens tyske læse
bog for de høiere skolers øverste klasser II læst 
kursorisk ca. 40 sider. Ogsaa her er indholdet 
rekapituleret.

Hver anden uge et skriftligt arbeide, stil eller 
gjengivelse, enten hjemme eller paa skolen.

Latin.
Klasse 1: Læst og repeteret omtrent 1100 vers af Ovids 

„Metamorphose!’“ (efter Voss og Richters udg.) 
Den literaturhistoriske indledning gjennemgaaet. 
Af Dorphs mythologi til de heroiske sagn. 2den 
bog af Cæsars „Galliske krig“ extemporeret. Af 
Schreiners lat. gramm. læst sætningslæren med til
svarende stile efter Andersen & Gjørs stileøvelser 
desuden skrevet sammenhængende stykker efter 
samme bog.

Klasse 1 2', Sallusts Jugurtha (Müllers udgave) cap. 5 til
67 incl. (med forbigaaelse af cap. 14 og 31).

Klasse 2’. Vergils Æneide, 1ste bog.— Livius. XXIII fra cap. 
40 ud — Horats’ epistler, I, 5, 7, 10, 11, 13, 14 — 
Ciceros tale pro Roscio Amerino til og med cap. 30.

Klasse 2 3 •. Livius XXIII, cap. 1—39 incl. — Ciceros
tale pro Archia poeta — Ciceros tale pro Roscio 
Amerino cap. 1—30 incl. — Af Weisses udvalg 
af Tacitus stykket „Galba“. — Horats’ epistler I, 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19 og 
Horats’ satirer I, 5 og 9 samt II, 8. Mesteparten 
af artiumspensumet repeteret. Det væsentligste af 
„Thomsens romerske stats- og privatliv“. Litera
turhistoriske oplysninger, navnlig om de læste for
fattere efter Weisses „Romernes offentlige og pri
vate liv“.
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Begge de to øverste klasser har saagodtsom hver 
uge havt 2 skriftlige oversættelser fra latin, 1 
hjemme og 1 paa skolen.

Græsk.
Klasse 2-. Læst og repeteret af lliadens 1ste, 3die, 4de, 6te, 

9de og 12te bog et udvalg tilsammen 2000 v. He- 
rodots 8de bog. cap. 1—43 og 49—96 incl.

Af Curtius’s grammatik repeteret formlæren og ind
øvet det vigtigste af syntaxen.

Klasse 3: Læst af Odysseen til vs. 450 af 5te og 6te bog, 
Sophokles’s Antigone, Platons Apologi. Repeteret 
Schou-Bruuns grammatik. Gjennemgaaet et udvalg 
af Christensen Græsk statsliv og Tregders litera- 
turhistorie. Repeteret det hele artiumspensum.

Engelsk.
Klasse r. Da klassen bestod dels af elever, som havde taget 

middelskoleexamen i engelsk, dels af begyndere, 
var den delt i 2 partier, som dog i 2det halvaar 
havde endel fællestimer. Med begynderpartiet læst 
og repeteret Brekkes lærebog for folkeskolen I. 
Formlæren læst efter denne bog og derpaa efter 
Løkkes kortf. grammatik ved Western. Til ind
øvelse af grammatikken benyttet de norske styk
ker i Brekkes lærebog for middelskolen. Desuden 
af denne bog gjennemgaaet et par samtaler og 
endel sider af The Inn in Oak Forest. Sammen 
med det ældre parti læst: The Christmas Stocking, 
by Elizabeth Wetherell (Books for the Bairns X), 
idethele foruden begynderbogen 36 sider sam
menhængende læsestof. Det ældre parti har des
uden af Sommerfelts Nyeste engelske forfattere læst: 
Shepherds All and Maidens Fair, 40 sider. Den fore- 
gaaende lekse er gjengivet samtalevis, og under
visningen, saavidt muligt, ført paa engelsk. De 
skriftlige øvelser har bestaaet i diktat og gjenfor- 
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fortælling, samt for begynderpartiet i oversættelse 
af Brekkes norske øvelsesstykker. Dette parti har 
i 2det halvaar ogsaa begyndt at gjengive korte og 
lette, ukjendte stykker.

Klasse 2'. Brekkes lærebog for folkeskolen. Taleøvelserne 
gjengivet paa vægtavlen. Af Sommerfelts engelske 
forfattere læst ca. 5 sider.

Klassens 2 elever læste engelsk kun i 1ste 
halvaar.

Klasse 3: Af Sommerfelts engelske forfattere læst The Mor
der of Ritzio fra II, The Bushrangers and their 
Captain, England in 1685 (14 sider), Posthumous 
Papers of Pickwick Club, The Old Buccaneer, ialt 
71 sider. Desuden en del extempore af Shepherds 
All and Maidens Fair. Af Macaulay’s Warren Ha
stings, Velhagen og Klasings udgave omtr. 60 sider.

Løkkes kortf. grammatik læst og repeteret. Gram
matiske og fraseologiske øvelser paa vægtavlen. 
James Lunds glossar.

Fransk.
klasse /: Af Bødtker og Høsts lærebog for begyndere blev 

med parti a (de elever, der havde læst fransk i 
middelskolen) gjennemgaaet fra side 68 og af samme 
udgiveres franske læsestykker for gymnasiet i Les 
douze Mois, La derniére Classe. Le petit Chose, ialt 
74 sider. Det gjennemgaaede læsestof er repeteret 
og oplagt til examen. Formlæren repeteret efter 
Bødtker og Høsts lærebog. Af Knudsens gram
matik fra upersonlige verber til præpositioner. De 
norske øvelsesstykker i Bødtker og Høsts bog og de 
fleste af øvelserne i Knudsen og Wallems læsebog I 
oversatte mundtlig og skriftlig. Parti b (begyn
derpartiet) gjennemgik middelskolepensumet efter 
Bødtker og Høsts læsebog og derefter, hvad der før 
partiernes sammenslutning var læst af parti a. Se 
side 10.



899] Undervisningen. 29

Klasse 2 3: Af Bødtker og Høsts franske læsestykker
og Récits des grands jours de 1’ Histoire, no. 21: 
La derniére Tentative du Prince Ch. Ed. Stuart, par 
Voltaire, tilsammen 73 sider, desuden med 3die kl. 
25 sider af Michaud: Histoire des Croisades I, ialt 
98 sider, hvoraf en del kursorisk. Knudsens gram
matik fra verbets tider, og formlæren repeteret 
Mundtlige øvelser knyttede til grammatikundervis
ningen. Et udvalg af Storms Dialogues fran^ais.

Historie og geografi.
Klasse r. Læst og repeteret Ræders oldtidens historie.
Klasse 2\ Læst og repeteret Schjøth og Wallems Frankrigs 

historie til 1815. Læst S. Petersens Nordens historie 
(ved G. Storm) til 1523. Repeteret Horns geografi 
for latingymnasiet til de nordiske lande.

Klasse 3: Læst ud Schjøth og Wallems Frankrigs historie 
og Horns geografi for latingymnasiet. Repeteret 
det hele artiumspensum efter Ræder, S. Petersen 
(ved Storm), Schjøth & Wallem og Horn.

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

til § 39. Efter Guldbergs trigonometri læst fra be
gyndelsen til no. 39 med forbigaaelse af no. 22, 
23 og 35.

Et stort antal regneopgaver, navnlig trigonome
triske løste saavel hjemme som paa skolen.

Klasse 2: Efter O. J. Brochs arithmetik fra § 50 (omgjøring 
af brøk til decimalbrøk) bogen ud med forbigaaelse 
af logarithmer læst og repeteret. Efter Guldbergs 
trigonometri fra § 5 (no. 39) til § 8 (no. 59) grændse- 
værdier læst og repeteret. Efter Guldbergs stereo
metri fra begyndelsen til § 2 (polyedre) læst og 
repeteret.

Talrige regneexempler hjemme og paa skolen.
Klasse 3 : O. J. Brochs arithmetik fra ligninger af 2den grad 
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ud bogen. Repeteret det hele pensum. Guldbergs 
trigonometri ud fra no. 61. Repeteret det hele pen
sum. Guldbergs stereometri fra „Pyramider“ ud 
pensumet. Repeteret det hele. Regneopgaver i alle 
dele af mathematiken hjemme og paa skolen.

Gymnastik.
For samtlige partier har hovedsagelig L. Bentsens tabel

ler været benyttet, for det yngste parti ogsaa Bjørnstad og 
Liedbeck.
1ste parti (gymn. og IV). Foruden den fornødne repetition 

er det ved cirkulære af 1886 fastsatte program 
bleven fulgt. Bentzens tabeller.

Skiveskydning med salongevær i gymnastiklo
kalet en gang ugl. i april og mai.

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

3die parti (1 og forbkl. 5). De forberedende bevægelser efter 
Bjørnstad og Bentsen.

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 havde sidst i februar en meget vellykket 
skitur med præmierend.
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Fortegnelse
over de bøger, som har været benyttede i de 

forskjellige fag og klasser.

Religion-, lille bibelhistorie i forbkl. 5. Vogts bibel
historie for middelskolen i middelskolen.
Luthers katekismus ved Odland. Klavenæs’ forklaring 
i kl. I.
Sverdrups forkortede udgave af Pontoppidans forklaring 
i kl. II—IV; Nissens kirkehistorie i gymnasiet.

Modersmaalz Pauss og Lassens læsebøger, 1ste, 2det og3die 
skoletrin (forskjellige udgaver), i kl. I og II.
Bjørsæts norske grammatik i forbekl. 5.
Hofgaard, En liden norsk grammatik i kl. II—IV.
Platou, Norsk exempelsamling, 3die opl. i forbkl. 5, 
kl. I og II.
Hougen, Retskrivningsregler og ordlister i forbkl. 5 
og kl. I.
Broch og Seips læsebog i III og IV.
Pauss og Lassens læsebog, 4de skoletrin i gymnasiet.
Broch og Seips literaturhistorie i gymnkl. 1—3.

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

Tysk: D. F. Knudsens og O. Kristiansens lærebog i tysk 
for begyndere i kl. I.

Løkke, kortfattet tysk grammatik ved Johanssen, kl. 
I—IV.

O. Kristiansen, tyske stil- og taleøvelser i kl. II og 
III samt do., Tyske stiløvelser for middelskolen i 
kl. III.

Knudsens tyske stileøvelser for middelskolen kl. IV.
Marie Krogh, 100 opgaver i tysk stil i kl. IV.
Voss’s udvalg af tyske forfattere i gymn.kl. 1.
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Voss, Deutsches Lesebuch für die Mittelschule i kl.
II og III.

Paus og Lassen, tyske læsestykker i kl. IV og 
gymn.kl. 1.

Latin : P. Voss: Udvalg af latinske klassikere, 2den ud
gave, kl. IV.

Schreiners latinske gram. 2den og 3die udgave i 
middelskolen og gymnasiet.

Dorphs mythologi, 7de udg., i gymnasiet.
Thomsen: Romersk stats- og privatliv, 2den udg.

i gymn.kl. 3.
Voss og Richters udv. af Ovid, 2den udg., i gymn- 

klasse 1.
Weisses udvalg af Tacitus, II, i gymn.kl. 3.
Af de øvrige autores har været benyttet forskjellige 

udgaver, dog væsentlig af Horats Lembckes udgave, 
af Æneiden Lunds udg., af Livius Madvigs udg. ; af 
Sallust Müllers udg.

Græsk : Schou-Bruuns græske grammatik i gymn.kl. 3.
Curtius’s græske gram, i gymnkl. 2.
Christensen: Græsk statsliv, 2den udg., i gymnkl. 3.
Et artiumspensum af Xenophons Anabasis, ved 

Hermanstorff i gymnkl. 3.
Herodot, 8de bog, Bioms udg. i kl. 2. og 3.
Af Homer textudgaver i gymnkl. 2 og 3.
Sofokles, Antigone, udg. af Groth, i gymnkl. 3.

Engelsk: Brekke, lærebog i engelsk for begyndere i II 
og III.

Brekke: Engelsk læsebog for middelskolen udg. 2 
og 3 i kl. IV.

Løkke : Engelsk gram., udg. af Western, i middel
skolen og gymnasiet.

Knudsen og Løkke: Engelske stiløvelser for mid
delskolen, i kl. IV.

Brekke: Lærebog i engelsk for folkeskolen, i 
gymnkl. 1 og 2.
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Elisabeth Wetherell, The Christmas Stocking (Books 
for the Bairns X) med glossar af Eitrem i gymnkl. 1. 
Sommerfelts udvalg af nyeste engelske forfattere, i 
gymnkl. 1 og 2.
Macaulay, Warren Hastings, Velhagen og Klasings 
udg. i gymnkl. 3.

Fransk: Knudsen, Fransk grammatik i gymnasiet; Bødtker 
og Høst, Fransk læsebog for begyndere i kl. IV og 
gymnkl. 1, b.
Bødtker og Høst, Franske læsestykker i gymnkl. 2 og 3
Knudsen og Wallem, Fransk læsebog I i gymnkl. 1.
Michaud, Histoire des Croisades I gymnkl. 2 og 3.
Storm, Dialogues francais i gymnkl. 2 og 3.
Recits des grands Jours de 1’ Histoire, no. 21. La 
derniére Tentative du Prince Charles Edward Stuart, 
par Voltaire, med glossar af Trøan, i gymnkl. 2 og 3. 

Historie'. Winthers forberedende historie, udgave 2, i 
forbkl. 5.
Ræders historie for middelskolen i forbkl. 5.
Nissens verdenshistorie ved Schjøth, kl. I—IV, for
skjellige udgaver.
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. 

Naturkuiidskab: Sørensen, Dyrerigets og planterigets natur
historie, i forbkl. 5 og kl. I—IV.
Henrichsens fysik, i kl. III—IV.

Mathematik'. Johannesens regnebøger, h. 1—4, i kl. I—IV.
Johannesens arithmetik, 2det oplag i kl. II—IV.
Bonnevies geometri ved Eliassen, i kl. II—IV.
O. J. Brochs arithmetik, i gymnasiet.
Guldbergs trigonometri, udgave 3, og do.s stereometri 
i gymnasiet.

3
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VII. Afgangsexamina.

Middelskolens afgangsexamen 1899.

Af de 15 elever, som kl. IV talte i 2det kvartal, blev de 
12 anmeldte af skolen til afgangsexamen.

Desforuden var anmeldt til examen 54 privatister, hvoraf 
25 piger. Af privatisterne var 2 paa latinlinjen, de øvrige paa 
engelsklinjen.

3 examinander (1 pige) underkastede sig tillægsprøve i 
latin, 1 (pige) i mathematik.

Af privatisterne rejiceredes 12 (11 ved den skriftlige og 1 
ved den mundtlige prøve); 1 traadte tilbage under den skrift
lige prøve; 3 blev ved sygdom hindrede i at fuldende examen.

Skolens elever (heri medregnet de, som skolen ikke an
meldte) bestod examen.

En af skolens elever (D. Andvig) blev ved sygdom hindret 
fra at tage examen i flere mundtlige fag. Hun underkastede 
sig i septbr. d. a. kontinuationsexamen og bestod examen, 
som nedenfor anført.

Skolens elever bestod examen med følgende udfald:

Latinlinjen:

Borchgrevink, Frederik, elev af skolen i 9 aar Meget godt (2,29)
Syse, Harald, » i 5 aar Meget godt (1,81)

Engelsklinjen

Bakke, Sverre, elev af skolen i 4 aar Meget godt (2,50)
Christensen, Fredrik, n i 9 aar Godt (2,71)
Folk man, Christian, i 9 aar Meget godt (1,68) i
Halvorsen, Ingolf, i 8 aar Meget godt (1,97) !
Jensen, Erling, i 9 aar Godt (2,79)
Valen, Halvor, i 4 aar Godt (2,57)
Andvig, Dorothea, i 2 aar Udm. godt (1,30)
Gulbrandsen, Ragnhild i 2 aar Godt (2,57) 1
Harsem, Elise, i 2 aar Meget godt (1,60)1
Rostad, Magdalene, ,5 i 2 aar Godt (2,67)
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Examen artium 1899.
Af 3die gymnasieklasses 6 elever blev 5 anmeldte af skolen. De bestod examen med 

følgende udfald:
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1.' Aasland, Abraham Randinius. . . 4 2 3 2 2 1—2 1—2 - 2 2 1 24 12 Meget godt

2. Frost, Jakob Olaf............................... 3 3 3 1 1 1—2 1—2 1 - 1 2 21 12 Meget godt

3. Hysing, Ahlert.................................. 3 2 3 2 2 2-2 2—3 - 2 3 2 28 12 Meget godt

4. Skullerud, Olai.................................. 2 2 3 1 1 1—1 1—2 2 1 1 2 20 13 Meget godt

5. østby, Nils Hansen........................ 2 2 2 1 1 1 — 1 1—2 - 2 1 1 17 12 Udm. godt

1899] 
A
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Af disse havde no. 1 været elev af skolen i 8 aar, no. 2 i 5 aar, no, 3 i 2 aar, no. 4 
i 3 aar, no. 5 i 12 aar (fra 1ste forbkl.)
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Ved den almindelige aarsexamen sløifede man i henhold 
til kirkedepartementets skrivelse af 7de april 1886 examen i 2 
fag i kl. I, 3 fag i kl. II, 2 fag i kl. 111, 1 fag i gymnkl. 1, 1 
fag i gymnkl. 2. I disse fag fik eleverne i middelskolen iste- 
detfor examenskarakter en middelkarakter, uddragen af de 
daglige karakterer i det sidste halvaar eller fjerdingaar før 
exarnen.

For forbkl. 5 afholdtes ingen aarsexamen, men den 29de 
og 30te juni en prøve til optagelse i kl. I.

VIII. Bibliothekets og samlingernes tilvext • 
i 1898—99.

(De med G betegnede verker er gaver).

Bibliotheket.
Norsk lovtidende, a. 1ste afd. for 1898, nr. 36—51 og for 1899, 

nr. 1—36; b. 2den afd. for 1898 h. 2, 3, 4 og for 1899, 
h. 1; c. Overenskomster med fremmede stater for 1898 og 
1899. G.

Universitets-og skoleannaler, 13de aarg. (1898) nr. 23—28 med 
tillægshefte „Om endel retskrivnings- og sprogspørgsmaal“, 
samt 14de aarg. (1899) nr. 1 —16.

Arkiv for mathematik og naturvidenskab, XX, h. 3 og 4; 
XXI, h. 1. G.

Vor ungdom 1898 h. 4—6; 1899, h. 1—1; indholdsliste for 
1879-98.

Norsk forfatterlexikon, h. 48—50.
Norsk histor. tidsskrift, 3die række IV, 3 og tillægshefter: 

Paveis’ dagbøger for 1817—22, udg. af Dr. L. Daae, h. 
3 og 4, samt Alex. Bugge, Studier over de norske byers 
selvstyre og handel før hanseaternes tid.

Svensk histor. tidsskrift, 18de arg., h. 3 og 4, samt 19de årg. 
h. 1.
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Dansk histor. tidsskrift, 7de række I, h. 4—6 (1898) og II, h. 1.
Dansk biograf, lexikon, h. 91—99.
Nyt tidsskrift for fysik og kemi, III, h. 3—6.
Dr. G. Fasting, Læseregier til skolebrug. Christiania 1898. G.
Udvalgte digte for middelskolen og gymnasiet, ved W. Klem. 

Christiania 1898. G.
Y. Bruun og Platou, Bibelhistorie for middelskolen. Christiania 

1899. G.
O. Johannesen, Lærebog i mathematik og algebra for middel

skolen, 4de udg. Christiania 1898. G.
O. Rygh, Norske gaardnavne I og II, samt Forord og indled

ning til samme. Christiania 1898. G.
Videnskabsselskabet i Christiania: Forhandlinger i 1897, samt 

Skrifter, udg. af samme: I, Math.-naturv. klasse; II, Histor. - 
filos. klasse. G.

Jakob von Tyboe, med indledning og anmærkninger afVetle- 
sen. Christiania 1898.

Artiumsliste for 1898 og 99.
Universitetets aarsberetning for 1896—97.
35 aarsberetninger for 1897—98 fra norske skoler og semi

narier. G.
Heggtveit, Fra nordens natur og folkeliv. Christiania 1880.
Bahnson, Etnografi, h. 22 og 23.
Filologisk forenings kommentarer III, IV, V. G.
Brochs og Seips literaturhistorie.
Jonas Hanssen, „Under klosterland“, en historisk undersøgelse. 

Skien 1898. G.
Do., Tilsvar til cand. Hartmanns skriftlige doku

menter og oplysninger vedkom, strandretten paa Biege
bakken og i Hjellen. Skien 1891. G.

Det meteor, institut 1896—97. G.
FI. Mohn, Klimatabeller for Norge. IV Vind. Christiania 

1898. G.
Jahrbuch des meteor. Instituts für 1897 og 98. G.
Troels Lund, Danmarks og Norges historie XIII. Kjøben- 

havn 1898.
Regesta Norvegica J. 991—1263. Udg. af Dr. G. Storm. G.
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Norges indskrifter med de ældre runer, 4de hefte. Udg. af
Sophus Bugge. G.

Hægstad og Skard, Norsk digtning efter 1814. Chr.ania 1898. G. 
Julehilsen, udg. af Nordahl Rolfsen. Christiania 1898. G. 
Forchhammer, Romerfolkets ydre og indre historie indtil ver

densherredømmet. Kjøbenhavn 1898.
Tesla, Untersuchungen über Mehrphasenströme u. s. w. Halle 

1895.
Schweiger-Lerchenfels, Atlas der Himmelkunde. Wien, Pest, 

Leipzig 1886.
Le maitre phonétique 189, h. 1—8.
Voss, Udvalg at tyske forfattere. Christiania 1896.
Kaper, Dansk-norsk-tysk haandordbog 3die udg. Kjøben

havn 1889.
Sundby og Baruel, Dansk-norsk-fransk haandordbog. 2 bind. 
Statistisk haandbog over kongeriget Norge 1898. G.
Wendt, England, seine Geschichte, Verfassung u. s. w. 2te

Aufl. Leipzig 1898.
Bjørsæt, Tysk læsebog III. Christiania 1899. G.

Do., Stileøvelser til samme. G.
Norges officielle statistik: Det tekniske undervisningsvæsen 

for 1894—95. G.
Green, A short History of the English People. London 1895. 
Kunst og haandverk fra Norges fortid. Ved N. Nicolaysen.

2den række, h. 3. G.
Michaelis & Passy, Dictionnaire phonétique de la langue Fran- 

caise. Hannover und Berlin 1897.
Reusch, Kortfattet geografi, 7de udg.
Foreningen for norske fortidsminders bevaring, aarsberetningi 

for 1897. G.
Sig Thor, De første planter i skolen. Christiania 1898. G.

Do., Middelskolens botanik, 2det oplag. Chr.ania 1899. G 
Arendt, Kortfattet lærebog i kemi, oversat af Støren. 1898. Gi 
Tønnesen, Lærebog i norsk stil, 1ste trin, 3die udg. G. 
Historiske samlinger. 1ste bind, h. 2. Aktstykker om Bodør 

sagen, udg. af Dr. Y. Nielsen. G.
Forklaringer til statsregnskabet for 1897—98. G.
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Hjorth och Lindhagen, Praktisk lärobok i tyska språket. 2dra 
uppl., Stockholm 1894, samt Extrahäfte til samme.

Forhandlingsprotokol, ført i regjeringsraadet og statsraadet 
marts til decbr. 1814. Christiania 1899. G.

Centralforeningen for idræt. Aarsberetning for 1898 og vinte
ren 1898-99. G.

Videnskabsselskabet i Christiania; 1) Forhandl, i 1898, 2) Skrif
ter: I. Mathem.-naturv. klasse; II. Hist.-philos, klasse. G.

Arkiv for nordisk filologi XV (ny række XI) 4 hefter. Lund 
1898. G-

B. Gundersen, Tyske læsestykker I, II, III — Stileøvelser i til
slutning til disse — Samtaleøvelser i tilslutning til disse — 
Tysk grammatik for middelskolen. G.

Vetlesen, Norske digte I. Christiania 1899. G.
O. Kristiansen, Tyske taleøvelser, 3die opl.

Do., Tyske stileøvelser, 2det opl.
Løkke, Kortfattet tysk grammatik, ved Johansen. 9de udg.
Einar Aas, Zoologi. Christiania 1899. G.
Sørensen, Ledetraad ved anskuelsesundervisningen i plante

lære. Christiania 1894. G.
Sig Thor, Billeder og beskrivelse af almindelige dyr. 1899. G.
Waage, Det daglige livs kemi, 2det opl. G.
Neuberth, Geografi for middelskolen. 1899. G.
Årstal, Geografi for middelskolen 1899. G.

Naturvidenskabelige samlinger.

Dobbeltbekkasin. G.
Gjøg (hun). G.
Snemus (Mustela vulgaris). G.
Rødblisset rixe (Gallinula chloropus). G.
Dynamomaskine med glødelampe paa stativ.

Andre læremidler.

20 Hoffstads botaniske plancher.
Naturhistorisk atlas. G.
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IX. Skole- og indskrivningspenge.
Skolebeneficier.

Skolepengene var i sköleaaret:
i forberedelsesklasse 5 . . kr. 48 aarlig.
i middelskolen.......................„100 —
i gymnasiet............................ „ 160 —

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

Hel friplads har for 1898—99 været tilstaaet 5 elever, 
nemlig 2 i gymnkl. 1, 1 i kl. IV, 1 i kl. III, 1 i kl. II; 3/4 fri
plads til 2 i kl. II; y2 friplads til 1 igymnkl. 1 og 1 igymnnkl. 
3; y4 friplads til 1 i kl. II. Det samlede beløb, der medgik 
til fripladse, androg til kr. 955.

Af de statutmæssige 3 portioner af kong Carl Johans legat 
uddeltes de 2 portioner paa kr. 120 til 2 elever i gymnkl. 3; 
portionen paa kr. 80 tildeltes en elev i gymnkl. 1. En extra- 
ordinær portion paa kr. 60 tildeltes en elev i gymnkl. 3.

Skiens sparebank ydede ogsaa for 1898—99 til under
støttelse af trængende elever af middelskolen kr. 400. Af disse 
blev skolepenge helt eller delvis betalte for 6 elever (4 i kl. 
III, 2 i kl. II).

Videre bevilgedes af Skiens brændevinshandels overskud 
kr. 300 til trængende disciple. Af disse blev skolepenge helt 
eller delvis betalte for 2 i kl. IV, 1 i kl. III, l i kl. I og 1 i 
forbkl. 5.

Skolens kasserer er for tiden fhv. adjunkt Nielsen.

X. Almindelige bemærkninger.

Skolens halvhundredeaarslegat har dette aar været til
staaet adjunkt Skaaden.

I møde af skoleraad et den 14de februar d. a gjcnvalgtes 
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til sammen med rektor at bestemme indkjøb til skolens biblio- 
thek og samlinger dhrr. overlærer Coucheron og overlærer 
Schjøtt.

Ved skoleaarets begyndelse udsendte rektor cirkulærer 
for samtlige elevers vedkommende, hvori deres forældre eller 
foresatte anmodedes om at meddele oplysning om elevens 
sundhedstilstand i det hele, navnlig hvorvidt eleven tidligere 
havde gjennemgaaet alvorligere sygdomme. Disse cirkulærer 
med besvarelse blev overleverede til skolelægen, der desuden 
personlig undersøgte de nyoptagne elever og indførte dem i 
sin protokol.

Paa foranledning af skolelægen, væsentlig af hensyn til 
de kvindelige elever, udsendte rektor i begyndelsen af d. a. 
en cirkulære til elevernes forældre eller foresatte, hvori deres 
opmærksomhed henlededes paa den adgang, som den nye 
skoleordning havde aabnet til at underkaste sig en indskræn
ket- middelskoleexamen (med kun et af de fremmede sprog og 
indskrænkning i det mathematiske pensum).

Fremdeles inspicerede skolelægen skolens bygninger og 
materiel og gjennemgik de hidtil gjældende bestemmelser for 
luftning og renhold o. s. v.

Paa hans foranstaltning og efter hans anvisning er der 
indført en mere effektiv rengjøring, navnlig i det daglige, for
skjellige andre foranstaltninger er trufne af sanitære hensyn 
f. ex. anbringelse af jernrister og gulvmåtter i korridorerne, og 
endelig er i løbet af de sidste sommerferier samtlige vægge i 
skoleværelserne og korridorerne bievne oljemalede.

Videre har skolelægen af og til været tilstede ved under
visningen, samt fra tid til anden undersøgt endel elever, naar 
det gjaldt om fritagelse for gymnastik eller sang.

Efter skolelægens opgivende maa sundhedstilstanden i 
skolen siges at have været i det hele meget god ; det synes 
dog, at hovedpine ikke har været sjelden blandt eleverne. 
For epidemiske sygdomme af betydning har skolen været fri.

Bestyrelsen af skolens discipelbibliothek og det ugentlige 
udlaan fra dette har i sidste skoleaar kapt. F. Nielsen vel
villig besørget, I februar d. a. ansøgte rektor komiteen for 
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uddeling af overskuddet af Skiens brændevinshandel om et 
forhøiet bidrag, der foruden til det egentlige discipelbibliothek, 
der væsentlig er bestemt til elevernes underholdning, tænktes 
anvendt til indkjøb af skolebøger, der kunde blive udlaant til 
trængende elever. Dette andragende er velvillig imødekommet, 
idet komiteen har tilstaaet discipelbibliotheket et bidrag af kr. 
100, hvoraf en mindre del vil blive anvendt til det egentlige 
discipelbibliotheks forøgelse og vedligeholdelse, medens den 
større del er bestemt til indkjøb af skolebøger til udlaan blandt 
eleverne.

XI. Skolens regnskab for' 1898—99.
I. Udgift.

Regnskabsføreren tilgode...........................................    kr. 384,14
1. Lønninger:

a. Kgl. ansatte lærere ................... kr. 25200,00
b. Klasselærere (i juli 98)............ - 27,78
c. Timelærere.................................. - 3575,00
d. Vikarer. ........................................ - 65,00
e. Andre lønninger (kasserer og 

sekretær) ............................. - 718,38
--------------------  kr. 29586,15

2. Alderstillæg................................................................. - 8521,08
3. Fripladse og legat.................................................. - 1335,00
4. Trykning o. s. v...................................................... - 512,55
5. Blandede udgifter (heri iberegnet udgifter ved 

middelskoleexamen) ...................................... - 2009,23
6. De kommunen paahvilende udgifter:

a. Pedel, renhold, skolelæge .... kr. 1101,19
b. Bibliothek og samlinger ... - 356,95
c. Lys og og brænde.................. - 875,15

-------------------- - 2333.29
7. Beholdning (restancer)........................................... - 866,09

Tilsammen kr. 45547,54.
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II. Indtægt.
1. Beholdning fra f. a. (restancer) ..................... kr. 978,50
2. Skolepenge .................................. kr. 7863,12

Fripladse ...................................... - 955,00
-------------------- - 8818.12

3. Kommunens bidrag:
a. til udfylding af skolepenge

nes beløb ................. kr. 3100,00
b. andre kommunen paahvi

lende bidrag (pedel, renhold 
o. s. v.)......... - 2770,00

-------------------- - 5870.00
4. Renter af kong Carl Johans legat................  - 357,46
5. Gebyrer ved middelskoleexamen....................  - 1300.00
6. Statskassens tilskud..................................... . - 27834.48
7. Decisionsansvar.......................................................... - 15.78
8. Balance................ ........................................................ - 373.20

Tilsammen kr. 45547.54

Skien den 27de oktober 1899.

G. Hartmann.


