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Aarsberetning
om

Skiens offentlige høiere almenskole
for

s k o 1e a a r e t 189 9—1 9 0 0

ved

J. Johanssen, 
skolens rektor.

Skien.
J. Melgaards bogtrykkeri.

1900.



Aarsberetning for 1899—1900.

1. 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 1895 af kirkedept. beskikket som medlem.
Gisholdt, L., bankkasserer, valgt 29de august 1890, gjenvalgt

26 le oktober 1894 og 24de november 1898.
Grini, Th., overretssagfører, valgt 13de oktober 1898.
Siljan, L., tilsynsmand, valgt 24de november 1898.

Politimester Ravn afgik ved døden Ilte november 1899; 
i hans sted beskikkede kirkedept. under 25de april 1900 po
litimester C. L. Christoph ersen.

Rektor har været forstanderskabets formand; dets næst
formand var hr. Ravn; efter dennes død hr. Grini.

IL Lærerpersonalet.

Hartmann, Gudbrand Helenus, rektor. Født 1832, cand. 
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 
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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, fra 1/7 1899 
tjenestfri som hovedredaktør ved udarbeidelsen af en 
dansk-norsk ordbog).

Dielrichson, 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 1847, cand. mag. 1875, 
timelærer ved Skiens skole 1875, klasselærer 1876, adjunkt 
1876.

Schneider, Johan Andreas, adjunkt. Født 1849, cand. mag. 
1873, adjunkt ved Molde off. høiere almenskole 1875, ad
junkt ved Skiens skole 1886.

Skaaden, Johannes, konst, adjunkt. Født 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. I og II), klasselærer ved Ber
gens kathedralskole 1883—87, vikar ved Tromsø off. 
høiere almenskole 1ste halvaar 1888, ansat ved Hambros 
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skole i Bergen 1888—90, klasselærer ved Skiens skole fra 
begyndelsen af skoleaar 1890—91 ; konst, adjunkt den 
25de juli 1897.

Gundersen, Carl Christian, konst, adjunkt. Født 1862, 
cand. mag. 1888 (sprogl.-historisk lærerexamen I og IV). 
I skoleaarene 1885—86 og 1886—87 dels vikar, dels 
midlertidig ansat ved Gjertsens skole i Christiania. I 1889 
og 1890 i stortingstiden vikar for overlærer Koht ved 
Skiens offentlige høiere skole. 1890—93 lærer ved Risør 
kommunale middelskole. 1893— 96 lærer ved Trondhjems 
borgerlige realskole. 1896—99 klasselærer ved Trondhjems 
kathedralskole. Fra 1ste juli 1899 konstitueret som ad
junkt ved Skiens off. høiere skole under overlærer Schjøtts 
tjenestfrihed.

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 1898—99 lærer i sløid.
Blegelid, Johannes, lærer ved Skiens folkeskole, midlertidig 

lærer i religion i mkl. I a og b.
Frøken Kathinka Struve, lærerinde ved Skiens folkeskole, 

fra skoleaaret 1898—99 midlertidig lærerinde i gymnastik 
for piger.

Frøken Julie Nielsen, lærerinde ved Skiens folkeskole, mid
lertidig lærerinde i haandarbeide for piger.
Skolens læge er fra 9de septbr. 1898 praktiserende læge 

i Skien Jakob Boysen.
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Den 18de april blev rektor Hartmann syg og afgik ved 
døden den 30te s. m.

Gudbrand Helenus Hartmann var født i Kristiania 1832, 
søn af en der paa den tid velkjendt mand, boghandler M. 
Hartmann og hustru Henrikke f. Anker. Han blev student i 
1850 og valgte vistnok især, fordi han tidlig var tiltalt af de 
antike digteres skjønhed, at studere filologi, hvilket dengang 
var det samme som at gjøre de gamle sprog til sit hovedfag.

I 1855 blev han filologisk kandidat med bedste karakter. 
Fra 1857 til 1874 var han knyttet til Larviks skole og skjønt 
den hele tid fra 1859 blot adjunkt, i mange aar skolens virke
lige bestyrer ved den yderst taktfulde hjælp og støtte, han 
ydede den gamle og affældige rektor. I 1874 blev han ud
nævnt til rektor ved Tromsø skole og i 1877 forflyttet til 
rektoratet ved Skiens skole, hvor samtlige medlærere altid 
vil bevare hans humane og ædle personlighed i trofast minde.

I 1889 blev Hartmann ridder af St. Olafs Ordens 1ste 
klasse for fortjenstfuld embedsvirksomhed.

I Larvik var han betroet kommunale hverv og var i 12 
aar medlem af skolekommissionen.

I Skien var han i 4 aar medlem af repræsentantskabet og 
i 8 aar af skolekommissionen.

I 1883 led han det tunge tab, at hans hustru Fredrikke 
Dorothea Christiane f. Michelet afgik ved døden.

Dette er de ydre træk af rektor H.’s liv, men indenfor 
denne ramme ligger et utrætteligt, arbeidsomt liv. Store for
andringer er foregaaet i landets skolevæsen, navnlig mod slut
ningen af hans liv, torandringer, som ikke altid stemte overens 
med hans anskuelser om, hvad der var tjenligt for ungdom
mens opdragelse ; men den altid pligttroe mand gjennemførte 
stedse disse forandringer med troskab og dygtighed.

Begravelsen foregik den 5te mai, under en i mindre byer 
ganske usedvanlig deltagelse saaveHfra kommunens og sko
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lens som fra almenhedens side, fra skolens gymnastiksal, som 
for anledningen var dekoreret i sort.

Sogneprest Høyer holdt talen ; overlærer Coucheron, som 
kirkedept. havde overdraget skolens bestyrelse ved underret
ningen om rektorens sygdom, fremlagde en krans fra lærer
personalet og bragte i følgende ord den afdøde sin og sine 
medlæreres og elevernes tak for hans lange, trofaste virk
somhed ved skolen :

„Idet jeg nedlægger denne krans fra Skiens skoles lærere 
paa rektor Gudbrand Helenus Hartmanns baare, skal jeg 
bringe en hjertelig tak fra mig og mine medlærere saavel som 
fra skolens elever — en tak for det trofaste, samvittigheds
fulde og kyndige arbeide — for den nøiagtige paapasselighed, 
som stadigt støttede vor gjerning og gav os en følelse af 
tryghed — den dygtighed, hvormed skolen blev ledet i denne 
vanskelige overgangens og omordningens tid, noget som kun 
vi lærere og overstyret tilfulde har kunnet forstaa at vurdere — 
en tak for den varme interesse, jeg kan sige den kjærlighed, hvor
med gjerningen blev røgtet lige til det sidste — for den sta
dige hensynsfuldhed og velvilje saavel mod lærere som mod 
elever, for den hjælpsomhed, hvormed vi altid blev mødt. En 
tak fra elever, ikke alene den flok, som nu er skolens elever, 
men ogsaa den store mængde, som har været skolens elever 
i den lange aarrække — næsten en menneskealder —, hvor- I 
under rektor Hartmann har ledet denne skole.

Hjertelig tak og „farvel“ fra os alle“.
En elev af gymnasiet nedlagde paa baaren en sølvkrans 

fra eleverne, og fra lærere ved de kommunale skoler i 5te 
kreds (Porsgrund, Brevik, Larvik og Sandefjord) frembares en 
hjertelig tak for rektorens nidkjærhed, dygtighed og humanitet 
i det besværlige arbeide som eksamensformand i kredsen ved 
overlærer Vemmestad (Porsgrund), som paa deres vegne lagde 
en krans paa baaren.
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Rektors timer blev i resten af skoleaaret besørget af ad
junkterne Skaaden og Gundersen ; 4 af den sidstes timer over
toges af fhv. adjunkt Andreas Blom. Den konst, rektor afgav 
8 regnetimer i kl. I a & b til fhv. klasselærer Jensen.

Under korte sygdomsforfald i løbet af skoleaaret for ad
junkterne Gundersen, Coll, Blom og Hanssen blev disses timer 
besørget dels af skolens lærere, dels af herrerne cand. mag. 
Kittelsen, klasselærer Jensen og adjunkt Andreas Blom.

Overlærer Dietrichson blev paa ansøgning ved kronprins- 
regentens resol. af 26de mai fra 1ste juli løst fra sin stilling 
ved skolen.

For hans virksomhed her ved skolen i 4 aar bragte rek
tor ham ved eksamensfesten en tak fra kolleger og medlæ
rere, som ledsagede ham med de bedste ønsker, naar han nu 
indtraadte i nye forhold.

Under 7de juli blev expeditionschef J. Johanssen konsti
tueret som rektor og overtog embedet 15de august, til hvilken 
tid overlærer Coucheron vedblev at bestyre det,

Under 9de juli ansatte kirkedept. fra 1ste august i den 
nyoprettede lærerindepost lærerinde ved Kragerø middelskole, 
frk. Gudrun Bjørneng.

Under 7de august konstitueredes adjunkt og bestyrer af 
Lillesands middelskole Scharffenberg fra 1ste august i den nye 
teologiske adjunktpost.

Under 28de august konstitueredes ligeledes fra 1ste august 
at regne adjunkt Schneider som overlærer, og inspektør ved 
Frogner høiere almenskole, Kristiania, A. Eliassen som adjunkt 
i den ved overlærer Dietrichsons fratrædelse ledige reallærerpost.
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II. Disciplenes antal m. m.
i Middelskolens klasser betegnes i det felgende med romertal).

Ved udgangen af forrige skoleaar nedlagdes 5te forbere
delsesklasse.

a. Disciplenes antal og fordeling ;

3 3 3
S ä

“ S; g Ä o

Middelskolen kl. I . ..............................31 31 31 31
— kl. II . ..............................29 29 28 28
— kl. III. ....................... 19 20 19 19
— kl. IV. .............................. 25 25 23 23

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

Samlet antal 116 117 113 112

De kvindelige elevers antal var ved skoleaarets udgang; 
kl. I 9; i kl. II 18; i kl. III 7 ; i kl. IV 11 ; i 2den gymnkl. 

3, i alt 48.

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

a. b.
Middelskolen klasse I . . . 12 — 11

— — II . . • 1^5/i2 - 12
— — III. . • - 13
— — IV. . ■ 1410/i2- 14

Gymnasiet — 1 . . • 1410/12 — 15
— — 2 ■ 178/12 - 16
— — 3 . . . 18 — 17
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c. Disciplenes fordeling efter hjemstavn :
Af disciplene har 6 havt sin hjemstavn i Gjerpen, 3 i 

Eidanger, 1 i Kviteseid, i i Gausdal.

IV. Fagfordelingen.

Fagene har været fordelt paa lærerne paa følgende maade: 
Rektor: Latin 4 timer i gymnkl. 2 + 3, 6 t. i gymnkl. 3 

4 t. i gymnkl. 2, tilsammen 14 timer.
•Coucheron: Matematik i kl. 1 a 5 timer, kl. Ib 5 t., kl. 

III 5 t., kl. IV 5 t., gymnkl. 2 3 t., gymnkl. 3 3 t., 
tilsammen 26 timer.

Dielrichson: Matematik i kl. II 5 timer, i gymnkl. 1 2 t., 
geografi i kl III & IV 4 t., naturkundskab i kl. I—IV 
13 t., tilsammen 24 timer.

Hanssen: Græsk i gymnkl. 3 7 timer, historie i kl. III og 
gymnkl. 1 6 t,, norsk i kl. III 4 t., latin i gymnkl. 1 
7 t., tilsammen 24 timer.

’Coll: Norsk 7 timer i kl. II og gymnkl. 2 og 3, historie 9 
t. i kl. IV og gymnkl. 2 og 3, tysk 5 t. i kl. II, til
sammen 23 timer.

Schneider: Norsk 9 (8) timer i kl. 1 b og gymnkl. 1, tysk 
11 t. i kl. 1 b og III, oldnorsk 3 t. i gymnkl. 2 og 3, 
græsk litteratur 1 t. i gymnkl. 2, tilsammen 24 (23) 
timer.

Skaaden: Fransk 8 (7) timer i gymnkl. 1—3, engelsk 14 t. 
i gymnkl. 2 og kl. II og IV, geografi i kl. I b 2 
t., tilsammen 24 (23) timer.

Blom: Engelsk 11 timer i gymnkl. 1 og kl. III, tysk 7 t. i 
gymnkl. 2 og IV, norsk 4 t. i IV, latin 2 t. i gymnkl. 
1 + 2, tilsammen 24 timer.

'Gundersen: Norsk 5 t. i kl. I a, tysk 8 t. i kl. I a og 
gymnkl. 1, historie 8 t. i kl. I a & b og II, geografi 
4 t. i kl. I b og II, tilsammen 25 timer.



1899] Fagfordelingen, timefordelingen. 11

Kullerud: Religion 9 timer i gymnkl. 1—3, kl. Il—IV.
Nielsen : Gymnastik med gutter 10 timer, tegning 10 t. kl.

I—IV, skrivning I—Il 3 t., tilsammen 23 timer.
Noel: Sløid 6 timer i kl. I—III.
Fröken Nielsen: Haandarbeide med piger 6 timer kl. I III.
Fröken Struve: Gymnastik med piger 6 timer kl. 1—III.
Blegelid: Religion 4 timer i kl. I a & b.
Jensen : Sang 3 timer i kl. I —III.

V. Timefordelingen.

KI. I a & b var kombineret i skrivning og sang; i

kl. 1 a
Middelskolen. Gymnasiet.
kl. Ib kl.ll, kl.lll kl. IV 1 kl. 2 kl. 1 3 kl.

Religion............. 2 2 2 2 1 1 1 2
Norsk................. 5 5 4 4 4 3(4) ') - 3
Oldnorsk............. 2
Tysk................... 6 6 5 5 5 2 2
Engelsk................ 5 5 5 6 4
Historie.............. 3 3 2 3 3 3 3 3
Geografi.............. 2 2 2 2- 2
Naturkundskab . 3 3 2 O 3

3Matematik .... 5 0 5 5 5 2 3
Skrivning .... 2 2 1

2Tegning ....
Latin.....................

2 2 2 ‘)

9 10 10
Fransk ................. 4(3) 2 2

Græsk
Græsk ................. literatur

i overs.1
7

g. 3 g-3 g. 3 g-3 g-4 3 3 3
Gymnastik. . . . P. 2 p.2 p.2 P-2

Haandgjerning . g. 2
p. 3

g-2 
p. 3

g. 2 
p.3

g. 2 
p.3

.Sang.................... 1 1 1 1

Sum 36 36 36 36 34 33 33 34



12 Skiens off. höiere almenskole. [1900

gymnastik var gutterne i kl. I a & b og II kombineret, 
ligesom gutterne i kl. Ill og IV udgjorde 1 parti, dog saa 
at kl. IV havde 1 særskilt time, og gymnasiets 3 klasser 
gymnastiserede sammen. 1 latin var gymnkl. 1 kombineret 
med kl. 2 i 2, kl. 2 endvidere med kl. 3 i 4 timer.

For undervisningen i religion var 2 elever • fritaget som 
dissentere. For undervisning i tysk var 10 elever fritaget, 2 i kl. I, 
3 i II, 5 i IV, deraf 4 blot i sidste halvaar; i engelsk 2 elever 
i II og 1 i IV, den sidste først fra nytaar; blot det indskræn
kede pensum i matematik læste 2 elever i IV; den ene af disse 
var tillige fritaget for tysk.

Ifølge lægeattest var det hele skoleaar 4 (og i nogle maa- 
neder 2 andre) gutter, omtr. 5,8 % fritaget for gymnastik, af 
pigerne 7, omtr. 20,5 %.

VI. Undervisningen.

Mi ddelskolen.

Religion.

Kl. I a og b: Efter Vogts bibelhistorie for middelskolen læst 
og repeteret det nye testamente til Jesu indtog i Je
rusalem.

Efter Klaveness’s forklaring læst og repeteret 1ste 
part og 1ste artikel af 2den part. Repeteret de øvrige 
katekismusstykker. 6 salmer efter undervisningsplanen. 

Kl. Il : Klaveness’ forklaring fra 2den artikel til 4de part. 
Vogts bibelhistorie fra „Det nye testamente“ til „Apost- 
lernes Gjerninger“. De i læseplanen bestemte salmer. 

Kl. III: Sverdrups forklaring fra 4de part bogen ud. Vogts 
bibelhistorie for middelskolen fra „Apostlernes Gjer
ninger“ til „Paulus’s Breve“. Bjergprædikenen (Math.
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5—7) gjennemgaaet. Repeteret det hele eksamens
pensum, ogsaa de i kl. I og II læste salmer (de i læse
planen foreskrevne); kun de i kl. II lærte salmevers 
(ialt 21) blev forlangt til eksamen.

Klasse IV: Bangs kirkehistorie læst og repeteret. 
Gjennemgaaet kirkeaarets og vor gudstjenestes ord
ning. Lidelses- og opstandelseshistorien gjennemgaaet 
(Joh. 18—21 inci.).

Norsk.

Klasse la: Af Pauss & Lassens norske læsebog, 2det skole
trins 3die afdeling læst omtrent alle prosastykker. 
Nogle digte lært udenad. — Af Bjørsets norske gram
matik gjennemgaaet (læst og rep.) afsnittene om ordklas
ser og sætningsdele; analyse dels af eksemplerne i gram
matiken, som alle er lært udenad, dels af stykker i læse
bogen. Diktat i reglen hver uge; i den sidste maa- 
ned nogle gjenfortællinger.

Klasse I b: Pauss & Lassens læsebog, 2det skoletrins 3die 
afdeling. — Endel digte udenad. — Af Bjørsets gram
matik repeteret formlæren og læst det vigtigste af 
sætningslæren. Af Hougens retskrivningsregler § 12 
—18. Analyse efter læsebogen og Platous eksempel
samling (til indøvelse af sætningslæren og skilleteg
nenes brug). — 2 skriftlige arbeider hver uge (diktat, 
gjenfortælling, breve).

Klasse II: Læsning med gjengivelse af indholdet i Pauss 
& Lassens læsebog III, 1. Tors færd til Jøtunheim. 
Harald Haardraade som barn. Kong Øistein og Si
gurd Jorsalafarers mandjevning. En tiurleg i Holleia. 
Jaampa paa ski efter ulven. En by paa vestlandet i 
gamle dage. Terje Viken. Jakob i Hebron. Digte 
lært udenad: Asgaardsreien, I Kivledal, Norges 
skaal, Øivinds sang. Læst ud og repeteret § 1—65 
og § 85—91 af Hofgaards lille grammatik. Hver uge 
analyse af stykker i læsebogen. Gjennemgaaet og 
tildels læst vigtigere afsnit af Hougens retskrivnings
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regler. — Afvekslende gjenfortællinger og stile (affor
tællende og beskrivende indhold); af og til diktat.

Klasse III: Til læsning, analyse og forstaridsøvelser er 
benyttet: Pauss og Lassens 3die skoletrin, iste af
deling. Hofgaards lille grammatik repeteret. Som 
diktat er meddelt eleverne forkortede retskrivningsreg
ler efter den autoriserede skrivemaade. hvilket derpaa 
er givet eleverne at lære. Følgende stilopgaver er 
givne, idet der til de forskjellige slags opgaver er 
(undtagen no. 1 og 10) dikteret eleverne faste schemaer, 
som dernæst er lært udenad: 1. Gjenfortælling af 
digtet: Ridderen ved kulsvierhytten. A. Beskrivelse 
af dyr. 2. Hesten. 3. Hunden. 4. „Vor hund“. 
5. (extempore) huskatten. 6. Sammenligning mellem 
hunden og katten. B. Beskrivelse af planter: 7.
Æbletræet. 8. Grantræet. 9. Sammenligning mellem 
æbletræet og grantræet. 10. Beskriv Asgaardsreien 
efter de 4 første vers af Welhavens digt af samme 
navn. C. Beskrivelse af udflugter. 11. Skolens 
skitur til Holtan den 6te februar. 12. Udflugt en 
sommerdag til en udsigt. 13. Sammenligning mellem 
en skitur om vinteren og en fodtur om sommeren. 
D. Levnetsbeskrivelser. 14. Karl den tolvtes liv og 
virksomhed. 15. Samme opgave paany. 16. Na
poleon den førstes liv og virksomhed. 17. Beskri
velse af Skiens omegn.

Klasse IV: Gjennemgaaet ca. 70 sider af Broch og Seips 
læsebog samt 13 sider af Kohts udvalg af maalliteratur.

Litteraturhistorie efter læsebogen. Oversigt over den 
oldnorske litteratur og folkeviserne dikteret; oversigt 
over andre perioder som den romantiske meddelt 
mundtlig. Digtarter, troper og figurer samt versemaal 
dikteret. Analyse og grammatik hver uge.

Følgende stile: Hvad jeg bestiller i mine ledige 
timer. Rensdyret og dets nytte. Et besøg paa ud
stillingen. Sammenligning mellem fortidens og nuti
dens reisemaade. 'Havet og dets betydning for vort 
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folk. Hvorledes er Jakob v. Tyboe fremstillet? Sko
vene og deres betydning for vort folk. Jernbanetogets 
ankomst. Hvilken friluftsidræt liker du bedst og hvor
for? Hvilken historisk personlighed tiltaler dig mest? 
Smaafuglenes nytte og vore pligter mod dem. Hvad 
nytte har vi af vore vasdrag ? En snestorm. Sam
menligning mellem Afrika og Syd-Amerika. En søn
dags eftermiddag paa mit hjemsted.

Tysk.
Klasse la: Af Knudsen og Kristiansens tyske læsebog for 

begyndere læst og repeteret s. 1—73. Omtrent alter 
lært udenad. Skriftlige øvelser: afskrift, diktat, bøi- 
ningsøvelser, enkelte stile efter læsebogens retrover-. 
sionsøvelser.

Klasse I b: Læst og repeteret Knudsens og Kristiansens 
lærebog for begyndere til side 72 (talord). Alle sam
menhængende stykker og endel samtaler lært udenad. 
De dertil hørende retroversionsøvelser gjennemgaaede 
flere gange, baade mundtlig og skriftlig.

Klasse II: Læst og delvis repeteret 24 sider af Knudsen 
og Kristiansens lærebog for begyndere, 20 sider af 
Kristiansens taleøvelser samt et udvalg paa 22y4 side 
af Voss : „Deutsches Lesebuch für die Mittelschule“. 
Jevnlig udenadlæren, afvekslende med friere gjengi
velse og samtaleøvelser. Læst formlæren og af syn
taksen ud kasuslæren i Løkkes lille grammatik (ved 
Johanssen), repeteret fra præpositionerne. Stil paa 
skolen hver uge efter mundtlig gjennemgaaelse, stoffet 
dels taget fra Kristiansens taleøvelser, dels fra retro- 
versionerne til Voss’ læsebog i Kristiansens stiløvelser.

Klasse III: Læst statarisk omtr. 60 sider af Voss’ „Deut
sches Lesebuch“. Endel digte lært udenad. — Af 
grammatikken læst syntaksen undtagen konjunktiv med 
tilsvarende øvelser (mundtlig og skriftlig) efter Kri
stiansens „Tyske stil- og taleøvelser“. Ugentlige stile 
(dels paa skolen, dels hjemme) efter Kristiansens
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„Tyske stiløvelser“. — Enkelte skriftlige gjenfortæl- 
linger.

Klasse IV: Af Voss’ tyske læsebog læst, hvad der stod 
igjen af forrige klasses pensum ; dernæst læst ca. 100 
sider, hvoraf de 40 sammen med 3die klasses eksamens
pensum krævedes til afgangseksamen. Der er gaaet 
frem efter samme metode som før; stykkerne er 
først oversat og analyseret, dernæst benyttet til gjen
givelse og samtale.

I Kristiansens stil- og taleøvelser er læst fra pag. 
68 og ud ; de vigtigste partier er repeteret.

Hver uge en stil, vekselvis hjemme og paa skolen. 
Løkkes lille grammatik er repeteret.

Engelsk.
Klasse II: Af Brekkes lærebog i engelsk for begyndere 

gjennemgaaet afsnittet om det engelske sprogs lyd 
og læst side 12 —59 med forbigaaelse af samtalerne 
no. 17, IS og 19 og stykket A Brave Dog, ialt 43 
sider. Det hele pensum er lært udenad, og særlig de 
sammenhængende læsestykker gjentaget samtalevis 
efter læseplanen. Formlæren efter Brekkes bog, af de 
uregelmæssige verber dog kun de i læsestoffet fore
kommende. Diktat og skriftlig gjengivelse. En del 
al de norske øvelsesstykker gjennemgaaet mundtlig 
og skriftlig.

Klasse III: Af Brekkes lærebog for begyndere læst: Time, 
Deaf as a Post, Little Red Riding Hood, Rich Peter 
the Pedlar (til gjengivelse) og The Inn in The Oak 
Forest. Af Brekkes ny engelsk læsebog : Dick Whit
tington, The lost Camel, The speaking Chip, The 
golden Touch, Scotland og The Shetland Island, 
samtlige til gjengivelse og samtale. Desuden læst The 
wonderful Box og The little Matchgirl. Undervis
ningen er saavidt muligt ført paa engelsk. Af Herre
stads grammatik er læst og repeteret § 1—28, § 88— 
91 og 98—113. De skriftlige arbeider har været diktat, 
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stile efter Brekkes lærebog for begyndere og gjengi
velse af oplæste stykker paa engelsk efter Holmboe’s 
øvelser Som oftest er der udført 2 skriftlige arbeider 
hver uge.

Klasse IV: Af Brekkes læsebog for middelskolen (3 udg.) 
læst af eksamenspensumet: David Copperfield (2 s.), 
The Settlers, The Black Douglas, The Spanish Ar
mada, Newton og Livingstone, 37 sider. Den fore- 
gaaende lekse mundtlig gjengivet, og undervisningen 
i disse timer væsentlig ført paa engelsk. Det hele 
pensum repeteret. Læst kursorisk 28 sider af The 
Settlers og David Copperfield. I dette og det fore- 
gaaende skoleaar har partiet tilsammen læst kursorisk 
83 sider, hvoraf en liden del extempore. Af Løkkes 
kortf. grammatik, Westerns udg., læst fra afd. VIII 
(verbet), og den hele grammatik repeteret. Præposi
tionerne læst efter særaftrykket af Knudsens og Løk
kes stiløvelser. Skriftlig gjenfortælling en time ugent
lig. Nogle hjemmestile efter øvelserne i Brekkes lære
bog. Under rettelsen af gjenfortællingen er denne 
saavidt muligt gjennemgaaet paa vægtavlen for den 
hele klasse under et.

Historie.
Klasse I a og b: Af Ræders historiske lærebog læst og 

repeteret fra begyndelsen til s. 57 („Tiden fra 843 
o. s. V.“).

Klasse II: Af Ræders historiske lærebog læst og repeteret 
fra „Tiden fra 843“ til „Den nyere tid“ (omtr. 60 sider).

Klasse III: Læst og repeteret Ræders historisk lærebog for 
middelskolen fra Kristian 2 bogen ud.

Klasse IV: Repeteret det hele pensum efter Nissens ver
denshistorie ; det meste af afsnittene om Nordens hi
storie to gange.

Geografi.
Klasse I a\ Af Horns geografi læst og repeteret Norge og 

Sverige og Danmark.
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Klasse 1 b: Det samme og desuden Finland.
Klasse II: Af Horns geografi læst og repeteret Europas 

lande undtagen Rusland, Norge, Sverige og Danmark.
Klasse III: Horns lærebog (væsentlig 5te udgave) fra Frank - 

rig til „Matematisk geografi“. Dernæst fra Asien til 
Tyskland.

Klasse IV: Horns geografi: Fysisk geografi og matema
tisk geografi. Dernæst repeteret det hele pensum.

Naturkundskab.

Klasse I: Botanik. Planternes ydre bygning indøvet ved 
hjælp af Hoffstads plancher, levende planter og Sø
rensens lærebog. Spiringsforsøg. Plantebestemmelse 
ved hjælp af Sørensens Flora. Istandbringelse af herba
rium paabegyndt. Sørensens zoologi: Pattedyr, fugle 
og krybdyr.

Kl. II: Sørensens botanik fra planternes inddeling ud bo
gen. Repeteret planternes ydre bygning navnlig ved 
hjælp af Hoffstads plancher. Plantebestemmelse al 
levende planter ved hjælp af floraen. Herbarium 
istandbragt.

Kl. III: Henrichsens fysik fra „De tre Aggregattilslande“ til 
„Bundtrykket“'.

Sørensens zoologi fra leddyrene ud bogen. Dernæst 
kursorisk repeteret hvirveldyrene. Sørensens botanik 
repeteret fra planternes inddeling ud bogen. Planter
nes ydre bygning repeteret navnlig ved hjælp af Hoff
stads plancher og levende planter. Plantebestemmel- 
ser ved Sørensens flora. Herbarium istandbragt.

Kl. IV: Henrichsens fysik fra begyndelsen ud bogen mec 
kursorisk gjennemgaaelse af det afsnit, som var læst 
i foregaaende klasse.

Sørensens zoologi „Mennesket“. Nøiere gjennem
gaaelse ved hjælp af plancher og modeller samt vec 
hjælp af Utnes sundhedslære, hvoraf en stor del et 
gjennemgaaet kursorisk.
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Matematik og regning.

Klasse I a og b : Gjennemgaaet brøklæren efter Johanne
sens regnebog, dog kun med hele tal som multiplikator 
eller divisor, Maal- og vegtsystemet stadigt indøvet 
ved regneexempler. Hovedregning i regelen hver time. 

2det halvaar 1 time ugentlig konstruktion af enkle 
geometriske figurer.

Klasse II: Brøklæren indøvet ved regneopgaver paa væg
tavlen og i elevernes regnebøger. Desuden decimal
brøk. øvelser i hovedregning i forbindelse med øvel
serne paa tavlen.

Geometri. Indøvelser af de vigtigste elementære 
konstruktioner dels paa vægtavlen, dels i elevernes 
konstruktionsbøger. Dernæst i 2det halvaar Bonnevies 
lærebog fra begyndelsen til „Perpendikulærer og skraa- 
linier“.

Aritmetik. Johannesens lærebog 2det halvaar fra 
begyndelsen til multiplikation. De dertil hørende op
gaver til øvelse indøvet dels paa tavlen dels mundtlig.

Klasse III: Efter Johannesens regnebog repeteret enkelt og 
sammensat reguladetri- og procentregning samt gjen
nemgaaet renteregning, rabat- og selskabsregning. 
Stadig øvelser i hovedregning.

Geometri. Bonnevies lærebog fra § 39 til § 139. 
Talrige øvelser i konstruktion.
Aritmetik. Johannesens lærebog fra § 33 til § 86, 

repeteret til brøk.
Klasse IV t Efter Johannesens regnebog gjennemgaaet sel

skabs- og blandingsregning samt rentesrente og re
peteret det hele ved talrige regneopgaver hjemme og 
paa skolen. Hovedregning. Geometri: Bonnevies 
lærebog fra 3die bog ud, repeteret. Talrige konstruk
tionsopgaver hjemme og paa skolen. Aritmetik: 
Johannesens lærebog fra brøk bogen ud, repeteret. 
Talrige øvelser i regningsarternes anvendelse paa bog
stavstørrelser samt ligninger.
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Skrivning.

Klasse I: Moes skrivebog 3, 4 og tildels 5 hefte. Takt-
. skrivning ofte anvendt. Tal altid øvet i takt. 1 dik

tat maanedlig.
Klasse H: Moes skrivebog 4, 5 og 6 hefte. 2 diktater maa

nedlig. Taktskrivning. Nyindmeldte elever, der har 
benyttet kapt. Hj. Nielsens skrivebog, har fortsat 
dermed.

Klasse 111: I denne klasse er der givet en maanedskarak- 
ter, enten for elevernes skriftlige hjemmearbeider eller for 
en diktat, hvortil er taget en 71 time tegnetimen.

Klasse IV: Klassen har havt en ugentlig time, der er an
vendt dels til skrivning, dels til tegning efter lærerens 
skjøn. En maanedskarakter.

Tegning.
Klasse I: Geometriske former med indlagte mønstre som 

rosetter, stiliserede blomster og enkle ornamenter. 
Plancher er ikke anvendt. Eleverne har enten tegnet 
efter lærerens optegning paa vægtavlen eller efter et 
i liden maalestok opskisseret motiv i elevens bog, af
passet efter de forskjellige elevers evne.

Klasse II: Efter Plancher, fornemlig Harald Petersens. Let
tere ornamenter optegnede eller gjennemgaaede pae 
vægtavlen. Lidt om de forskjellige stilarter. Opga
verne forskjellige efter elevernes standpunkt.

Klasse 111: Perspektivtegning. Perspektivlære i sine mes 
elementære hovedtræk gjennemgaaet paa vægtavlen 
Da eleverne sidder ved almindelige, lave skolepulte 
er der anvendt 2—4 forskjellige opstillinger samtidig 
i klassen. Træklodserne er afskygget med blyant.

Klasse IV: Videre i perspektivlære og vanskeligere opstil 
linger. De flinkere elever har afskygget sin tegning 
med blyant. (I stregemaner).

Slaid.
Klasse I: øvelser i rundhøvling, krumsagning, filing o^ 

skovning efter modelrækkens 3die og 4de trin.
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Klasse II og III \ Øvelser i spigring, sammenfældning,, 
gradning og fugning ved arbeider efter Kjenneruds. 
modelrække 6te, 7de og 8de trin.

Haandgjerning.

Klasse I a og b\ Strikning: Et par votter (vrangt og ret). 
Linsøm : Et linned af let facon til eleven med lin
ning og rynker.

Klasse II: Strikning: Et par votter. Linsøm: a) Det 
samme linned som i kl. I. b) Navnedug, en stoppe- 
og en lappeiap, den sidste paa rudet tøi.

Klasse III: Strikning : Et par strømper (efter diktat). Lin
søm : a) Et større linned (hvortil er tegnet mønster) 
klippet og syet, b) Stoppelap og lappelap (paa ru
det og hvidt tøi).

Sang.

En-, to- og trestemmige sange efter Koppangs sangbø
ger. Sanglærens hovedpunkter gjennemgaaet. Notelæsning 
samt noteskrivning.

Gymnasiet.

Religion.
Klasse 1: Nissens kirkehistore forfra til „Nadverstriden“.
Klasse 2 : Nissens kirkehistorie fra „Reformationen“ bogen 

ud. De 4 første kap. af Johannes evangeliet (paa 
norsk) med Bruns kommentar.

klasse 3: Johannes evang. (i grundsproget) kap. 6—21 med 
Yngvar Bruns kommentar. Repeteret det hele pensum.

Modersmaalet.

Klasse 1 •. Endel nyere norsk prosa (Asbjørnsen, J. Moe, 
Jonas Lie); derefter literaturprøver til det læste pen
sum af Eriksens literaturhistorie (side 13—58), særlig 
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Peder Dass og Holberg samt danske og norske kjæm- 
peviser. — Prøver af bygdemaal og landsmaal efter 
forskjellige læsebøger.

Følgende opgaver er skriftlig besvarede: 1. Fra 
sommerferierne. 2. Beskrivelse af Skien (brevform). 
3. Sammenligning mellem Miltiades og Themistok- 
les. 4. Vandets kredsløb. 5. Forklar ordsproget: 
„Det er ikke guld alt, som glimrer“ og anfør andre 
ordsprog med samme eller lignende betydning. 6. 
De forskjellige maader at reise paa, deres fortrin og 
mangler. 7. Under jul. 8. Ved hvilke politiske og 
militære foranstaltninger og med hvilken virkning 
sikrede romerde sig herredømmet i Italien ? 9. Hvor
ledes skaffer vi os varme og lys? 10. Nytten af at 
lære fremmede sprog. 11. Et bazarbesøg. 12. God- 
gjørenhed. 13. En „syttendcmai“tale. 14. Hvorfor 
er erfaringen den bedste læremester, og hvorfor kal
der man den særlig tossernes læremester?

Klasse 2 : Literaturprøver efter Pauss og Lassens læsebog IV, 
deriblandt Bjørnsons „En fallit“; lidt svensk prosa og 
poesi. Læst og repeteret „oplysningstiden“ og „den 
danske literatur efter 1814“ i Broch & Seips literatur- 
historie samt afsnittet om „digtarterne“ i. denne bog. 
Mundtlige oplysninger om de vigtigste troper og fi
gurer.

Stile: 1. Hvorfor er gode kommunikationer af 
saa stor betydning for en egn ? 2. Gjerrighed. 3. 
Udsigt over Ludv. Holbergs liv og virksomhed. 4. 
Pressen og dens betydning i vore dage. 5. Hvorfor 
regner man en ny periode i verdenshistorien fra om
kring aar 1500? 6. Hvorfor er det af vigtighed, at 
ungdommen oplæres i haandgjerning? 7. Hvilke er 
de vigtigste framskridt, som udmerker det 19de aar- 
hundrede ? 8. Hvordan bør sommerferierne benyttes ? 
9. Olaf d. Hellige. 10. Frankrigs naturforhold og 
deres betydning for landets udvikling. 11. Hvorvidt 
holder det ord stik: ,,Suæ quisque fortunæ faber“? 
12, Udsigt over handling og karakterer i Bjørnsons
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„En fallit“. 13. Fordelene ved at leve i en stor by. 
14. Oplysningstiden, dens ideer og disses indflydelse. 
(13 og 14 eksamensopgaver).

Klasse 3. Artiumspensum af literaturprøver læst ud og re
peteret. Ligesaa Broch & Seips literaturhistorie og 
dens tillæg om „digtarterne“. Repeteret Ross: Troper 
og figurer.

Stile : 1. Hvorfor biir store mænd saa ofte uret
færdig bedømt af sin samtid ? 2. Hvilke aarsager 
var det, som særlig bidrog til Frankrigs nederlag i 
1870—71 ? 3. Om ungdomsforeninger. 4. Henr. 
Wergeland. 5. Hvorfor er det af vigtighed, at ung
dommen oplæres i haandgjerning ? 6. Hvilken ind
flydelse har Norges naturforhold havt paa landets hi
storie og kultur ? 7. Aarsagerne til Athens blom
string og fald. 8. „Laboremus!“ 9. Det 19de aar- 
hundredes vigtigste fremskridt. 10. Romantiken, 
dens lys- og skyggesider. 11. Udviklingsgangen i 
det romerske statsliv. 12. Hvad kan der siges for 
og imod luksus ? 13. „Oplysningstiden“ og dens idéer.

Oldnorsk.
Klasse 1: 25 sider af Nygaards elementærbog med tilhørende 

udvalg af bøiningsmønstre.
Klasse 2: 54 sider af Nygaards „Udvalg af den norrøne 

literatur“ L — Af Nygaards grammatik læst form
læren.

Klasse 3: Repeteret det hele artiumspensum af Nygaards 
„Udvalg“ I, samt enkelte partier af formlæren efter 
samme forf.s grammatik. — Læst det literaturhisto- 
riske omrids og verslæren.

Tysk.
Klasse 1: Læst de fleste af Schillers ballader, desuden Das 

Lied von der Glocke. Ex tempore en del af en no
velle „Trudells Ball“. — Kristiansens stil- og tale
øvelser gjennemgaaet. En del stile, i sidste halvaar 
stil hver uge (uden hjælpemidler).
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Klasse 2\ Ex tempore er lært omtr, 30 sider dels efter Kaper 
og Simonsens læsebog, dels efter Gundersens læsebog 
II for de høiere skolers øverste klasser. Statarisk 28 
sider efter sidstnævnte samt Wilhelm Teil.

Som regel er der hver 14de dag skrevet en stil 
eller paa skolen en gjengivelse af et oplæst tysk 
stykke.

Latin.

Klasse 1\ Læst og repeteret Sallusts Jugurtha cap. V—XIV, 
cap. XV—.XXXI, cap. XXXII—LXV11I,

Af Ovids metamorfoser er læst og repeteret: Af 
første bog skabelsen 1-—8, Lykaon, vandfloden 163 — 
437, Af anden bag: Faeton v. 1 — 328. Af tredie 
bog Kadmus v. 1 — 130. Af sjette bog Niobe 146 
—312. Af ellevte bog: Midas 87—193.

Repeteret af Schreiners grammatik af syntaksen 
tempus — og moduslæren samt de partier af form
læren, hvori eleverne vidstes at være mindst sikre. 
En time om ugen ekstemporalstil. En gang hver 14. 
dag hjemmeoversættelse, hvortil stoffet valgtes af Cæs. 
de beil. gall: 2den bog.

Klasse 1 og 2: Læst og repeteret De imperio Gn. Pompei 
samt 24 kap. af Pro Sex. Roscio Amerino.

Klasse 2: (rektor). Læst og repeteret Vergils Æneide 2den 
bog; Horats oder I, 1, 2, 10, 22, 31, 34, 38; II, 2, 3,
6, 13, 14, 15, 16. 20 og III, 8 og 23 (disse 2 ikke 
repeteret), Horats breve I, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14,15.

Klasse 2 og 3: (rektor). Livius XXII, 1—51 læst og repe
teret. Saagodtsom hver uge 2 skriftlige oversættelser 
fra latin, 1 hjemme og 1 paa skolen.

Klasse 3: (rektor). Horats oder 500 vers, Tacitus Galba 
(Weisses udvalg) Cicero Cato major. Mesteparten af 
artiumspensumet repeteret. Det væsentligste af „Thom
sens romerske stats- og privatliv“. Literaturhistoriske 
oplysninger, navnlig om de læste forfattere efter Weis
se „Romernes offentlige og private liv“.
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Klasse 3: Homers Iliade I. III v. 1—10, IV v. 422—45, VI 
v. 1—20, v. 236 til slutn. X v. 1 — 430, v. 620—633, 
v. 669 til slutn. XII v. 1 — 175, 181 til slutn.

Sofokles Antigone. De lyriske partier blev gjen- 
nemgaaede paa den maade, at eleverne fik markeret 
versmaalets takt i sine bøger og fik sig dikteret over
sættelse; hvorefter de fik dette til lektie. — Platons 
Apologi. Repeteret Curtius’s grammatik samt det hele 
artiumspensum, hvorved de lyriske partier i „Antigone“ 
blev oversprungne. Under repetitionen blev de for
nødne literaturhistoriske oplysninger meddelt eleverne, 
samt gjennemgaaet et udvalg af Christensens græske 
statsliv.

Engelsk.

Klasse 1: I Brekkes lærebog for begyndere er alle samtale
øvelser lært og skrevet paa vægtavlen. Af de sam
menhængende stykker er læst og gjengivet paa en
gelsk Little Red Riding Hood, Rich Peter the Pedlar 
og Old Sancho. Af Brekkes ny engelsk læsebog er 
paa samme maade gjennemgaaet 53 sider. Til eksa
men er krævet 38 sider til gjengivelse og samtale.

Grammatik først læst efter Brekke, senere er det 
meste af Herrestads grammatik gjennemgaaet. De 
skriftlige øvelser har været diktat, stile efter Brekkes 
læsebog og gjengivelse af oplæste stykker efter Holm- 
boe. Hver uge 1 eller 2 skriftlige arbeider.

Klasse 2', Af Sommerfelts nyeste engelske forfattere læst 57 
sider, hørende til pensumet, nemlig: Malachi’s Cove, 
The Capture of the Castle and Town of Breda, og 
af Macaulay ; England in 1685 15 sider og kursorisk 
45 sider, nemlig: The Murder of Ritzio, The Bush
rangers og An Autobiography. Den foregaaende lekse 
mundtlig gjengivet, og undervisn ingen, saavidt muligt, 
ført paa engelsk. Af Løkkes kortf. grammatik ved 
Western læst syntaksen i forbindelse med mundtlige: 
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øvelser efter Knudsen og Løkkes stiløvelser for mid
delskolen. Skriftlig genfortælling 1 gang ugentlig, og 
endel hjemmestile efter øvelserne i Brekkes begynder
bog eller Løkkes stiløvelser.

Fransk.
Klasse 1: Af Bødtker og Høsts lærebog i fransk fra stykket: 

Jean Valjean ud bogen, og af samme forfatteres læse
stykker for gymnasiet: Les douze Mois, La derniére 
Classe og Le petit Chose, ialt 74 sider. Det hele er 
repeteret som eksamenspensum. Samtalerne, de norske 
stykker og konjugationsøvelser i Bødtker og Høsts 
lærebog benyttet og gjennemgaaet som mundtlige øvel
ser, de norske stykker ogsaa oversat skriftlig. Af 
Knudsens grammatik til § 69.

Klasse 2: Af Bødtker og Høsts franske læsestykker for 
gymnasiet: La Cure de Misere, L’Odeur du Buis, 
Sur l’Etat des Gaulois, Jugement sur la Convention, 
Jugement sur Napoleon, L’ Invasion, samt endel af 
Histoire d’ un Conscrit, ialt 74 sider, hvoraf 22 sider 
ekstempore. Af Storms Dialoguens fran^ais udvalgte 
stykker af kap. I og II: Den bestemte og den ube
stemte artikel og delingsartiklen, samt øvelserne til 
kap. III, IV og V : Flertal, kjøn og komparation. Af 
Knudsens grammatik fra § 83 (participium) bogen ud 
og fra begyndelsen til § 54 (de ubestemte pensumer).

Klasse 3: Af Bødtker og Høsts franske læsestykker: Le 
petit Chose, L’ Odeur du Buis, Le grand Michu, Les 
deux Moines, Napoleon Bonaparte devant Toulon, 
samt endel af historisk, skildrende og ræsonerende 
indhold, tilsammen 83 sider, hvoraf 22 ekstempore. 
Udvalgte stykker af Storms Dialogues, særlig de 
norske øvelser. Knudsens grammatik repeteret.

Græsk literatur i oversættelse.
Klasse 2: I en time ugentlig er gjennemgaaet Gjertsens 

„Klassisk læsning“ I (udvalg af Homers Iliade og 
Odysse) og II (Æschylos’s „Perserne“).
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Historie og geografi.
Klasse 1: Læst og repeteret Ræders oldtidens historie. Læst 

og repeteret Dorphs mytologi.
Klasse 2: Læst og repeteret Schjøth og Wallems Frankrigs 

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

Klasse 3 : Læst ud og repeteret det hele artiumspensum efter 
Ræder, S. Petersen (ved G. Storm), Schjøth & Wallem 
og Horn.

Matematik.
Klasse 1: Dr. O. J. Brochs lærebog til Kjedebrøk. Loga

ritmeregning praktisk indøvet ved talrige regneopga
ver saavel hjemme som paa skolen. Guldberg Tri
gonometri fra begyndelsen til regulære polygoners 
beregning.

Klasse 2: Efter O. J. Broens aritmetik Lest fra § 38 .bo
gen ud med forbigaaelse af logaritmer (logaritmers 
anvendelse tidligere indøvet), repeteret. Efter Guld- 
bergs trigonometri fra § 5 til grænseværdier læst og 
repeteret. Talrige trigonometriske opgaver-hjemme og 
paa skolen. Guldbergs stereometri indtil prismer.

Klasse 3: Efter O. J. Brochs aritmetik læst logaritmer og 
repeteret det hele pensum. Opgaver.

Guldbergs trigonometri repeteret, talrige trigonome
triske opgaver.

Guldbergs stereometri fra polyedre pensumet ud; 
repeteret. Opgaver hjemme og paa skolen.

Gymnastik.
3 partier — 3 timer ugentlig. L. Bentzens tabeller har 

været benyttet.
Jste parti (gymn.) Foruden den fornødne repetition er det 

ved cirkulære af 1885 fastsatte program ble ven fulgt.
Skiveskydning med salongevær i gymnastiklokalet 

en gang ugentlig i april og mai. Floretfægtning Va 
time ugentlig.
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2det parti: (IV og III). Foruden repetition Bentzens tabeller 
(IX—XVII) og Liedbecks sidste tabeller suppleret med. 
passende øvelser efter Bjørnstads haandbog. Svøm- 
mebevægelser indøvet.

3die parti (II og I). De forberedende bevægelser efter Bjørn
stad og Bentzens tab. I—X.

Leg efter Bjørnstad og tildels Bentzen har været, 
anvendt i alle 3 partier i gymnastiksalen, ligesom og- 
saa 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 i enkelte timer.

Skolen havde i februar en meget vellykket skitur 
til Holtankollen med præmierend.

Fortegnelse
over de bøger, som har været benyttede i de 

forskjellige fag og klasser.

Religion-, Vogts bibelhistorie for middelskolen i middelskolen. 
Luthers katekismus ved Odland. Klavenes's forklaring 
i kl. I.

Sverdrups forkortede udgave af Pontoppidans for
klaring i kl. II—IV; Nissens kirkehistorie i gymna
siet.

Modersmaal -, Pauss og Lassens læsebøger, 1ste, 2det og 3die 
skoletrin (forskjellige udgaver), i kl. I og II.

Bjørsets norsk grammatik i kl. I.
Hofgaard, En liden norsk grammatik i kl. III—IV.
Platou, Norsk eksempelsamling, 3die oplag i kl. I 

og II.
Hougen, Retskrivningsregler og ordlister i kl. I.
Broch og Seips læsebog i kl. IV.
Pauss og Lassens læsebog, 4de skoletrin i gym

nasiet.
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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—V.

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

Marie Krogh, 100 opgaver i tysk stil i kl. IV.
Voss’s udvalg af tyske forfattere i gymnkl. 1.
Voss, Deutsches Lesebuch für die Mittelschule i kl. 

Il til IV.
Pauss og Lassen, tyske læsestykker i gymnkl. 1. 

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

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

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

klasse 1.
Weisses udvalg af Tacitus, II, i gymnkl. 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 : Curtius’s græske gram, i gymnkl. 3.
Christensen: Græsk statsliv, 2. udg., i gymnkl. 3.
Et artiumspensum af Xenophons Anabasis, ved

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

Engelsk'. Brekke, lærebog i engelsk for begyndere i kl. II 
og III.
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Brekke: Engelsk læsebog for middelskolen udg. 
2 og 3 i kl. IV.

Løkke: Engelsk gram., udg. af Western, i mid
delskolen og gymnasiet.

Knudsen og Løkke: Engelske stiløvelser for mid
delskolen. i gymnkl. 2.

Brekke: Lærebog i engelsk for folkeskolen, i 
gymnkl. 1 og 2.

Elisabeth Wetherell, The Christmas Stocking (Books 
for the Bairns G) med glossar af Eitrem i gymkl. 1.

Sommerfelts udvalg af nyeste engelske forfattere, i 
gymnkl. 1 og 2.

Macaulay, Warren Hastings, Velhagen ogKlasings 
udg., i gymnkl. 3.

Iransk'. Knudsen, Fransk grammatik i gymnasiet; Bødtker 
og Høst, Fransk læsebog for begyndere i gymnkl. 1, 
2 og 3.

Storm, Dialogues francais i gymnkl. 2 og 3.
Historie'. Ræders historie for middelskolen i kl. I.

Nissens verdenshistorie ved Schjøth. kl. II—IV,'^for
skjellige udgaver.

S. Petersens Nordens historie ved G. Storm, i kl. 
II—IV og gymn.

Ræders oldtidens historie i gymnkl. 1. "
Schjøth og Wallem, Frankrigs historie i gymnasiet.

Geografi: Florns geografi for latingymnasiet, i gymn.
Horns geografi for middelskolen, i kl. I—IV incl.

Natur kundskab: Sørensen. Dyrerigets og planterigets natur
historie, i kl. I— IV.

Henrichsens fysik, i kl. III—IV.
Matematik: Johannesens regnebøger, h. 1—4, i kl. I—IV.

Johannesens aritmetik, 2det oplag, i kl. Il-—IV.
Bonnevies geometri ved Eliassen, i kl. II—IV.
O. J. Brochs aritmetik, i gymnasiet.
Guldbergs trigonometri, udgave 3, og do.s stereo

metri i gymnasiet.
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VIL Afgangseksamener.

a. Middelskolens afgangseksamen 1900.
Af de 23 elever, som kl. IV talte i 2det kvartal, frem

stillede 21, deraf 9 piger, sig til afgangseksamen. Følgende 20' 
bestod eksamen:

1. Aan derud, Karl August.
2. Borchgrevink, Hans Juell.
3. Caspersen, Karl Ludvig.
4. Harsem, Peter Andreas.
5. Helliksen, Rolf.
6. Jakobsen, Jon Didrik.
7. Karlsen, Bernhard Gunnerius.
8. Knudtsen, Paul Peter.
9. Kullerud. Severin Andreas.

10. Lund, Leif.
11. Nielsen, Olaf.
12. Engelhart, Engelke Julie.
13. Hansen, Ruth.
14. Jørgensen, Jørghild Andrea.
15. Kittiisen, Laura Johanne.
16. Lie, Kirsti Eriksen.
17. Mathiesen, Elisabeth.
18. Olsen, Dagny.
19. Thorsen, Karen.
20. Torstenson, Charlotte.

Af disse bestod 6 kun en indskrænket prøve, idet nr. 1 
3, 5 og 17 ikke blev prøvet i tysk, nr. 19 ikke i engelsk og 
nr. 14 kun underkastede sig indskrænket prøve i matematik.

Desuden var anmeldt til eksamen 39 privatister, deraf 10 
piger; kun 5 af disse, deraf 2 piger fremstillede sig til prøve 
efter den nye ordning, 1 til eksamen uden tysk ; de bestod 
eksamen, to af dem dog først efter fornyet prøve i historie.

Af de øvrige 33, som fremstillede sig til prøve efter den 
gamle ordning, bestod 25, deraf 6 piger, eksamen, den ene,, 
som havde været sygmeldt under den ordinære prøve, ved 
kontinuations-eksamen i september og oktober.
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Ved denne eksamen fremstillede ogsaa de 18 elever af 
kl. III sig til prøve i religion og naturkundskab, den 19de 
blot i naturkundskab ; fremdeles bestod 15 privatister denne 
foreløbige prøve.

b. Artium 1900.
3die gymn.-klasses 2 elever blev anmeldt af skolen og 

bestod eksamen med følgende udfald :

VIII. Bibliotekets og samlingernes tilvekst 
i 1899—1900.

(De med G. betegnede verker er gaver).

Norsk lovtidende, a. 1ste afd„ for 1899, nr. 37—50; b. 2den 
afd. for 1899, h. 2, 3. G.

Universitets- og skoleannaler 14de aarg. nr. 17—25 samt 15de 
gang nr. 1.

Arkiv for matematik og naturvidenskab XXI, h. 2—4; XXII, 
h. 1, 2, 3. G.

Magazin for naturvidenskab B. 37, 1, 2. B. 38, 1, 2, 3. G.
Vor ungdom, 1899, h. 5 og 6; 1900, h. 1, 2, 3.
Norsk forfatterlexikon, h. 51, 52.
Norsk historisk tidsskrift, 3 R. V, 1, 2 og 4 R. I, 1 samt 

Paveis’s dagbøger 1817—22, h. 5 og 2 b. h. 1.
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Svensk hist, tidskrift, 19de aarg. h. 2—4 og 20de aarg. 
h. 1, 2.

Dansk hist, tidskrift, 7 R. II, 2—5.
Dansk biograf, lexikon, h. 100—108.
Le maitre phonétique 1899, nr. 9—12 ; 1900, 1—6.
Bahnson, Etnografi, h. 24—28.
36 aarsberetninger for 1898—99 fra norske skoler og semi

narer. G.
Brekke, Ny engelsk læsebog for middelskolen.
Vetlesen, Norske digte I, 2 expl.
A. Petersen, Elementerne til linjeperspektivet. G.
A. Petersen, Opgaver i matematik, 2den udg. G.
Huitfeldt—Kaas, Norske sigiller fra middelalderen, h. 1 & 2. G.
A. Kjær, Lærebog i historie, 2den udg. G.
Klassiak læsning II ved FY Gjertsen.
Stavanger Domkapitels protokol 1571 —1630, udg. af A. Brand

rud, h. 2. G.
Nordahl Rolfsen, Julehilsen. G.
Thomle, Dombog for 1604. G.
Alex. Bugga, Erkebiskop Henrik Kalteisens kopibog. G.
Den norske nordhavsekspedition 1876—78:
XXV Hans Kiær, Thalamophora. G.
XXVI Kristine Bonnevie, Hydroider. G.
Mohn, Klimatabeller for Norge V—XII. G.
Statistisk aarbog for Norge, 19de aargang.
Klaveness, Bibellære. G.
23 aarsberetn. for 1898—99 fra danske skoler. G.
44 do. „ do. „ svenske „ G.
Bratsberg Amtstidende for 1842 — 1ste halvaar. G.
Haffner, Geografi for middelskolen. G.
Sig. Thor, Middelskolens zoologi. G.
Foreningen for norske fortids mindesmærkers bevarelse, aars- 

beretning for 1898 samt
N. Nicolaysen, Kunst og haandverk fra Norges fortid, række 

2, h. 4.
Universitetets aarsberetning for 1897—98. G.
Forelæsninger i 1ste og 2det semester 1899 og i 1ste sem. 

1900. G.
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Dr. Bang, Dokumenter og studier vedrørende den lutherske 
katekismes historie i Nordens kirker II. G.

Dr. Reusch, Geografi for middelskolen. G.

Naturvidenskabelige samlinger.
Gibsmodeller af hjerte, lunge og lever.
Jagtfalk.
Rensdyrkranium.
Acetylenapparat med brænder.

Andre læremidler.
Bretschneider og Spruner, Historiske karter II, IV, V, VII,

VIII, IX, X.
Kiepert, Imperium Romanum.
Fiedler, Anatomatiske plancher.

IX. Skolepenge. Skolebenefieer.

Skolepengene var i skoleaaret:
i middelskolen. . . . kr. 100 aarlig
i gymnasiet .... ,, 160 —

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

Hel friplads har for 1899—1900 været tilstaaet 7 elever, i 
nemlig 2 i kl. IV, 2 i kl. III, 1 i kl. II, 2 i kl. I ; V2 friplads ' 

til 1 i gymnkl. 2 ; y4 friplads til 1 i gymnkl. 2, 1 i kl. II og 
1 i kl. I. Det samlede beløb, der medgik til fripladse, androg , 
til kr. 870.

Af de statutmæssige 3 portioner af kong Carl Johans legat, 
uddeltes de 2 portioner paa kr. 120 til 1 elev i gymnkl. 2 ogl 
1 i kl. III; portioner paa kr. 80 tildeltes en elev i gymnkl. 2J

Skiens sparebank ydede ogsaa for 1899—1900 til under
støttelse til trængende elever. af middelskolen kr. 400. Af 
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disse blev skolepenge helt eller delvis betalte for 7 elever (1 
i kl. IV, 1 i kl. III, 3 i kl. II og 2 i kl. I).

Videre bevilgedes af Skiens brændevinshandels overskud 
kr. 300 til trængende disciple. Af disse blev skolepengene 
helt betalte for 3 i kl. I.

Skolens kasserer er for tiden fhv. adjunkt Nielsen.

X. Almindelige bemerkninger.

Skolens halvhundredeaars legat har dette aar været til- 
staaet adjunkt A. L. Coll.

1 møde af skoleraadet 24de oktober 1899 valgtestil sam
men med rektor at bestemme indkjøb til skolens bibliotek og 
samlinger d’hrr. overlærer Coucheron og adjunkt Schneider.

Ligesom i forrige skoleaar var skeet for samtlige elevers 
vedkommende, udsendte rektor ved skoleaarets begyndelse 
cirkulærer, hvori forældre eller foresatte anmodedes om at 
meddele oplysning for hver af de nyindkomne elever om 
deres sundhedstilstand i det hele, navnlig hvorvidt de tidli
gere havde gjennemgaaet alvorligere sygdomme. Efter at 
have modtaget disse cirkulærer i udfyldt stand undersøgte 
skolelægen personlig de nyoptagne elever og indførte resul
taterne i sin protokol. — Forøvrigt har skolelægen, ligesom 
i forrige aarsberetning meddelt, foruden af og til at være til
stede ved undervisningen og fra tid til anden at undersøge 
elever, naar det gjaldt fritagelse for gymnastik og sang, bi- 
staaet ved fortsatte overveielser om bestemmelser angaaende 
renholdet paa skolen. Sundhedstilstanden i skolen maa frem
deles siges at være meget god. For epidemiske sygdomme 
af betydning har skolen været fri.

Bestyrelsen af skolens discipelbibliotek og udlaanet fra 
dette har ogsaa i det forløbne skoleaar kapt. F. Nielsen vel
villig besørget. Ogsaa ved uddelingen af overskuddet af 
Skiens brændevinshandel for 1899 er der tilstaaet discipel
biblioteket et bidrag af kr. 100, saaledes at en større del deraf 
kan anvendes til indkjøb af skolebøger til udlaan blandt 
eleverne.
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Af rektor Hartmanns bogsamling stillede hans efterladet 
et betydeligt antal bøger til skolens disposition. For disse vil 
der blive gjort rede i et senere skoleprogram. Afdøde havde 
desuden stadig med stor liberalitet overladt til brug for kolle
ger og elever de nye skolebøger, der tilsendtes ham i egen
skab af skolens bestyrer, hvorfor der allerede før var mange 
med hans navn merkede bøger i cirkulation ved skolen.

Af skolens tidligere rektor H. J. Hammer (1852—1872) er 
et stort smukt billede (fotografi) skjænket til lærerværelset af 
pleiedatteren, frk. Constance Hammer.

XI. Skolens regnskab
for tiden fra iste juli 1899 til iste marts 1900.

I. Udgift:
Regnskabsføreren tilgode...........................................kr,

1. Lønninger:
a. Faste lærere . . . kr. 19,216.67
b. Timelærere . ... „ 2,567.51
c. Vikarer............................  141.60
d. Andre lønninger (kas

serer og sekretær) . „ 517.60

925.27

2. Alderstillæg........................................................
3. Fripladse og legat..............................................
4. Trykning osv.................... .....
5. Blandede udgifter.............................................
6. De kommunen paahvilende udgifter:

a. Pedel, renhold, skole
læge ...................... kr. 1,078.99

b. Bibliotek og samlinger „ 276.77
c. Lys og brænde . . „ 368.35

7J. Beholdning (restancer og kassa) . . .

22,443.3$
6,416.66

792.50
357.41

1,724.07
1,343)98

Tilsammen kr. 34,358.71
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II. Indtægt:
1. Beholdning  ...................................................kr. 866.09
2. Skolepenge........................................................ „ 7,813.75

Fripladse..................................................................... 652.50
3. Kommunens bidrag:

a. Til udfyldning af sko
lepengenes beløb. . kr. 2,222.50

b. Andre kommunen 
paahvilende bidrag 
(pedel, renhold osv.) ,, 1,724.07

—„ 3,946.57
4. Renter af kong Carl Johans legat til Ilte

december 1899. .................................................. „ 168.75
5. Statskassens tilskud............................................„ 20,786.00
6. Balance...................................................................,, 125.05

Tilsammen kr. 34,358.71


