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Aarsberetning for 1900—1901.

I. Skolens forstanderskab.

Skolens forstanderskab bestod af følgende medlemmer foru
den rektor:
Chr istophersen, C. L., politimester, fra 25de april 1900 i hen

hold til lov af 27de juli 1896 af kirkedept. beskikket som 
medlem.

Gisholdt, L., bankkasserer, valgt 29de august 1890, gjenvalgt 
26de oktober 1894 og 24de november 1898.

Grini, Th., overretssagfører, valgt 13de oktober 1898.
Siljan, L., tilsynsmand, valgt 24de november 1898.

Rektor har været forstanderskabets formand; dets næst
formand var hr. Grini.

II. Lærerpersonalet.

johanssen, Jan Christian, kst. rektor. Født 1841, cand. mag. 
1864, lærer ved private og off. skoler i Trondhjem og Kr.ania, 
1867 universitetsstipendiat i latinsk filologi, 1875 adjunkt 
ved Kristiania katedralskole, 1876 bestyrer af Fredriksstad 
komm, høiere almenskole, 1894 expeditionschef for skole
væsenet, 1900 konstitueret rektor ved Skiens off. høiere 
almenskole.

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

(Schjøtt, Stener Johannes Stenersen, overlærer. Født 1844, 
cand. mag. 1870, klasselærer ved Christianssands kate
dralskole 1873, adjunkt ved Fredrikshalds off. høiere al
menskole 1874, overlærer ved Skiens skole 1892, fra V7 
1899 tjenestfri som hovedredaktør ved udarbeidelsen af en 
dansk-norsk ordbog.)

Schneider, Johan Andreas, kst. overlærer. Født 1847, cand. 
mag. 1873, adjunkt ved Molde off. høiere almenskole 1875, 
adjunkt ved Skiens skole 1886, fra 1 august 1900 konsti
tueret som overlærer ved skolen.

Coll, Axel Ludvigsen, kst. overlærer. Født 1849, cand. mag. 
1875, timelærer ved Skiens skole 1875, klasselærer 1876, 
adjunkt 1876, fra 1. april 1901 kst. som overlærer.

Hanssen, Jonas, adjunkt. Født 1843, cand. mag. 1870, klas
selærer ved Skiens skole 1871, adjunkt 1876.

Skaaden, Johannes, kst. 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, kst. adjunkt den 12te juni 1896.

Blom, Christofer Helen, kst. adjunkt. Født 1855, cand mag. 
1882 (sprogl.-hist. gr. I. og II), klasselærer ved Bergens 

katedralskole 1883—87, vikar ved Tromsø off. høiere al
menskole 1ste halvaar 1888, ansat ved Hambros skole i 
1888—90, klasselærer ved Skiens skole fra begyndelsen 
af skoleaar 1890—91; kst. adjunkt den 25de juli 1897.

Gundersen, Carl Christian, kst. adjunkt. Født 1862, cand. 
mag. 1888 (sprogl.-historisk lærerexamen I og IV), I sko- 
leaarene 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 offent
lige høiere skole. 1890—93 lærer ved Risør kommunale 
middelskole. 1893—96 lærer ved Trondhjems borgerlige 
realskole. 1896—99 klasselærer ved Trondhjems kate
dralskole. Fra 1ste juli 1899 kst. som adjunkt ved Ski
ens off. høiere skole under overlærer Schjøtts tjenestfrihed.
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Scharffenberg, Chr. F. V. kst. adjunkt. Født 1856, cand, 
theol. 1880, klasselærer ved Hammerfest komm, middel
skole 1882, ved Molde off. høiere almenskole 1883, besty
rer af Lillesands komm, middelskole 1886, kst. adjunkt 
ved Skiens off. høiere almenskole fra 1. august. 1900.

Eliassen, Anton Gotfred født 1853 (8/0), ex. art. 1872 med 
laud., andenex. med laud, præcet.; lærer ved Gjertsens 
skole Kristiania fra 1874, medlem af denne skoles interes
sentskab siden dettes oprettelse i 1890 og inspektør ved 
skolen fra 1893. Ved siden heraf i kortere tid ogsaa læ
rer ved Aars og Voss’ skole, ved Fru Ragna Nielsens 
artiumskursus og ved Frk. Bauers pigeskole i Kristiania.

Bjørneng, Gudrun, født 1869, latinartium 1888, lærerinde ved 
Vadsø komm, middelskole 1889—96, Kristianssands ka
tedralskole 1896—99, Kragerø komm, middelskole 
1899—1900. Ansat i Skien 1900.

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

Jensen, Johan, fhv. klasselærer, midlertidig lærer i regning og 
matematik.

Hoel, Kristian, lærer ved skiens folkeskole, fra begyndelsen 
af skoleaaret 1898—99 lærer i sløid.

Blegelid, Johannes, lærer ved Skiens folkeskole, midlertidig 
lærer i skrivning i mkl. I a og b, assistent i sløid.

Helland, organist i Porsgrund, midlertidig lærer i sang.
Skolens læge er fra 9de septbr. 1898 praktiserende læge 

i Skien Jakob Bøysen.
Adjunkt Eliassen fik 1 maaneds udsættelse med at over

tage sin stilling; i den tid fungerede overlærer Dietrichson for 
ham.

I skoleaarets løb havde lærere forfald i tilsammen 35 dage 
og 11 timer; de derved ledige timer blev besørget dels ved 
skolens faste lærere, dels ved fhv. klasselærer Jensen, frk. 
Sofie Johanssen og stud. jur. J. A. Johanssen.
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III. Disciplenes antal m. m.
[Middelskolens klasser betegnes i det felgende med romertal)

a. Disciplenes antal og fordeling:
1' <

Æ

1——<

Middelskolen kl. I . .
CO 2

. . . 49
2

50
. 8

~50
cd — 

49
— kl. II . . .. . . 39 40 40 38
— kl. III . . .. . . 28 28 27 25
— kl. IV. . . . . 17 17 17 17

3, i 3die gymn. 2, ialt 52.

Gymnasiet efter den nye ordning 
kl. 1 . . . . \ 10 10 10 9

Latingymn. kl. 2.................... 2 2 2 2
— kl. 3.................... 6 6 6 6

Samlet antal 1 51 153 152 146.
De kvindelige elevers antal var ved skoleaarets udgang:

i kl. I 18; i kl. II 12; i kl. III 14; i kl. IV 3; i 1ste gymnkl.

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

a. b.
Middelskolen klasse I . . • n11/^ — 11

— _ Il . . 13‘/13 — 12
— — III . . • 13°/la — 13
— — IV. . ■ 14713 — 14

Gymnasiet — 1 . . • 15713 — 15
— — 2 . . 15-'/12 — 16
— — 3 . . • ISs/i2 — 17

c. Disciplenes fordeling efter hjemstavn: I
Af diciplene har 21 havt sin hjemstavn udenfor Skien, 8 
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i Gjerpen, 3 i Solum, 2 i Eidanger, 2 i Bamble, 1 i Larvik, 
1 i Porsgrund, 1 i Slemdal, 1 i Saude, 1 i Kviteseid, 1 i England.

IV. Fagfordelingen.

Fagene har været fordelt paa lærerne paa følgende maade: 
Rektor: Latin i 2 & 3 g. 5 timer, i 3 g. 4 t., tysk i 1 g 

3 t., historie i I a 3 t., tilsammen 15 timer.
Coucheron: Matematik i 3 g, 3 t., i IV 5 t., i III 5 t., na

turfag i 1 g. 4, i III 3, i II a 2 t. tilsammen 22 timer.
Schneider: Oldnorsk 3 g. 1 t. norsk og oldnorsk 2g. 4 t., 

norsk 1 g. 4 t., norsk og tysk lailt., græsk literatur 
2 g. 1 t, historie II b. 2 t. —■ tilsammen 23 timer.

Coll: Norsk 3 g. 3 t., græsk liter. 3 g. 1 t., norsk og tysk 
II a 9 t., tysk III 5 t., historie 3 g. 3, 2 g. 3 t., tilsammen 
24 timer.

Hanssen: Norsk IV4 t., III 4 t., historie 1 g. 3, IV 3, III 3, 
II a 2 t, latin 2 g. 5 t., tilsammen 24 timer.

Skaaden: Fransk 3 g. 2 t, 2 g. 2 t., engelsk 3 g. 4 t., III 
5 t., II a 5 t., geografi II a 2 t., historie I a 3 t., tilsam
men 23 timer.

Blom: Engelsk 2 g. 4 t., 1 g. 4 t, IV 5 t., tysk 3 g. 2 t., 
norsk og tysk II b. 9 t., tilsammen 24 timer.

Gundersen: Fransk 1 g. 4. t., tysk 2 g. 2 t., engelsk II b 
5 t., norsk og tysk I b. 11 t., geografi II b. 2 t., tilsam

men 24 timer.
Scharffenberg: Religion 3— 1 g. 4 t, IV — I b 11 t., tysk 

IV 5 t., regning I a 5 t., tilsammen 25 timer.
Eliassen: Matematik 2 g. 3 t., 1 g. 4 t., II a 5 t., naturfag 

IV 3, II.b 2, I b 3 t., geografi III 2 t, IV 2 t., tilsammen 
24 timer.

Frk. Bjørneng: Naturfag I a 3 t., geografi la & b 4 t. 
regning I b 5 t., haandarbeide med piger 9 t., gymnastik 
med piger 6 t., tilsammen 27 timer.
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Nielsen: Tegning 1 g. — I b 14 t., skrivning II a & b, III 
& IV 3 t., gymnastik med gutter 12 t., tilsammen 29 timer, 

Jensen: Regning og matematik II b 5 timer.
Blegelid: Skrivning I a & b 4 timer.
Hoel og Blegelid: Haandarbeide med gutter IV & III 2 t., 

II a & b 2 t. I a & b 2 t.,-6 timer.
Heiland: Sang III, II a, II b, I a, I b hver 1 t., 5 timer.

V. Timefordelingen.
middelskolen.

kl.la|kl.lb|kl.lla|kl.llb|kl.lll|knv
Gymnasiet.

17kl.|2. kl.|3. kl.

Religion .... 
Norsk...........  
Oldnorsk . . . 
Tysk............... 
Engelsk .... 
Historie .... 
Geografi .... 
Naturkundskab 
Matematik. . . 
Skrivning . . . 
Tegning .... 
Latin...............  
Fransk............ 
Græsk literatur 
i oversættelse .
Gymnastik . .

Haandgjerning
Sang...............

Sum

2
5

6

3 
2
3
5
2
2

36

2
4

5
5
2
2
2
5
1
2

g- 3 
p. 2 
g- 2 
p. 3

1

2
4

5
5
2
2
2
5
1
2

2
4

5
5
3
2
2
5

2

1
4

5
5
3
2
3
5

2

36 36 34

Gymnasiets 2den og 3die klasse var kombineret i latin 5 
timer ugentlig.

I gymnastik udgjorde pigerne 3 partier: a) I a & b b) II 
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a & b c) III og IV (pigerne i gymnasiet var fritaget for dette 
fag); gutterne var delt i 4 partier: a) I a & b 3 t. u. b) II a & 
b 3 t. u. c) III og IV 3 t. u. d) 1—3 g., 4t. u.; dog var de 
to sidste partier kombineret 1 time ugtl., og gutterne i IV gym- 
nastiserede en anden time om ugen sammen med gymnasiet, 
saa de fik det reglementerede antal gymnastiktimer om ugen.

I haandarbeide udgjorde baade gutterne og pigerne, delt 
paa samme maade som pigerne i gymnastik, 3 partier.

I gymn. kl. 1 var 2 piger, som fortrinsvis havde ønsket 
at besøge et praktisk kursus, fritaget for endel fag.

I middelskolen var 4 elever som dissentere helt eller del
vis fritaget for religion; 9 fritaget for tysk, nemlig 1 i I, 2 i 
II, 3 i III, 3 i IV (de sidste 3 blot i 2det halvaar), 1 i II for 
engelsk.

For gymnastik var helt fritaget 4 gutter (1 i IV, 1 i II og 
2 i I) 8 piger (2 i IV, 3 i III, 3 i II); ikke faa piger var des
uden efter lægeattest fritaget en kortere eller længere tid af 
skoleaaret.

For sang var fritaget 5 elever i III.

VI. Undervisningen.

Middelskolen.

Religion.
Klasse I a og b: Efter Vogts bibelhistorie, forkortet af biskop 

dr. Bang, gjennemgaaet det gamle testamente.
Repeteret katekismen og af Klaveness’ forklaring 

gjennemgaaet til 2den artikel. Læst de reglementerede 
salmer.

Klasse II a og b: Efter Vogts bibelhistorie gjennemgaaet 
det nye testamente. Ved repetitionen er den ved. 
biskop Dr. Bang forkortede udgave fulgt.
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Klaveness’ forklaring 2den og 3dje part. Læst de 
reglementerede salmer.

Klasse III: Efter Vogts bibelhistorie gjennemgaaet fra „Apost- 
lernes gjerninger“ ud. Repeteret det gamle og nye 
testamente efter den ved biskop dr. Bang forkortede 
udgave af bibelhistorien.

Af Klaveness’ forklaring gjennemgaaet 4de og 5te 
part, repeteret det hele pensum. Repeteret de tidligere 
lærte salmer.

Gjennemgaaet Mattæus evangelium kap. V—VIII.
I samtlige klasser er eleverne i den udstrækning, 

som tiden har tilladt, øvede i at finde de gjennem- 
gaaede skriftsteder i bibelen, ligesaa er ved gjennem- 
gaaelsen af det gamle og det nye testamentes skrifter 
disses plads i bibelen funden.

Klasse IV: Gjennemgaaet Brun og Casparis kirkehistorie.
Efter Mattæus evangelium (kap. XXI—XXVIII) gjen

nemgaaet Jesu lidelseshistorie.
Gjennemgaaet kirkeaaret og vor gudstjenestes ordning

Norsk.
Klasse I b: Af Pauss og Lassens læsebog, 2det skoletrin, 

3dje afdeling, læst de fleste prosastykker (omtrent 100 
sider; fabler og græske sagn er forbigaaet). Desuden 
følgende digte: Winther, Matrosen; Henrik og Else; 
Welhaven, Nøkken; Blicher, Da droslen reiste; Grundt) 
vig, Kammersvenden fra Morland. Lært udenad: Ewald; 
Kong Kristian stod ved høien mast; Bjørnson, Den
gang vort eget land vi tog; Aabel, Se Norges blom
sterdal; J. Moe, Sæterjentens søndag (1ste og sidste 
vers); A. Munch, Snefald; Bjørnson, Naar du vil paa 
fjeldesti; Janson, Upp aa fjellet; Ivar Aasen, Dei vil 
altid klaga og kyta.

Af Bjørsets grammatik gjennemgaaet formlæren og 
af syntaksen sætningsdelene. Analyse af eksemplerne 
i grammatiken og af udvalgte stykker i læsebogen.

Af Hougens retskrivningsregler er gjennemgaaet af
snittene om o- og aa-lyden og om e og æ.
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Skriftlige arbeider: 22 gjenfortællinger, 20 diktater.
Klasse I a: Pauss og Lassens læsebog, 2det skoletrins 3dje 

afdeling. Et udvalg heraf er oplæst og gjennemgaaet 
og derefter benyttet til øvelser i oplæsning efter hjem- 
meforberedelse. Følgende digte lært udenad: 1. Dansk 
nationalsang, 2. Vandringssang, 3. Sæterjentens søn
dag (vers 1 og 4), 4. Dengang vort eget land vi tog,
5. Naar du vil paa fjeldesti, 6. Dei vil altid klaga og 
kyta. Sagn og eventyr er benyttede til mundtlig 
gjenfortælling.

Bjørsets grammatik til sætningslæren; repeteret ord
klasser og sætningsdele.

Hougens Retskrivningsregler § 1 —15. Omtrent 40 
skriftlige arbeider: Gjenfortællinger, diktater (efter Hou- 
gen) og et frit arbeide i brevform. Analyse efter læse
bogen. Skilletegnene indøvede uden lærebog.

Klasse II b : I Pauss og Lassens læsebog 3 skoletr., 1. afd. læst 
og gjengivet stykkerne 1 —12 samt 14, 16, 18, 24, 31 
(udenad) 60, 62, 64,66 (udenad). I Bjørsets grammatik 
(første udg.) læst § 22 samt § 33 ud bogen med forbi- 
gaaelse af enkelte ting. I Hougens retskrivningsregler 
fra § 29 (stum d.) og ud. Til analyse er hver uge an
vendt mindst 1 time, dels etter læsebogen, dels efter 
Kristiansens tyske stiløvelser.

Foruden diktater, gjenfortællinger og oversættelser 
fra tysk er følgende stile skrevne: En dag af mine 
sommerferier. Beskrivelse af det hus, hvori jeg bor. 
Hesten og dens nytte. Hvilken idræt synes du bedst 
om? Frankrigs naturlige beskaffenhed. Parken i Skien. 
En behagelig overraskelse.

Klasse II a: Læst og gjenfortalt af Pauss og Lassens læse
bog III: Harald Haardraade som barn, Olaf den hel
lige og Dale-Gudbrand, Et barmdomsminde, Torden- 
skiold, En by paa Vestlandet i gamle dage, Brødrene, 
Terje Viken, En tiurleg i Holleia, Galilæa og Nazaret, 
Det fredede træ. Lært udenad og repeteret følgende 
digte:. Over de høie fjelde, I Kivledal, Det stille tog, 
Heimvegen og Lær mig!
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Af Bjørsets grammatik læst og repeteret § 33—64- 
samt repeteret forfra til konjugationstabellen af 1ste 
klasses pensum. Analyse af eksempler fra grammatik 
og læsebog.

Af Hougens retskrivningsregler gjennemgaaet lekse- 
vis 2den afdeling § 24—29 samt lært og repeteret reg
lerne for store bogstaver og skilletegn.

Skrevet 9 gjenfortællinger, 6 diktater og 6 stile (1. 
En morsom eftermiddag, 2. Skiens brygger, 3. Vore 
vinterfornøielser, 4. Renen, 5. En opofrende handling,
6. Beskriv en vakker holme).

Klasse III: Følgende skriftlige opgaver er givne: 1. Den 
første dag paa skolen efter ferien, 2. Beskrivelse af 
koen, 3. Beskrivelse af faaret, 4. Sammenligning mel
lem koen og faaret, 5. Beskrivelse af æbletræet, 6. 
Beskrivelse af birketræet, 7. Sammenligning mellem 
æbletræet og birketræet, 8. En skitur, 9. Fortæl om 
de lege, som især bruges i skolegaarden om vaaren^ 
10. Besøg paa feriekolonimarkedet (for enkelte elever: 
Da vi sidst havde maanedslov), 11. Udsigt fra Lunde- 
høiden mod øst, 12. En selvvalgt udsigt, 13. Kristian 
den fjerdes liv og virksomhed, 14. Fortæl, hvad du 
ved om Gustav Adolf, 15. (eksamensopg.) Fortæl, 
hvad du ved om Napoleon I.

For de forskjellige arter af beskrivelse er schemaer 
dikteret eleverne og af disse lært udenad. Ligeledes 
er skilletegnsregler dikteret eleverne og lært udenad 
af disse. De dikterede regler er tillige behandlede som 
almindelig diktat.

Til læsning, mundtlig gjennemgaaelse og analyse er 
benyttet af Pauss og Lassens læsebog, 3die skoletrin flg. 
stykker: Welhaven: Strilerne, Wergeland: — Et gam
melnorsk herresæde, — Welhaven: I Kivledal (ude
nad) — Wergeland: Ladhans (udenad) Henr. Ibsen: 
Paa Akershus. — Oehlenschläger: Ridderen ved kul
svierhytten (udenad.) Kr. Janson: Ein islandsk bon
degård. — Holberg: Scener af Jakob v. TybO' (anden 
Akt) — Asbjørnsen: En aften i Alexandria.
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Hofgaards lille grammatik repeteret.
Klasse IV: Følgende skriftlige opgaver er givne: 1. Paa 

Skiens torv en lørdag, 2. Beskrivelse af guldet, 3. 
Beskrivelse af jernet, 4. Sammenligning mellem guldet 
og jernet, 5. I et brev at beskrive, hvorledes man spiller 
fodbold, 6. „Børsesjø har lagt sig“, 7. (tentamen) Be
skrivelse af vore vigtigste frugttrær, 8. Italiens historie 
mellem 476 og 774 eft. Kr., 9. Spaniens historie fra 
folkevandringen til den nyere tids begyndelse, 10. Paa 
botanisering, 11. Beskrivelse af Skiens vasdrag, 12. 
Beskrivelse af Giommens vasdrag (med Gudbrands- 
■dalslaagen), 13. Sammenligning mellem Skiens og Giom
mens vasdrag, 14. Alexander den stores liv og virk
somhed, 15. Valgfri opgave.

For de forskjellige arter af beskrivelse er dikteret 
schemaer, som derpaa er lærte udenad af eleverne. 
Ligeledes er dikteret det fornødne om troper og figu
rer. Disse regler er tillige gjennemgaaede og rettede 
som almindelig diktat.

Til læsning, analyse og mundtlig gjennemgaaelse 
er benyttet Pauss og Lassens læsebog, 3die skoletrin. 

Repeteret Hofgaards lille grammatik.
Af literatur blev oplagt til middelskolens afgangs- 

examen 80 sider af Pauss og Lassens læsebog 3die 
skoletrin, deraf 20 sider landsmaal.

Tysk.
Klasse Ib: Af Knudsen og Kristiansens lærebog i tysk for 

begyndere er gjennemgaaet til side 83 (afsnit 32: Re
lative pronomener). Alt er lært udenad. — Skriftlige 
øvelser flere gange hver uge, afskrift (i skoleaarets be
gyndelse), diktat, bøiningsøvelser, retroversionsøvel- 
ser 1—15.

Klasse I a: Knudsens og Kristiansens lærebog i tysk 
for begyndere s. 1—80 læst og repeteret. Alle fortæl
linger og vers udenad. Retroversionsøvelserne 1—28 
mundtlig og skriftlig. Bøiningsmønstrene s. 127—135 
og 141 —144 indøvede. Diktater. Samtale-øvelser i 
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tilknytning til læsebogens stof.- Til eksamen skriftlig 
prøve i diktat, besvarelse paa tysk af opgivne spørgs- 
maal, bøining af substantiver og et svagt verbum.

Klasse II b: I Knudsen og Kristiansens lærebog fra talord 
pag. 72 til og med konjunktioner pag. 98 med over
springelse af to smaa stykker. Desuden i samme bog 
extempore fra „Sei nicht furchtsam“ og ud. I Voss’s 
Deutsches Lesebuch I extempore no. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 
12, 13 samt af II 1, 2, 17, 32; statarisk i II 3, 4, 6, 
8, 9, 13, 15, 19, 25, 31, 36, 38, 38, 40 samt 9 og 15 
i I. Gloserne særskilt lærte. Til det statariske pensum, 
der er oversat, analyseret og gjengivet, er der dikteret 
spørgsmaal til skriftlig besvarelse hjemme som grund
lag for samtalen. Adskilligt af det extemporale stof 
behandlet paa samme maade.
I Løkkes lille grammatik fra§ 17 (Substantiverne) til § 
108 (dativ) samt repeteret hele formlæren.
Hver uge skriftligt arbeide, i førstningen retroversions- 
øvelser efter Knudsens og Kristiansens lærebog, senere 
retroversioner af Voss’s læsebog efter Kristiansens stil
øvelser og almindelige stile efter samme. Opgaverne 
som regel analyseret iforveien og gloserne lærte.

Klasse II a: Læst P. 72—98 af Knudsen og Kristiansens 
elementærbog, med forbigaaelse af 6 sider; gjennem
gaaet af retroversionerne i samme bog nr. 15—28. 
Læst styk. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 af 1ste afd. af Voss’s 
„Lesebuch“ og styk. 4, 6, 10, 11 —13, 15, 17, 19,20, 
31, 35 & 36, af 2den afd.; vanskeligere steder er over
sat af lærerne i forveien, gloserne lært udenad; efter 
oversættelse og analyse gjengivelse af indholdet i „ka
tekiserende“ form; endel kortere digte og smaastyk- 
ker udenad. — Ca. 17 sider „kursorisk“ af Elemen
tærbogen har maattet udsættes til klasse III.
Af Løkkes lille grammatik repeteret formlæren og læst 
af syntaksen til og med dativ.
Stil hver uge paa skolen efter retroversioner i elemen
tærbogen og Kristiansens stiløvelser og retroversioner; 
opgaverne er nøie gjennemgaaede i forveien under 
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medvirkning af eleverne. Af enkelte stykker retrover- 
sioner dikteret i norsk-timerne.

Klasse III: Læst (c: oplæst, oversat, analyseret og gjengi- 
vet — tildels udenad og repeteret af det statariske 
pensum i Voss’s „Lesebuch“ 2den afd. nr. 48—49, 
63, 67, 71, 82-83, 85—87, 89, 91, 99, 119, 138—39,. 
og 147. Kursorisk er læst (gloserne udenad) nr. 9 (1ste 
afd.), nr. 10—13, 15, 17, 26, 31—32, 35, 1—6, og 8, 
37—38, 40, 42, 52, 62, 64-66, 72 (2den afd.); — nr. 
74, 78-80, 90, 92, 93-94, 97 og 102-4, har maattet 
udsættes til klasse IV.
Af Løkkes lille grammatik repeteret formlæren og kasus- 
læren og læst ud syntaksen.
Stil hver uge, afvekslende hjemme og paa skolen, ef
ter Kristiansens stiløvelser og retroversioner (en enkelt 
gang efter dikterede sætninger i tilslutning til et læst 
stykke); forudgaaende retledning med hensyn til van
skeligheder i opgaven.

Klasse IV: Af Voss’ tyske læsebog læst 79 s. og repeteret, 
de 30 sider af 3die klasses pensum, som sammen med 40' 
s. af 4de klasses pensum, krævedes til afgangseksamen. 
Stykkerne er, efterat være gjennemgaaede, gjenfortalte. 
Læst og repeteret Løkkes grammatik ved Johanssen. 2' 
stile ugentlig dels efter Kristiansens stiløvelser,dels ef
ter for klassen særskilt udarbeidede opgaver.
Stilene er analyserede, før de skreves, og lærte udenad, 
efterat de er gjennemgaaede og rettede.

Engelsk.
Klasse II b: Af Brekkes lærebog for begyndere læstog re

peteret til side 67 (Rich Peter the Pedlar). Alt er lært 
udenad, og de sammenhængende stykker er gjennem- 
gaaet under spørgsmaal og svar paa engelsk; et par af 
de sammenhængende stykker er anvendt til skriftlige 
øvelser. Skriftlige øvelser hver uge, dels diktat, dels 
stil efter retroversionsøvelserne bag i lærebogen (1 —18)..

Klasse II a: Ki Brekkes lærebog i engelsk for begyndere 
gjennemgaaet afsnittet om det engelske sprogs lyd og. 
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af læsestoffet side 12—63 med forbigaaelse af samta
lerne 17, 18,19,24. Den foregaaende lekse lært uden
ad og anvendt til mundtlige øvelser. Diktat, skriv
ning paa vægtavlen og gjenfortælling af de sammen
hængende læsestykker. Stykket er ofte ogsaa skrift
lig gjengivet i spørgsmaal og svar. Formlæren efter 
samme bog; af de uregelmæssige verber kun medta
get de i læsestoffet forekommende. I 2det halvaar 
mundtlige og skriftlige retroversionsøvelser efter de nor
ske styker, side 104—107.

- Klasse III: Af Brekkes nye engelske læsebog læst og re
peteret som eksamenspensum: Dick Whittington, The 
Speaking Chip, Bees, The Eagle’s Nest, The Seasons, 
The Strait of Dover, The- British Isles, David Copper
field I, The Chimney — Sweepeers’ Holiday, The Myste- 
rious Englishmen, Tom’s First Adventure, — 31 sider. 
Læst kursorisk dels af Brekkes lærebog for begyndere, 
dels af samme forfatters nye læsebog: 39 sider. Mundt
lig gjengivelse af den foregaaende lekse.
Skriftlig gjenfortælling først efter læste stykker, som af 
læreren er omformet, senere efter Holmboes øvelser. 
Oversat mundtlig og skriftlig af øvelsesstykkerne i 
Brekkes lærebog side 108—113. En hjemmestil af 
dette stof hver anden uge. I forbindelse med disse 
øvelser læst enkelte af de tidligere forbigaaede samta
ler i Brekkes lærebog. Af Herrestads grammatik§ 6—97, 
(til afsnittet om infinitiv), hvoraf en del er repeteret.

^.Klasse IV: Af Brekke Ny engelsk læsebog læst og gjen
givet : The Peasant and the Spectacles, The White 
Rabbit, Half Profits, Old Sancho, The Little Match-Girl, 
What a Shovel Did, About Parrots, The Shetland 
Islands, The Fisheries af Scotland, Glasgow, The 
Street of Dover, Tom’s First Adventure, The Mysteri- 
ous Englishmen, The Canvas Boat, Coal, Iron and 
other Metals, Bees, Dogs, Florence Nightingale, Hora
tio Nelson. Dertil extemporeret: The Sailor Boy’s 
Letter, Knowledge is Power, The Wonderful Box, Eng
land as it was and is, Alfred the Great samt 6 sider 
af David Copperfield.
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Det statariske pensum repeteret til eksamen. Læst og 
repeteret det vigtigste af Herrestads gram.
Hver uge skriftlig gjengivelse efter Holmboe’s opgaver.

Historie.

Klasse I a og b: Af Ræders historiske lærebog for middel
skolen læst og repeteret oldtidens historie og af mid
delalderen til „Tiden fra 843 til omtr. 1300.“ En fyl
digere fremstilling af ende! betydeligere personlighe
der og begivenheder, væsentlig efter Ræders historiske 
fortællinger, tildels støttet til foreviste billeder.

Klasse II b: Ræders lærebog i verdenshistorien s. 57—115 
læst og repeteret; lærebogens fremstilling suppleret med 
oplæsning og fortælling efter Snorre, E. Wallis’s Ver
denshistorie og Øverlands Norges historie. En gang 
ugentlig forevisning af historiske (og kunsthistoriske) 
billeder, turvis for den halve klasse.

Klasse II a: Læst og repeteret Ræders verdenshistorie fra 
middelalderens begyndelse og til „Den nyere Tid“ 
(s. 50—118.)

Klasse III: Læst og repeteret Ræders verdenshistorie fra 
„Den nyere tid“ til „den hellige alliance“ s. 118—248.

Klasse IV: Da klassen bestod dels af elever, der med eller 
uden gjensidden havde gjennemgaaet hele skolen, dels 
af elever, der var gaaet over fra forskjellige privatsko
ler, havde eleverne tidligere læst forskjellige lærebø
ger, hvortil maatte tages hensyn under repetitionen af 
det hele pensum til middelskolens afgangseksamen. 
De fleste elever repeterede oldtidens og middelalderens 
historie efter Nissens verdenshistorie af 1895, den nyere 
historie efter Ræders lærebog for middelskolen; enkelte 
elever, der tidligere havde læst ældre udgaver af Nis
sens verdenshistorie, læste Nordens historie i middel
alderen efter S. ^Petersens Nordens historie ved G. 
Storm. Nogle faa elever repeterede hele pensummet 
efter Nissen, en enkelt elev det hele pensum efter Ræder.
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Geografi.

Klasse la og b: Efter Horns geografi de 3 nordisk 
riger samt i grove træk Europas naturlige beskaffen 
hed og klimatiske forhold.

Klasse II b: Horns geografi: De europæiske lande undta 
gen Skandinavien.

Klasse II a: Af Horns geografifor middelskolen de europæisk 
lande fra Danmark. Nogle lande tegnede medlandomrid: 

klasse III: Horns lærebog: De fremmede verdensdele. A
Europa repeteret: Danmark, Holland, Belgien, Tysk 
land og Schweiz.

Klasse IV: Repetition af alle verdensdele. Fysisk og mate 
matisk geografi.

Naturkundskab.
Klasse I a og b: Sørensens nye lærebøger i botanik og 

zoologi benyttet. Gjennemgaaelse af levende plantet 
og ca. 15 presset; pattedyr og fugle.

Klasse II b: Efter Sørensens ældre lærebog til [Blomsterløs« 
planter. Indsamling og bestemmelse af planter.
Zoologi efter samme lærebog fra Krybdyr til Bløddyr 

Klasse II a: Botanik efter Sørensens naturhistorie læst fra 
begyndelsen af lærebogen til maskeblomstrede (med 
forbigaaelse af plantens indre bygning), repeteret ti 
afsnittet: plantens indre bygning. Høst og^vaai 
blev planter gjennemgaaet efter floraen dels under ex- 
kursioner dels ved medbragte eksemplarer, hvoraf hvei 
elev fik et. Presning af planter til herbarierne fortsat
tes.
Zoologi efter Sørensens naturhistorie læst fra slanget 
til orme; repeteret.

Klasse III: Botanik efter Sørensens naturhistorie repeteret 
pensumet. Høst og vaar er planter indsamlet og be
stemt efter floraen dels paa exkursioner dels paa sko
len. Herbarium fuldførtes.
Zoologi efter Sørensens naturhistorie repeteret det hele 
pensum.
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Fysik efter Henrichsens lærebog læst fra ligevegt mellem 
et legems enkelte dele udlydlæren. De anførte experi- 
menter udførtes.

Hasse IV: Fysiken efter Henrichsens lærebog. Mennesket 
(Sundhedslære) efter Sørensens lærebog med supplering 
efter Knudsen og Falk.

Matematik og regning.
Hasse la og b: Gjennemgaaet det metriske system og de

cimalbrøk. Indøvet de 4 regningsarter med brøk, dog 
ikke brøk som multiplikator og divisor. Tilsvarende 
lette øvelser i hovedregning.
Blandede opgaver i decimalbrøk og brøk.
I 2det halvaar 1 time ugentlig geometrisk konstruktion: 
linjer, cirkler, vinkler og perpendikulæren

llasse II a og b: Praktisk regning: multiplikation og divi
sion med brøk og decimaltal. Enkelt og sammensat 
reguladetri. (Ole Johs' regnebog.)
Geometri 2 timer ugenti. fra 1ste november. Bonne- 
vies geometri fra begyndelsen til Parallele linjer. Alle 
opgaver til øvelse konstruerede i bog.
Aritmetik 2 tim. ugtl. i 2det halvaar: Bonnevie og 
Eliassens lærebog, fra begyndelsen til Multiplikation, 
med de tilsvarende stykker af opgavesamlingen.

Hasse III: Praktisk regning: Efter Johannesens regnebog 
gjennemgaaet enkelt og sammensat reguladetri, pro
cent- og renteregning, fladeindhold af rektangel, paralle
logram og triangel samt kubikindhold af terning og 
prisme. I regelen hver time øvelse i hovedregning. 
Geometri: Bonnevies lærebog fra § 60 (retvinklede og 
skjævvinklede triangler) til § 158 (indskrevne regulære 
polygoner.) Repeteret. Konstruktionsopgaver hjemme 
og paa skolen.
Aritmetik: Johannesens lærebog fra § 32 (multiplika
tion) læst ud brøk samt repeteret.

Hasse IV: Praktisk regning: Gjennemgaaet rentesrente 
og blandingsregning, repeteret de øvrige regningsar
ter samt talrige eksamensopgaver hjemme og paa sko
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len. Indøvet kvadratroduddragning; beregning af ku 
indhold af kubus, prisme, cylinder, kegle med kug 
Geometri: Bonnevies lærebog fra § 39 bogen 
Talrige konstruktionsopgaver hjemme og paa sko 
Aritmetik Johannesens lærebog fra § 94 (ligninj 
bogen ud læst og repeteret med talrige eksempler 
regningsarternes anvendelse paa bogstavstørrel 
navnlig ligninger. j
Regnskabsførsel efter overlærer Klingenbergs lærét

Skrivning.
Klasse I'. Moes skrivebog 3, 4 og tildels 5 hefte, Taktsk 

ning ofte anvendt. Tal altid øvet i takt. 1 di 
maanedlig.
De nyindmeldte elever, der har benyttet kapt. ? 
sens skrivebog, har fortsat dermed.

Klasse II: Moes skrivebog 4 og 5 hefte. De store bogst; 
og tallene indøvet som taktskrivning. Maanedlig dil 

Klasse III: 2 timer maanedlig. Efter forskrift paa væg 
len og diktat.

Klasse IV: Tyske stilarbeider er indført under skrivel 
rens kontrol; de sidste timer af skoleaaret anvéni 
indførsel af opgaverne i bogholderi.

Tegning.
Klasse I: 8, 6, 5 kant og cirkel med indlagte figurer 

optegning paa vægtavlen eller opskisseret motiv i 
vens bog. Skravering ofte anvendt-

Klasse II: Efter H. Petersens plancher — tildels Hei 
Flere af de ældre middelskoleppgaver er ogsaa be 
tede.

Klasse III: Perspektivtegning. Perspektivlære i sine i 
elementære hovedtræk gjennemgaaet paa vægta' 
De fleste af dept.s retlinjede træklodser i lettere 
stilling, den sidste tid ogsaa korset og skiven.

Klasse IV: Dept’s træklodser for middelskolen 2 å 3 1 
mer i opstilling. Cylinderen i skraa stilling. Hi 
get. De flinkere elever har afskygget sin tegning 
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Haandarbeide for gutter.

Undervisningen har som tidligere været knyttet til Kjen- 
neruds modelrække.
Paa grund af den store forskjel paa elevernes forkund
skaber i dette fag har det været nødvendigt at dele 
sløidpartierne i 2 eller 3 mindre partier, hvert med 
samme arbeide og fælles undervisning.
De tre nederste klasser mistede nogle sløidtimer i sko- 
leaarets begyndelse, fordi det nye sæt høvlbænke blev 
for sent færdigt.
Af modelrækken er følgende gjennemgaaet:

Klasse III og IV: (kombineret) a. No. 77, 81, 84 og 105. 
b. No. 11, 13, 22, 36, 50 og 69.

asse II: a.) Nr. 72, 77, 81, 84.
b. „ 46, 50, 70. ■

'asse I: a. „ 86, 90 og 98.
b. „ 56, 69 og 73.
c. „ 25, 36, 37, 41, 46, 50.

Naar et parti af kl. I arbeider saa langt ude i modelræk- 
n, er det, fordi de har gjennemgaaet folkeskolens 6te klasse 
• deres optagelse.

Haandarbeide for piger.

lasse I a og b: Linned med rynker og isyede ærmer 
samt split og klaf. Strikning: vanter.

lasse Il a og b\ Forskjellig slags lapning og stopning 
samt navnedug. Strømpestrikning.

lasse III ogIV: Ridsning, tilklipning, og søm afbenklæder. 
Strømpeberegning og strikning; de flinkere elever syet 
lap med forskj. hulfald, hægter, baand og knaphul osv.

Gymnastik for piger.
lasse I: Minnesboken tab. Va — VI b.
lasse II: do. „ Va, I — Via, 3.
lasse III og IV: do. „ Vila, I — VI b, 1.
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Gymnasiet.

Religion.

Klasse r. Gjennemgaaet indledning til det gamle testamen
tes skrifter og de i undervisningsplanen fastsatte sal
mer og kapitler af de profetiske skrifter.
I tilknytning til de af eleverne tidligere benyttede læ
rebøger i kirkehistorie er fortalt om kirkens stilling 
udvikling i de 5 første aarhundreder.

Klasse 2'. Af Johannes evang. gjennemgaaet kap. I—IV. A 
Nissens kirkehistorie gjennemgaaet den nyere tid. i

Klasse 3'. Gjennemgaaet Johannes evangelium og repetere: 
Nissens kirkehistorie. 1

Modersmaalet.
Klasse 1. Af Pauss og Lassens læsebog, 4de skoletrins 2der 

afdeling (suppleret med andre læsebøger:) Asbjørn
sen: En sommernat paa Krogskoven; Folke-even- 
tyr, Jørgen Moe: Folke-eventyr og slutningen al 
afhandlingen om „Om folke-eventyret“; Sæterreisen; 
Bjørnejægeren. Jonas Lie: Af „Rutland.“ Land
stad: En gammeldags præstegaard. Welhaven: 
Eivind Bolt; Bergens stift; Republikanerne; Billeder 
fra Bergenskysten; mythologiske digte; Goliath. 
Wergeland: Til en gran; Hilsen til England; Sø
mandsviser; Et skrækkeligt jevndøgn; Carl Johan; 
Kongens ankomst; Fordums venner; Skaaltale for et 
godt aar; Carl Johans død. Bjørnson: En fallit; 
Han fik ei lov til at lægge ud. Ibsen: De unges 
forbund. (De i læsebogen udeladte partier af de 2 
skuespil er oplæst for klassen.)

Et udvalg (25 sider) af H. Kohts læsestykker i 
landsmaal for middelskolen; dialektprøver efter Pauss 
og Lassens læsebog.

Af Broch og Seips literaturhistorie for mid
delskolen læst afsnittet om den nyere norske li- 
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teratur, supplert med biografiske skildringer efter ud
førligere fremstillinger.

Følgende stilopgaver besvarede:
1. Beskrivelse af en norsk indsø (efter eget valg).

2, Det nye skoleaars begyndelse (brevform). 3 og 4. 
Hvorledes skaffer vi os lys og varme ? 5. Høsten. 6. 
Skiens kommunikationer. 7. Vinterens mangler og 
fortrin, særlig med hensyn til samfærselen i vort land 
(tentamen). 8. Forklar ordsproget: „Det er ikke 
guld alt, som glimrer“, og giv eksempler paa dets an
vendelse. 9. Papiret og dets rolle i nutiden. 10. 
Beskrivelse af en offentlig bygning i Skien (eller 
Porsgrund). 11. Vore skove og deres betydning for 
vort land. 12. Med hvilken ret sammenlignes livet 
med en skolegang? 13. En 17de mai. 14. Slaget 
ved Salamis og dets følger. 15. Hvorledes har men
nesket anvendt vandet i sin tjeneste? Hvilke van
skeligheder har man derunder at bekjæmpe, og hvil
ken skade kan vandet volde os?

(Til no. 12 er en kort besvarelse dikteret. No. 14 
og 15 var eksamensopgaver).

Klasse 2\ Holberg: Jacob von Thyboe; Moralske tanker; 
Brudstykker af „Peder Paars". Tullin: Af „Mai
dagen“ og et par andre digte. Ewald: Udvalgte 
digte. Wessel: Kjærlighed uden strømper; Gaffelen; 
„Ondt og godt i alle lande“. Nordal Bruun, Zetlitz, 
C. Frimann, Rahbek: Udvalgte digte. Baggesen: Af 
„Labyrinthen“; af Kallundborgs krønike; Knud Sjæl
landsfar; Da jeg var lille; Mit fødeland. Oehlenschlä
ger: Aladdin (i udtog); Morgenvandring; Digterens 
Hjem.

Erichsens literaturhistorie s. 58—116 læst og repe
teret; til supplering er benyttet P. Hansens literatur
historie.

Følgende stilopgaver besvarede:
1. Skildring af en norsk by eller bygd (efter eget 

valg). 2. Forklar ordsproget „Rom blev ikke bygget 
paa en dag“ og anfør andre ordsprog med lignende 
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betydning. 3. Karakteristik af tjenerne i „Jacob von 
Thyboe“. 4. Arbeidets forbandelse og dets velsig
nelse. 5. Høsten. 6. Ewalds liv og digtning (ten
tamen). 7. For og mod krig. 8. Vore skove og 
deres betydning for vort land. 9. Hvorfor studerer 
man den klassiske oldtids sprog, literatur og kunst ? 
10. Rigdoms fordele og farer. 11. Handlingen i 
Æschylos’s „Perser“; kort karakteristik af stykket og 
oversigt over de vigtigste deri anvendte versarter. 12. 
Med hvilken ret sammenlignes livet med en skole
gang? 13. Træk af 17de mais festligholdelse. 14. 
Hovedtræk af Norges udvikling 1660—1814 og virk
ningen deraf paa literaturen. 15. Hvilke ulemper 
medfører vort lands spredte bebyggelse, og hvad har 
man gjort for at bøde derpaa?

(No. 14 og 15 eksamens-opgaver. Til no. 9 og 12 
dikteret besvarelser).

Klasse 3; Læst ud og repeteret følgende artiumspensum :i 
Dron. Dagmars død; Ambr, Stub: Livet som en sei-, 
lads, Ewald: Ringsteds lyksaligheder, Wessel: Kjær-; 
lighed uden strømper, Wergeland: Kongens ankomsti 
Hilsen til England, Drømmene, Hardanger. Af „Has-r 
selnødder“ (3—6), Welhaven: Republikanerne, Orfeus, 
Ludv. Holberg, Asbjørnsen: En Nat i Nordmarken, 
Bjørnson: En Fallit og Gamle Norge, Ibsen: Brændte 
skibe.

Læst ud og repeteret Broch og Seips literaturhi- 
storie og „literaturarter“.

Gjennemgaaet det væsentligste af Ross: troper og 
figurer. Om versarterne er givet meddelelser under 
læsningen.

Skrevet følgende stile efter samtale om indhold og 
disposition: 1. Hvad kan der siges for og imod 
luksus? 1. Nationalitetsidéen og dens indflydelse i 
det 19de aarhundrede. 3. Betydningen af en jernba
neforbindelse mellem øst- og vestlandet. 4. Laboremus. 5. 
Sammenligning mellem Norges ogSveriges naturforhold, 
næringsveie og historie. 6. Den nationalromantiske 
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periode i vort folks aandsliv. 7. Tid er penge. 8. 
Sokrates og hans forsvarstale. 9. Hvad bør den unge 
se hen til ved valg af livsstilling? 10. Lys- og skyg
gesider ved Frankrigs forfatning og kultur i Ludvig 
d. 14des tid. 11. Hovmod. 12. Udsigt over ind
holdet af „Perserne“ (med en kort indledning om den 
antike tragedie og Æschylos).

Græsk literatur i oversættelse.
Klasse 2: Af Fr. Gjertsens „Klassisk læsning“ I—IT. Ho

mers Iliade VI; Homers Odysse V; Æschylos’s „Per
ser“. — Af Borchsenius og Winkel Horns „Græske 
læsestykker“: Herodot, slaget ved Salamis, et par 
korsange af „Sofokles’s „Antigone“.

Klasse 3: Læst og gjengivet indholdet af „Apologien" og 
„Kriton“ (Hovedpunkterne af Aars’ indledning gjen
nemgaaet). Repeteret „Perserne“, „Apologien“ og 
„Kriton“.

Oldnorsk.
Klasse 2\ Af Nygaards ■ „Udvalg af den norrøne litteratur“: 

Volsunger og Nivlunger; Slaget ved Svolder; afNjaals 
saga Grønland (ialt 42 sider, prosa læst og repeteret). 
— Af Nygaards grammatik læst formlæren; desuden 
ved skoleaarets slutning repeteret bøjningsmønstrene i 
Nygaards læsebog for begyndere. Oplæst enkelte 
partier af Keysers „Nordmændenes private liv i mid
delalderen“.

Klasse 3: Af Nygaards „Udvalg“ etc.: Hamarsheimt;. 
Haavamaal. — Repetition af det hele artiumspensum. 
Metrik og literaturhistorie. — Nygaards „Sproget i 
Norge“ side 1—5. — Til læsningen af Hamarsheimt 
er knyttet oplæsning af folkevisen om Thor af As- 
gaard og Oehlenschlägers behandling af samme emne 
i „Nordens guder“.

Tysk.
Klasse 1: Af P. Voss Deutsches Lesebuch für die Mittel--- 
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schule læst Der arme Musikant und sein Kollege (3 sider), 
Hamburg (4 sider). Die Bürgschaft (4 sider). Andreas 
Hofers Tod, Andreas Hofer, Ferdinand v. Schill, Schill 
— tilsammen 872 side; af Nordau Seifenblasen (Re
elam 1187) Eine Pariser Christnacht, Auch ein Eisen
bahnabenteuer — tilsammen 16 sider; af P. Voss ud
valg etc. Wilhelm Teil Erster Aufzug og Zweiter 
Aufzug 1 Scene læst, gjennemarbeidet og repeteret.

Heraf regnes med til I. Det obligatoriske pensum 
paa 100 sider eller II. Det alternative pensum paa 50 
sider (kirkedep. rundskr. af 24/u 1900): Die Bürg
schaft og de 8^2 sider om Hofer og Schill samt hvad 
der er læst af Wilhelm Teil. Af Løkkes lille gram
matik (ved Johanssen) repeteret syntaksen fuldstændig.

De skriftlige arbeider dels lette stile, dels gjengi
velse af oplæste stykker, dels sammendrag af et læn
gere læst stykke.

Klasse 2\ Statarisk gjennemgaaet Schillers Wilhelm Teil, 
(uddrag i Voss’s udvalg) og Wallensteins Lager. 
Kursorisk Die Piccolomini og Wallensteins Tod. Et 
par kortere stile hver maaned.

Klasse 3\ I Voss’s udvalg: Faust; repeteret Das Lied von 
der Glocke, læst og repeteret Wilhelm Tell. I Pauss 
og Lassens læsebog repeteret Die Bürgschaft, 
Der Ring des Polykrates, Die Kraniche, Kassandra, 
Der Handschuh, Hektors Abschied, Des Sängers Fluch, 
Die Wallfahrt nach Kevlaar, Belsazar. Af Gunder
sens udvalg for gymnasiet repeteret: Die Reise 
nach Brussa, Die Kaiks, Cæsar, Carl V. Desuden 
extemporeret nogle sider af „Der Sturm“ i Kaper og 
Simonsens læsebog.

Latin.
■Klasse 2\ (5 timer) Repeteret Cic. pro Rose, kap 20—25. 

Læst og repeteret Cic. pro Rose: kap. 25—42, 
Æneiden (2den bog i Gjertsens oversættelse), 
3die bog samt Livius XXII kap 1—37. Repeteret i 
grammatiken reglerne om consecutio temporum, hvilke 
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regler tillige er indøvede gjennem extemporalstil 1 
time ugentlig.

Klasse 2 og 3: Læst og repeteret Livius XXII, 52 —61; 
XXIII, 1—39, Tacitus Galba (Weisses udvalg).

I gjennemsnit 6 skriftlige oversættelser fra latin om 
maaneden.

Klasse 3: Læst Horats oder I, 27; breve I, 2,5,6, 17; samt 
satirer I, 9 og II, 6, et udvalg af Ciceros breve (Freys 
udg.), og af talen pro Roscio Amerino kap. 26—42.

Mesteparten af artiumspensumet repeteret. Gjen
nemgaaet det vigtigste af antikviteter og literatur- 
historie.

Engelsk.
Klasse 1: I Brekkes og Westerns udvalg af engelske for

fattere I gjennemgaaet The British Isles, Home Thoughts 
from Abroad, Sonnet, Mr. Pickwicks Trial, David 
Copperfield I, The Cruize of the Stormy Petrel, 
Christmas at Sea, The Voyage of the „Mayflower“.

Løkkes lille grammatik læst og repeteret. Af Knud
sens præpositioner og synonymer læst indtil præp. 
„into.“ Synonymer har været indøv etunder forfatter
læsningen i den senere del af skoleaaret.

De skriftlige arbeider har hver uge bestaaet i gjen
givelser af oplæste stykker efter Holmboe, Hals m. fl.; 
af og til er stykker af de læste forfattere sammendra
get og gjengivet.

Klasse 2: Af Brekke: Ny engelsk Læsebog ho 61. 62, 65, 
af Sommerfelts udvalg læst og repeteret: Malachi’s 
Cove, The Murder of Ritzio, Siege of Gibraltar, The 
Bushranger and their Captain, Posthumous Papers 
of The Pickwick Club. Den foregaaende lekse 
altid gjengivet. Extemporert Shepherd All and Mai’- 
den Fair. Herrestads grammatik læst ud fra § 113, samt 
repeteret forfra. Af Knudsen og Løkkes synonymer 
og præpositioner de 13 første sider til Of.

Hver uge skr. gjengivelse efter Holmboe, Hals eller 
Saure.
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Klasse 3: Af de 4 ugentlige timer er de 2 anvendt til eksa
menspensumet, 1 til skriftlig gjenfortælling, 1 til gjen- 
nemgaaelse, grammatik og kursorisk læsning.

Som eksamenspensum er læst af Sommerfelts Nyeste 
engelske forfattere: Macaulay England in 1685 og 
Dickens: Posthumous Papers of the Pickwick Club, 
desuden af en del af Macaulay, England before the 
Restoration (History of England), Velh. og Klasings- 
udg., ialt 58 sider. Det hele pensum repeteret.

Kursorisk af Sommerfelts bog og Macaulay (Velh. 
og Klas.): 51 sider. Skriftlig gjenfortællingefter Hals 
Engelsk læsebog (udg. ved Sollie), Løkkes læsebøger 
I og II, Brekke: Ny engelsk læsebog, Iversens kon
versationsøvelser, Royal Reader IV, Lady Barker, Sto
ries, dr. Saure, Anecdotes, samt oversatte middel- 
skolelestile.

Stiløvelser efter Knudsen og Løkke.
Repeteret Løkkes kortf. grammatik, Westerns ud

gave. Præpositionerne efter Knudsen og Løkkes stil
øvelser.

Fransk.
Klasse /: Af Bødtker og Høsts lærebog i fransk for begyn

dere læst og repeteret til side 81 (Les deux Timides);, 
desuden s. 102—106 (Une féte aux environs de Paris).

Af Knudsens franske grammatik er formlæren gjen
nemgaaet. Af og til skriftligt arbeide, dels diktat, dels 
stil efter retroversionsøvelserne i lærebogen.

Af Storms Dialogues Francais er gjennemgaaet de 
tre første afsnit (den bestemte og ubestemte artikel, de
lingsartiklen, flertal).

Klasse 2'. Af Bødtker og Høst Franske læsestykker for 
gymnasiet: La Cure de Misére, L’Odeur du Buis, Le 
Grand Michu og Les deux Moines, 51 sider, hvoraf 
noget er repeteret.

Kursorisk 14 sider af L’ Invasion. Mundtlige øvel
ser efter Knudsen og Wallems læsebog I og Dialogues 
Fran9ais (artiklerne og flertal.)
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Knudsens grammatik, fra § 68 (de uregelmæssige ver
ber) ud bogen.

Klassa 3: Af Bødtker og Høsts læsestykker: Les deux Moi- 
nes, Louis XI, Histoire d’un Conscrit m. m. Af Knud
sen og Wallems franske læsebog III: Mme. de Ré- 
musat. Mémoires, Laboulaye. Paris en Amérique, og 
af Schütz. Les grands Faits IV: Louis XIV et Mo- 
liére og Mort de Napoléon, ialt 96 sider, hvoraf 44 
kursorisk.

Øvelser efter Storms Dialogues francais: kom
parationsformer, talord, pronominer.

Knudsens grammatik repeteret. Mundtlige øvelser 
knyttet til grammatikundervisningen.

Historie.

Klasse 1'. Læst og repeteret Ræder oldtidens historie. Dik
teret eleverne middelalderens historie indtil forliget i 
Verdun (843), hvilket dernæst er læst af disse.

Klasse 2: Læst og repeteret Wallems og Schjøths Frankrigs 
historie til 1815 og S. Petersens Nordens historie (ved 
G. Storm) til 1523. Læst det vigtigste af Horns geo
grafi for latingymnasiet til de nordiske lande.

Klasse 3: Læst ud S. Petersens Nordens Historie (ved G. 
Storm) og Horns geografi for latingymnasiet. Repe
teret Ræders oldtidens historie, Wallem og Schjøths 
Frankrigs historie og S. Petersens Nordens historie.

Geografi.
Klasse 1: Fysisk geografi efter Haffners lærebog.

Naturfag.
Klasse 1: Kemi efter Waage „Det daglige livs kemi“. Lære

bogen gjennemgaaet, idet talrige experimenter, navn
lig de i lærebogen anførte, udførtes. Repetition af det 
hele pensum. En del eksperimenter udførtes af eleverne. 

Menneskets fysiologi og sundhedslære efter Knud
sen og Falch „Det menneskelige legeme“ II det første af
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snit af lærebogen, ernæringsfysiologi, læst og repete
ret. Det meste af andet afsnit gjennemgaaet kursorisk.

Matematik.

Klasse 1\ Algebra: Bonnevie og Bergs lærebog til Rækker. 
I sammenhæng med denne repeteret middelskolens pen
sum. Talrige opgaver i alle afsnit.

Geometri: Bonnevie og Sørensens lærebog til cir
kelberegning. Det tilsvarende af middelskolens lære
bog samtidig gjenoptaget. Talrige opgaver.

Klasse 2\ Væsentlig efter Brochs aritmetik læst fra Forhold 
og Proportioner og til Rækker. Desuden Trigonome
trien efter Guldbergs lærebog. Opgaver.

Klasse 3: Efter O. J. Brochs aritmetik læst rækker og lo
garitmer samt repeteret det hele pensum med talrige 
eksempler, navnlig ligninger. Guldbergs trigonometri 
repeteret med opgaver i trigonometriske beregninger. 
Guldbergs stereometri læst fra prismer § 3 pensum
met ud med opgaver.
Beregningsopgaverne udførte hjemme og paa skolen.

Tegning.

Klasse 1: En flerhed af de for gymnasiet bestemte blikfor
mer og træmodeller. Staburet blev tegnet af en elev. 
Tegningen altid afskygget.

Gymnastik.

Undervisningen har i det væsentlige været baseret paa 
Bentzens tabeller.
4 partier: a) I a og b: 3 timer ugentlig. De forberedende 

bevægelser efter Bjørnstad. Bentzens tabeller I—V.
b) II a og b 3 t. ugl. Tabel V—IX.
c) III og IV 3 t. ugl. Tabel IX—XV. Salonskydning I 

time ugl. i april.
d) 1—3 g. 4 t. ugl. Tabel XV—XXV. Salonskydning 5 skud. 

Floretfægtning % t ugl. i den sidste halvdel af skole-
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aaret. — De to sidste partier c og d var kombineret 
1 t. ugl., og da blev tabellen afpasset nærmest for IV 
m.; videre gymnastiserede IV m. en anden time om' 
ugen sammen med gymnasiet, saa de fik det regle
menterede antal timer om ugen.
Leg er jevnlig øvet i gymnastiktimerne. Brydning i. 
parti d. Foot-ball med partierne c — d —.

Fortegnelse
over de i middelskolen og gymnasiet brugte lærebøger..

I religion.

Vogts bibelhistorie for middelskolen 
(forkortet af dr. Bang).

Luthers katekismus ved Odland. 
Klaveness forklaring.

Brun og Caspari kirkehistorie. 
Nissens kirkehistorie.

Y. Bruns forklaring til 
Johannesevangeliet. 
Klaveness bibellære.

I norsk og oldnorsk.

Pauss & Lassens læsebog I—IV. 
Hofgaards lille grammatik i III og IV.

Bjørsets grammatik i I og II.
Hougens retskrivningsregler.

Broch og Seips lille literaturhistorie. 
Nygaards oldnorsk læsebog for begyndere. 
Nygaards udvalg af den norrøne litteratur., 

Nygaards oldnorske grammatik.
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I tysk.

Knudsen og Kristiansen lærebog i tysk for begyndere. 
Løkke tysk grammatik ved Johanssen.

VossDeutsches Lesebuch fürdie Mittelschule.
Voss Udvalg af tyske forff.
Kristiansen tyske stiløvelser.

I engelsk.

Brekkes lærebog for begyndere. 
Brekkes ny engelsk læsebog. 

Løkkes engelske grammatik ved Western 
undtagen i III, som har benyttet Herrestad.

■Sommerfelt Udvalg af nyeste engelske forfattere. 
Macaulay England before the Restoration 

(Velhagen og Klasing).
Knudsen og Løkke Engelske stiløvelser. 

Brekke og Western Udvalg for gymn. I.

I fransk.

Bødtker og Høst Fransk læsebog for begyndere.
Bødtker og Høst Franske læsestykker.

Knudsen og Wallern Fransk læsebog III.
Sehütz Les grands faits de l’Historie IV.

Storm Dialogues Fran^ais.

I latin.

Schreiner Latinsk grammatik.
Weisse Romernes offentlige og private liv med romersi 

literaturhistorie.
Gjør & Johanssen Opgaver til oversættelse. 

Ovid — udvalg ved Voss og Richter.
Tacitus Weisses udvalg II

af de øvrige autorer forskjellige udgaver benyttet, dog væsent
lig af Horats Lembckes udgave, af Livius Madvigs, af yirgil
Lunds.
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I Historie.

Ræder Lærebog for middelskolen.
S. Petersens Nordens historie ved G. Storm. 

Ræder Oldtidens historie.
Schjøth og Wallem Frankrigs historie.

I Geografi.

Horn Lærebog for middelskolen. 
Horn Geografi for latingymn. 

Haffner Fysisk geografi.

I natur kundskab.

Sørensen Dyrerigets og planterigets naturhistorie.
Sørensens Zoologi.
Sørensens Botanik.

Knudsen og Falch Det menneskelige legeme I og II.
Henrichsen Fysik.

Waage Kemi.

I Matematik.

O Johannesens regnebøger hefte 2—4. 
Bonnevie Geometri ved Eliassen. 

O. Johannesen Aritmetik.
Bonnevie — Eliassen Aritmetik. 

Bonnevie og Berg Aritmetik for gymnasiet. 
O. J. Broch Aritmetik.

C. Guldberg Trigonometri.
C. Guldberg Stereometri.
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VIL Afgangseksamener.

a. Middelskolens afgangseksamen 1901.
Af de 17 elever, som kl. IV talte i 2det kvartal, fremstil

lede 16, deraf 3 piger, sig til afgangseksamen. Følgende 15- 
bestod eksamen:

1. Andvig, Jørgen.
2. Blom, Hans Faye.
3. Christensen, Asbjørn.

*) 4. Christophersen, Ørnulf.
*) 5. Coward, Gorgus.

6. Gurholt, Artur.
7. Holla, Ole. ‘
8. Johansen, Erling.
9. Kullerud, Bernhard. i

10. Køhn, Jacob.
11. Mathiesen, Per.
12. Midtsund, Petter.
13. Storåker, Nils.
14. Beck, Albertine.
15. Johannessen, Marie.

Nr. 4 dog først efter fornyet prøve i religion. i
Desuden var anmeldt til eksamen 35 privatister, af hvil

ke 12 rejiceredes ved den skriftlige prøve; de øvrige 23 bestod 
eksamen, 4 dog først efter fornyet prøve i et fag (1 i religion, 
3 i historie).

Ved denne eksamen bestod ogsaa de 24 elever af kl.
III den foreløbige prøve i religion og naturkundskab; for 32 
anmeldte privatister afholdtes denne prøve paa grund af om
stændighederne med undervisningsraadets samtykke ikke før 
i september. 29 bestod den, 3 maa fremstille sig til fornyet 
prøve (2 i religion, 1 i naturkundskab).

Som medlemmer af censurkomiteen til bedømmelse af de- 
skriftlige besvarelser, tegningerne og prøveskrifterne ved de 
eksamensberettigede skoler i 5te kreds (omfattende SandefjoPd,.

*) uden tysk.
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Larvik, Brevik, Porsgrund og Skien) var af undervisningsraa- 
det beskikket:
i norsk: overlærer Coll (Skien), adjunktTorkildsen (Porsgrund); 

suppleant adjunkt Hanssen (Skien),
i tysk: adjunkt Gundersen (Skien), skolebestyrer, cand. mag. 

L. Larsen (Skien); suppleant adjunkt Scharffenberg 
(Skien),

i engelsk: overlærer Vemmestad (Porsgrund), adjunkt Blom 
(Skien); suppleant adjunkt Skaaden (Skien),

i matematik: adjunkt Nøkleby (Larvik), overlærer Coucheron 
(Skien); suppl. adjunkt Boye (Brevik),

i tegning: adjunkt Boye (Brevik), lærer Nordvik (Larvik); 
suppleant kaptein Nielsen (Skien),

i skrivning: lærer Løvestad (Sandefjord), kaptein Nielsen 
(Skien); suppleant Lærer Kjær (Porsgrund),

Til formand i komitéen var opnævnt rektor Johanssen.
Som censorer ved den mundtlige prøve ved Skiens skole 

var beskikket:
i religion: pastor P. Christensen,
i norsk: adjunkt Gundersen,
i tysk: overlærer Schneider og adjunkt Bugge (Brevik),
i engelsk: adjunkt Andersen (Larvik) og adjunkt Blom,
i historie: overlærer Coll og rektor Johanssen,
i geografi: adjunkt Hoffstad (Sandefjord) og adjunkt Skaaden,
i regning og matematik: adjunkt Hoffstad, (Sandefjord) og 

adjunkt Nøkleby (Larvik),
i naturkundskab: adjunkt Lund (Porsgrund),
i naturhistorie: lærer Chr. Hoel (Skiens folkeskole), 

Fremdeles beskikkedes til censorer:
i sløid: lærer Blegelid (Skiens folkeskole),
i kvind. haandarbeide frk. Julie Nielsen (Skiens folkeskole),
i gymnastik: (gutter) lærer Blegelid.



1. Johnsen, Olaf 3 3 2 1 1

2. Engebrethsen, Gurine 2 3 2 1 1

3. Kvæstad, Knud J. 4 3 2 2 2

4. Larsen, Caspara E. K. 3 2 3 1 1

5. Storåker, Bjarne 3 3 4 1 2
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Som censorer ved den mundtlige del af artium ved Skiens 
skole var af kirkedepartementet beskikket:
i religion: overlærer Spenning (Drammen),
i norsk og oldnorsk.} rejitor Nygaard (Drammen)

i fransk: adjunkt Hermanstorff (Drammen),
i engelsk', adjunkt Blom,
i tysk: rektor Johanssen,
i historie: overlærer Winther (Drammen),
i matematik: overlærer Klingenberg (Drammen.)

Ved aarseksamen afholdtes fuldstændig skriftlig og mundt
lig prøve i gymn. 1 og 2 og klasserne I—III; den almindelige 
læsning for alle udenfor afgangsklasserne afsluttedes 13 juni; 
før den dag havde dog gymn. 2 og III anvendt 2 og gymn. 
1. 3 dage til skriftlig prøve. 21 og 22 juni afholdtes opta
gelsesprøve for 72 aspiranter til kl. I, hvortil folkeskolen vel
villig stillede til raadighed 6 censorer: Skoleinspektør Storå
ker og kirkesanger Andvig i regning, lærerne Chr. Pedersen 
og Chr. Hoel i norsk, lærer Lund i religion og lærer H. Hoel 
i historie og geografi.

Skoleaaret afsluttedes 3 juli.

VIII. Bibliotekets og samlingernes tilvekst 
i 1900—1901.

Gaver.
Norsk lovtidende a. 1ste afd. for 1900; 1901, 1—24, b. 2den 

afd. for 1899, 4; 1900; 1—4; 1901, 1. .
Arkiv for matematik og naturvidenskab XXII, 4; XXIII, 1, 2, 3.
Nyt magazin for naturvidenskab 37, 3, 4; 38, 4; 39, 1, 2.
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Arkiv før nordisk filologi. Ny føljd. XII, XIII.
Universitetets aarsberetning for 1898—99.
Universitetets matrikel for 1899.
Bulletin météorologique du Nord publié par les instituts météo- 

rol. de Norvége, de Danemarc et de Suéde. Année 
1899 og 1900.

Klima-tabeller for Norge XIII.
Nedbør-vindroser af H. Mohn
(Videnskabsselsk.’s skrifter I. 1900. 1).
Oversigt over luftens temperatur og nedbøren i Norge i 1899. 
Jahrbuch des norweg. meteorol. Instituts für 1899 og 1900.
Norges indskrifter med de ældre runer. 5.
Historiske samlinger udg. af kildeskriftkommissionen I, 3.
Norske regnskaber og jordebøger fra 16 aarh. III, 2.
Vidsteen Ordbog over bygdemaalene i Søndhordland. 
Statistisk aarbog for kongeriget Norge 20 aarg. 1900.
Kort historisk fremstilling af Kristiania bys handel; skibsfart og 

industri.
Foreningen til. norske fortidsmindesmærkers bevaring 1900.
O. Rygh Norske gaardnavne III; IV, 1.
Meddelelser fra det norske rigsarkiv II, 1. ।
Beretning om skolevæsenets tilstand 1897.
Beretning om fagskoler 1895—96.
Bibelen — lommeudgave af 1895 — 3 eksemplarer.
Geelmuyden Engelsk- norsk ordbog 4de udg. ved Eitrem.
Lødrup Glossar til Brekke Ny engelsk læsebog.
K. Bernh. Iversen Fransk begynderbog.
Otto Kristiansen Nye tyske stiløvelser f. middelskolen.
G. B. Beichmann Kortfattet geometri og stereometri. | 
Jens Raabe Lærebog i Norges historie for middelskolen. 1 
Klingenberg Veiledning i simpel regnskabsførsel 1 og 2 udg. 
Engelbrethsen Læren om mennesket for middelskolen.
Macaulay, England before the restoration (Velhagen og K1Å- 

sing) med anm. 5 ekspl.
M. Quillardet Suédois et Norvégiens chez eux.
Y. Brun og V. Ullmann Europæisk digtning.
B. Gundersen Tysk for gymnasierne 1 og II
H. Chr. Geelmuyden Lærebog i menneskets fysiologi og 

hygiene.
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Carl Johans forbundets handlingar 1872 og 73.
A. Frigeil Filologiska Tvistefrågor.
M. J. Monrad De vi logicae rationis in describenda philoso

phiae historia.
Adlersparre Anteckningarom bortgångne samtida. Serie 1, 2 og 3.
Hoffmann Supplementum lectionis Graecae.
Svenska akademiens handlingar 32—37, 39 40, 44.
Victor Hugo.
H. de Bornier Les noces d'Attila.
Turistforeningens aarbog for 1880.
Vogt Frihandelens fremgang osv.
Svedelius Smärre skrifter.
A. Hayward Goethe.
Vardens Jubilæumsnummer.
Forordning af 17/4 1739 om latinskoler osv.
Tale ved Skiens lærde skoles indvielse 25/1 1824.
Familien Wesseltoft.
Sig. Thor Kort omrids af menneskets bygning og sundheds

læren.
Herrestad Engelsk grammatik 2den udg.
Myhre Lærebog i tysk. Omarbeidet udg.
Erichsen og Bretteville Jensen Norsk læsebog for middel

skolen I.
Aarsberetning for 1899—1901 fra 36 norske skoler.

Indkjøbt.
Universitets- og-skoleannaler 1900; 1901, 1—8.
Dansk biografisk lexikon h. 109—115.
Vor Ungdom 1900, 4—6; 1901, 1—3.
Norsk forfatterlexikon 53—55
Norsk historisk tidsskrift R. 4, I.
Dansk „ „ R. 7, II, 6; III, 1, 2.
Svensk „ „ XX, 3, 4; XXI, 1, 2.
Le maitre phonétique 1900.
Den høiere skole 1900.
Hjalmar Christensen Af det norske aandslivs historie i det 19 

aarh. I Nie. Wergeland.
G. Gran Norges Dæmring.
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A. Løchen I. S. Welhavens Liv og skrifter IL
Søren Aabye Kierkegaards samlede skrifter 1 — 13 
Goethes Faust II oversat af P. Hansen.
Bætzmann Norge.
G. Brandes Ludvig Plolberg.
Heegaard Opdragelseslære 4 opl.
Nogle blade af I. P. Mynsters liv og tid.
Chr. Bruun Curt Sivertsen Adelaer.
Bætzmann Det norske statsraad 1814—84.
Davidsen Kjøbenhavnerliv i ældre og nyere tid.
M. I. Monrad Religion, religioner og christendom.
H. I. Huitfeldt Christiania theaterhistorie.
Ole Bulis breve i uddrag.
Johan Storm Det nynorske landsmaal.
Utheim Udvalg af Zetlitz’s digte.
Fasting Læsekunsten.
I. L. Ussing Fra en reise.
I. L. Ussing, Nedre Ægypten.
I. L. Ussing Fra Hellas og Lille-Asien i foraaret 1882.
M. Hammerich Ewalds levnet.
J. Forchhammer Tre komedier af Plautus.

„ To
Chr. Collin, Kunsten og moralen.
Borchsenius, Hjemlige interiører.
Kr. Arentzen. Fra det 18de aarh.
J. Utheim, Otte forfattere.
Henr. Jæger, Literaturhistoriske pennetegninger.

„ Norske forfattere.
Jonas Lie, Digte.
Nietsche Richard Wagner, oversat af F. Bendix.
St. St. Blicher, Digte 1 & 2 udg. af P. Hansen.
Tyndal, Læren om lyden udg. af C. F. C. Møller.
H. Martensen Larsen Historisk oplysning om den hellige SkriT.
Strackund. Zøckler Kurzgefasster Kommentar zu den heiligen 

Schriften A. a. N. Test.’s.
A. Altes Testam. Abt. 4, 6, 7.

Snorre oversat af S. Schjøtt. [
Voltaire, Siécle de Louis XIV.
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Voltaire, Theatre de.
Beaumarchais, Theatre de.
Guizot Histoire de la civilisation en France I—IV.

„ — — — Europe.
„ — revolution d’ Angleterre.
„ — Charles I 1 & 2.

Johan Ottosen, Nordens historie.
Ottosen og Schmidt, Lærebog i historie 1 & 2.
B. Bjørnson, Laboremus.
Henr. Jæger, Illustr. norsk literaturhistorie I—III.

Naturvidenskabelige samlinger.

Horn af elg.
„ „ ren.
„ „ antilope.
„ „ væder.
„ „ gjedebuk.
„ „ Yakokse.

2 tænder af en Sydhavshval

gave af dykkerchef Schrøder..

Nøddekraake (Coriocatactes guttatus).
Bogfink (Fringilla caelebs).
Sisik (Fringilla Spinus).
Katteskind.
Ulvehale.
Kemiske apparater efter anvisning i Waages lærebog for gym

nasiet.

Andre læremidler.
Modeller til perspektivtegning for 1 gymn.
Kjennerud Sløidtegninger.
Symaskine.
Halvorsen Kvindeligt haandarbeide.

„ Linsømbog.
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IX. Skolepenge. Skolebenefieier.

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 
%, den 4de og følgende intet.

I skoleaaret har været uddelt 22 fripladse, nemlig 18 hele til: 
1 elev i III, 2 i II og 15 i I, 3/4 fripl. til 1 elev i I, fripl. til 
2 elever i II og 2 i I, J/4 fripl- til I elev i 3 g., 1 i IV, 1 i III, 
1 i II og 1 il. Fripladsenes beløb androg til kr. 2,215 (mod kr.j 
870 det foregaaende aar). i

Af kong Carl Johans legat var portioner paa kr. 120 til-,1 
delt 1 elev i 3 g. og 1 i IV; 1 elev i IV fik en portion paa) 
kr. 80 og 1 i III kr. 50.

Skiens sparebank ydede ogsaa i dette aar kr. 400 til un
derstøttelse for trængende elever; de var fordelt til hjælp for 
6 elever (1 i 1 g., 1 i IV, 2 i II og 2 i I).

Videre var af Skiens brændevinshandels overskud bevil
get kr. 300 til trængende elever; hermed blev skolepenge heljt 
betalt for 2 og halvt for 2 andre elever af IL

Til fripladse og stipendier har skolen altsaa i dette aar 
kunnet anvende tilsammen kr. 3.285.

Skolens kasserer er fhv. adjunkt Nielsen.

X. Almindelige bemerkninger.

Skolens halvhundredaarslegat har dette aar været tilstaabt
■overlærer J. A. Schneider. |

I møde af skoleraadet 13 mai 1901 gjenvalgtes til sam
men med rektor at bestemme indkjøb til skolens bibliotek og 
samlinger d’herr. overlærere Coucheron og Schneider.

Lige før sommerferiernes begyndelse havde kommunesty
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ret besluttet at skaffe gode rum til undervisningen i sløid og 
tegning ved at bygge en etage paa den træbygning, som før 
kun indeholdt gymnastiksal og bolig for pedellen.

Arbeidet trak noget ud over høsten, saa det blev nødven
digt i de første uger af skoleaaret at sløife sangundervisningen 
og lade gymnastikundervisningen foregaa i det fri, hvad man 
saa meget lettere kunde gjøre, som man saagodtsom hver 
dag havde godt veir. Af sløidpartierne maatte man i den tid 
lade paa de 2 største partier indtil halvparten skiftevis have fri 
hver sin time om ugen.

Da byggearbeidet var færdigt, var der ogsaa leveret nye 
tidsmæssige tegnepulte dels til 3, dels til 2 elever — og an
skaffet saamange fuldt udstyrede høvelbænke, at man nu har 35.

Tegnesalen, med overlys mod nord, giver god plads for 
32 elever og har gode skabe i væggen til tegnemateriellet.

Den store sløidsal med gode skabe i væggen og godt 
materialrum paa loftet har 5 store vinduer paa hver langside 
(nord og syd).

Paa samme tid blev værelserne nr. 12—14 i skolebygnin
gens 2den etage hensigtsmæssig indrettet til undervisningen i 
naturfag. Samlingerne dertil har overlærer Coucheron og ad
junkt Eliassen velvillig ordnet om, da man samtidig fik flere nye, 
store skabe.

Nr. 12 benyttes kun til den naturhistoriske samling, nr. 
13 indeholder de fysikalske samlinger og benyttes til under
visningen i naturhistorie og fysik; nr. 14 er et vel indrettet 
kemisk laboratorium. Saavel i nr. 13 som i nr. 14 er der 
amfiteatralsk ordnede bænke med plads til 30 elever. Desu
den er den del af korridoren, som er nærmest disse værelser, 
afdelt ved en glasvæg og kan afgive god plads til den udvi
delse af samlingerne, som vil følge med, at skolen har faaet 
.gymnasiets reallinje.

Af hovedbygningens 14 øvrige værelser benyttedes i det 
forløbne skoleaar i 1ste etage nr. 1 til lærerværelse, nr. 7 som 
skolens kontor og nr. 4 til skolens værdifulde bibliotek, som 
overlærer Schneider velvillig har ordnet og begyndt at kata
logisere, i 2den etage nr. 9 til sangværelse og nr. 10 til un
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dervisningen i kvindelig haandgjerning, de øvrige 9 rum — 
5 i 1ste og 4 i 2den etage — til klasseværelser.

Sundhedstilstanden blandt eleverne betegner skolelægen i 
sin beretning som god og forsømmelserne paa grund af syg
dom som forholdsvis faa.

Fremdeles har han fundet renlighedsforholdene meget gode- 
og samtlige lokaler i udmerket stand.

Udlaanet fra discipelbiblioteket har ogsaa i det forløbne^ 
skoleaar kapt. F. Nielsen velvillig besørget. Ogsaa ved udde
lingen af overskuddet af Skiens brændevinshandel for 1900| 
er der tilstaaet discipelbiblioteket et bidrag af kr. 100, saaledes 
at en større del deraf kan anvendes til indkjøb af skolebøger 
til udlaan blandt eleverne.

XL Af skolens regnskab
i budgetaaret iste april 1900 til 31te mårs 1901.

Indtægt.
1. Beholdning fra 1ste kvartal 1900 (deraf 

restancer kr 1127,25)....................... kr.
2. Skolepenge..............................................„
3. Kommunens bidrag..................................... .
4. Renter................................................... .......
5. Indtægter ved middelskoleeksamen . „
6. Statskassens tilskud..................................... .

1.350,^3
12.113,75

1.644,17
382,52

1.171,20
27.700,00

kr. 44.361,87
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Udgift.
1. Lønninger.................................................. kr. 37.282,91
2. Carl Johans legat...................................... 357,50
3. Trykning, avertissementer og skrivesager „ 690,33
4. Udgifter ved middelskoleeksamen . . „ 1634,47
5. Blandede udgifter.................................... „ 124,25

kr.
Beholdning (deraf restancer kr. 1257,52) . „

40.089,46
4.272,41

Sum kr. 44.361,87

De ovenfor i X omtalte byggearbeider og anskaffelser at 
nyt inventar medførte for kommunen en udgift afkr. 14441,74. 
Foruden hvad der er opført til vedligeholdelse af skolens byg
ninger og inventar, har kommunen for aaret 1901 bevilget til 
den alene paahvilende udgifter:

1. Lønninger (skolelæge kr. 200, pedel kr.
800)..............................................................kr. 1.000.00

2. Renhold........................................................ „ 600.00
3. Bibliotek, samlinger og andre læremidler „ 560.00
4. Lys og brænde.............................................. „ 1.200.00
5. Materialer til sløid..........................................„ 80.00

Kr. 3,440.00

I november 1901.

J. Johanssen.


