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Aarsberetning

om

Skiens offentlige høiere almenskole 
for 

skoleaaret 19 01—19 02 

ved 

J. J ohanssen, 
skolens rektor

Skien.
»Fremskridts« bogtrykkeri.

1902.



Aarsberetning for 1901-1902.

I. Skolens forstanderskab.

Skolens forstanderskab bestod af følgende medlemmer 
foruden rektor:
Christophersen, 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 pg 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 
Kristiania, 1867 universitetsstipendiat i latinsk filologi, 
1875 adjunkt ved Kristiania katedralskole, 1876 bestyrer 
af Fredriksstad komm, høiere almenskole, 1894 expeditions
chef for skolevæsenet, 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 
Kristianssands katedralskole 1875, overlærer ved Skiens 
skole 1879.

(Schjøtt, Stener Johannes Stenersen, overlærer. Født 1844, 
cand. mag. 1870, klasselærer ved Kristianssands kate
dralskole 1873, adjunkt ved Fredrikshalds off. høiere al
menskole 1874, overlærer ved Skiens skole 1892, fra y? 
1899 tjenestfri som hovedredaktør ved udarbejdelsen 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 iste august 1900 kon
stitueret som overlærer ved skolen.

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

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

Skaaden, Johannes, kst. adjunkt. Født 1857, cand mag. 1883 
(sprogl.-hist. examen gr. I og IV), klasselærer ved Stav
anger 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 iste 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.-hist. lærerexamen I og IV). I skoleaarene 
1885—86 og 1886—87 dels vikar, dels midlertidig ansat 
ved Gjertsens skole i Kristiania. I 1889 og 1890 i stor
tingstiden vikar for overlærer Koht ved Skiens off. høiere 
skole. I 1890—93 lærer ved Risør kommunale middel
skole. I 1893—96 lærer ved Trondhjems borgerlige real
skole. 1896—99 klasselærer ved Trondhjems katedral- 
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skole. Fra iste juli 1899 kst. som adjunkt ved Skiens 
off. høiere skole under overlærer Schjøtts tjenestfrihed.

Scharffenberg, Chr. F. F., kst. adjunkt. Født 1856, cand, 
theol. 1880, klasselærer ved Hammerfest komm, middel
skole 1882, ved Molde off. høiere almenskole 1883, be
styrer af Lillesands komm, middelskole 1886, kst. adjunkt 
ved Skiens off. høiere almenskole fra iste august 1900.

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

Hoel, Carl Olav, kst. adjunkt. Født 1874, cand. real. 1897 
(matematisk-naturvidenskabelig lærerexamen gr. I og III). 
I aarene 1898—1901 lærer ved Qvams skole i Kristiania; 
i skoleaaret 1898—1899 tillige vikarierende lærer ved Aars 
& Voss’ skole og ligeledes vikarierende lærer ved Kri
stiania tekniske skole en del af aaret 1899—1901. Fra 
iste august 1901 konstitueret som adjunkt ved Skiens 
off. høiere almenskole.

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

Holmboe, Louise Therese, født 1871, lærerindeexamen ved Olaf 
Bergs skole, Kristiania; iste afdeling 1894 og 2den af
delings sproglig-historiske gruppe 1895. Vikar ved Høne
fos komm, høiere almenskole første halvdel af 1898. Time- 
lærerinde ved »Den nye middelskole for piger« i Kri
stiania fra januar til oktober 1899. Ansat som midler
tidig lærerinde ved Tromsø off. høiere almenskole 1900 
og ved Skiens skole 1901, i fast post fra iste april 1902.

Nielsen, Fin Harald, kaptein i landstormen, gymnastiklærer 
1885; fra skoleaar 1889—90 tillige tegne-og skrivelærer. 
Født 1851.
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Hoel, Kristian, lærer ved Skiens folkeskole, fra begyndelsen 
af skoleaaret 1898—99 lærer i sløid

Torgersen, Peter, snedkermester, assistent i sløid.
Skolens læge er fra 9de septbr. 1898 praktiserende læge 

i Skien Jakob Bøysen.
I skoleaarets løb havde lærere forfald i tilsammen 58 dage 

og 23 enkelte timer; de derved ledige timer blev besørget 
dels ved skolens faste lærere, dels ved frk. Sofie Johanssen, 
stud. jur. J. A. Johanssen og løitnant O. B. Hanssen.

III, Disciplenes antal m. m.

(Middelskolens klasser betegnes i det følgende med romertal),

a. Disciplenes antal og fordeling:
75 *3 73

rt > U
O c>

rt
> J

O
. Ch

£ 8
rt

o 
. Os

O)

Middelskolen kl. I . .... 45 45 43 43
— kl. II . 43 42 41 42
— kl. III. 34 34 33 33
— kl.

Gymnasiet efter

IV.

den nye ordning

25 25 24 24

kl. I . i? 16 16 16
kl. 2 8 8 8 7

Latingymn. kl. 3 •

Samlet antal

2

172

3

VS

3

168

3

168

De kvindelige elevers antal var ved skoleaarets udgang: 
i kl. I 17; i kl. II 14; i kl. III 10; i kl. IV 14; i iste 
gymnkl. 4, i 2den gymnkl. 2, ialt 61,
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b. Aldersforholdet i de forskjellige klasser:
a) gjennemsnitsalder ved begyndelsen af skoleaaret og b) nor
malalder :

a. b.
Middelskolen klasse I Il’°/12 - 11

— — II . . I29/12 — 12
— — III . . i3lx/i2 — 13
— - - IV . . 14712 — 14

Gymnasiet — i . . 15712 — 15
— — 2 16712 — 16
— — 3 • ■ i6u/i2 - K

c. Disciplenes fordeling efter hjemstavn :
Af disciplene har 35 havt sin hjemstavn udenfor Skien, 

15 i Gjerpen, 6 i Solum, 1 i Eidanger, 3 i Bamble, 1 i Lar
vik, 4 i Porsgrund, 1 i Slemdal, 1 i Kviteseid, 1 i Lange
sund, i i Brevik, 1 i Arendal.

IV. Fagfordelingen.

Fagene har været fordelt paa lærerne paa følgende maade:
Rektor latin 3 gymn. 9 t., tysk 2 & 1 gymn. 6 t., historie 

II a 2 t. — tilsammen 17 timer.
Coucheron naturfag 2 gymn., IV, III a og II a 13 t., mate

matik i gymn. og IV 9 t., tegning 2 gymn. 2 t. — til
sammen 24 timer.

Schneider norsk i 3 gymn., 2 gymn. og II a 14 t., tysk II a 
5 t., historie III b 3 t. — tilsammen 22 timer (-}- bi
blioteket).

Coll historie 3 og 2 gymn. 6 t., norsk 1 gymn. og III a 8 t., 
tysk IV og 3 a 10 t. — tilsammen 24 timer.

Hanssen historie 1 gymn., IV, III a, II b, I b 14 t., geografi II 
a & b, I a 6 t., norsk IV 4 t. — tilsammen 24 timer.
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Skaaden fransk 3 og 1 gymn. 6 t., engelsk 2 gymn., IV, III a, 
II b 17 t, geografi III a 2 t. — tilsammen 25 timer.

Blom engelsk 3 og 1 gymn. og II a 13 t., norsk og tysk 
III b 9 t, historie I a 3 t. — tilsammen 25 timer.

Gundersen fransk 3 gymn. 2 t., tysk 3 gymn., II b og I a 
13 t., engelsk III b 5 t., norsk II b 4 t., geografi III b 
2 t. — tilsammen 26 timer.

Scharffenberg religion i hele skolen undtagen II b og I a 
13 t., norsk og tysk Ib 11 t. — tilsammen 24 timer.

Eliassen matematik 3 og 2 gymn, III a og II b 19t, natur
kundskab III b 2 t., greografi 2 gymn. og IV 3 t. — 
tilsammen 24 timer.

Hoel matematik III b, II a og I b 15 t., naturfag 1 gymn., 
II b og I a 9 t., geografi 1 gymn. — tilsammen 25 timer.

Frk. Bjørneng regning I a 5 t., geografi og naturhistorie I b 
5 t., haandarbeide og gymnastik med piger 15 t. — til
sammen 24 timer.

Frk. Holmboe religion I a og II b 4 t., norsk 1 a 5 t., ma
tematik (indskrænket pensum) III 2 t., skrivning I a & b, 
II a & b 6 t., sang i hele skolen 8 t. — tilsammen 25 
timer.

Nielsen gymnastik med gutter 12 t., tegning i middelskolen 
og i gymn. 16 t., skrivning III a & b og IV t. — 
tilsammen 291/2 time.

Chr. Hoel med Torgersen som assistent sløid 6 timer.

Sum af ugentlige lærertimer 35o1/a.
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V. Timefordelingen.

Middelskolen. Gymnasiet.
Kl. I a Kl. ID Kl.lla KL II11 Kl.'lla K1.I1ID Kl. IV 1. Kl. 2. Kl 3. Kl.

Religion........................ 2 2 2 2 2 2 I 1 I 2
Norsk...............................
Oldnorsk........................

5 5 4 4 4 4 4 4 3 
i

Tysk...............................
Engelsk........................

6 6 5
5

5 5
5

5
5

5
5

3
4

3 2
4

Historie........................ 3 3 2 2 3 3 3 3 3
Geografi........................ 2 2 2 2 2 2 2 I f
Naturkundskab . 3 3 2 2 2 2 □ 4 5
Matematik ....
Skrivning........................

5
2

5
2

5 
i

5 
I

5 5 5 4 6 3

Tegning.........................
Latin...............................
Fransk...............................
Græsk literatur i overs.

2 2 2 2 2 2 2

4

2

2
9 
2
i

Gymnastik . j

Haandgjerning . j

Sang..............................

g- 3
P- 2 
g- 2 
lp- 3
I i

g- 3
P- 2 
g- 2
P- 3

i

g- 3
P- 2 
g- 2
P-3

i

g- 3
P- 2
g- 2
P- 3 

i

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

i

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

1

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

g- 4

2

g- 4

2

g- 4

Sum 36 36 36 36 36 36 g- 36
P- 35

g- 36 g- 36
p. 32lp. 32

34

Gutter og piger i IV fik undervisning i sundhedslære hver 
for sig i i ugentlig time.

Gymnasiets iste og 2den klasse var kombineret i sang 
2 timer ugentlig; III a & b ligesaa i sang 1 t. u.

I gymnastik udgjorde pigerne 3 partier: i) I a & b, 2) 
II a & b, 3) III og IV (pigerne i gymnasiet var fritaget for 
dette fag); gutterne var delt i 4 partier: 1) I a&b, 2) II a & 
b, 3) III og IV, 4) i—3 g.; gutterne i IV gymnastiserede en 
time om ugen sammen med gymnasiet, saa de fik det regle
menterede antal gymnastiktimer om ugen.

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

I i gymn. deltog 1 elev som dissenter ikke i religion; i 
middelskolen var 1 elev som dissenter fritaget for religion; 8 
fritaget for tysk, nemlig 1 i II, 3 i III, 4 i IV (1 af disse blot 
i 2det halvaar), for engelsk 3 (1 i hver af de 3 øverste klasser).

For gymnastik var helt fritaget 5 gutter (1 i 2 g., 1 i 
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i g., i i III og 2 i II), 9 piger (3 i IV, 3 i III, 2 i II og 
i i I); ikke faa piger var desuden efter lægeattest fritaget en 
kortere eller længere tid af skoleaaret.

For sang var fritaget 2 elever i 1 gymn., 4 i III, 5 i II 
og 3 i I-

VI. Undervisningen.

Middelskolen.

Religion.
I b. Efter Vogts bibelhistorie for middelskolen forkortet af 

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

nemgaaet til 2den artikel. Læst de reglementerede 
salmevers.

I a. Vogts bibelhistorie. Læst og repeteret fra § 1 til § 52 
(det gamle testamente). Repeteret katekismens samt
lige tekstord.

Af Klaveness’ forklaring læst og repeteret fra be
gyndelsen til den 2den artikel.

Læst og repeteret de for klassen bestemte salmer. 
Leilighedsvis øvelser i at slaa op i bibelen.

Il b. Vogts bibelhistorie. Læst og repeteret fra § 52 til § 
113. Derpaa repeteret pensumet endnu en gang, fordelt 
paa 3 lexer.

Klaveness’ forklaring. Læst og repeteret fra 2den 
artikel til 4de part.

Læst og repeteret de for klassen bestemte salmer.
Leilighedsvis øvelser i at slaa op i bibelen.

II a. Efter Vogts bibelhistorie gjennemgaaet det nye testa
mente til »Apostlernes gjerninger«.

Klaveness’ forklaring 2den og 3die part. Læst de 
reglementerede salmevers,
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HI a & b. Efter Vogts bibelhistorie gjennemgaaet fra »Apost- 
lernes gjerninger« ud. Repeteret bibelhistorien.

Af Klaveness’ • forklaring gjennemgaaet 4de og 5te 
part og repeteret det hele pensum. Repeteret de tid
ligere lærte salmevers.

Gjennemgaaet bjergprædikenen, Mathæus evangelium 
kap. V—VIII. Meddelt en oversigt over kirkeaaret og 
gudstjenestens ordning.

I samtlige klassar er eleverne, saavidt tiden tillader 
det, øvede i at finde de gjennemgaaede skriftsteder i 
bibelen; ligesaa er ved gjennemgaaelsen af det gamle 
og det nye testamentes skrifter disses plads i bibelen 
funden.

IV. Brun og Casparis kirkehistorie er gjennemgaaet.
Efter Mathæus evangelium (kap. XXI—XXVIII) gjen

nemgaaet Jesu lidelseshistorie.
Meddelt en oversigt over kirkeaaret og gudstjenestens 

ordning.

Norsk.
I b. Af Pauss og Lassens læsebog, 2det skoletrin, iste til 

3die afdeling, læst 118 sider, prosa og digt.
11 digte er lærte udenad.
Samtlige stykker mundtlig gjenfortalte.
Analyse efter hjemmeforberedelse i læsebogen. Efter 

Bjørsets grammatik er gjennemgaaet ^formlærens vigtig
ste dele og af syntaxen om sætningens dele og hoved- 
og bisætninger.

Af Hougens retskrivningsregler er gjennemgaaet om 
brugen af o — aa, e — æ, d, h, j, kj, sj. Om store 
bogstaver og skilletegn. Indøvet brugen af skilletegn 
ved diktat. Skrevet 20 diktater og 26 gjenfortællinger.

i time ugentlig grammatik og analyse, time til 
skriftlige arbeider, 2^2 time læsning og digt.

I a. Pauss og Lassens læsebog, 2det skoletrin, alle 3 afde
linger. Gjennemgaaet et for klassen vedtaget udvalg 
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af læsestykker og digte (læsning og mundtlig gjenfor- 
tælling).

Digte lært udenad: »Ja, vi elsker«, »Den norske sjø- 
mand«, »Dyre Vaa«, »Raad for uraad«, »Trysil-Knut«, 
»Ola Glomstulen«, »Barnebys«, »Gudskjærlighed«, »Stein- 
brytervise«, »Vandringssang« (de 3 første og det sidste 
vers), »Upp aa fjellet«.

Bjørsets grammatik. Læst fra § 1 til § 59 med for- 
bigaaelse af alt det, som staar mellem stjerner. Derpaa 
repeteret fra § 1—§ 33, hvorefter ordklasserne endnu 
engang er repeteret. Bøiningsøvelser af verber i aktiv 
og passiv mundtlig og skriftlig.

Hougens retskrivningsregler. I tilslutning til dikta
terne er læst §§ i, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 17 og §§ 18 til 26. De fleste ordrækker er for- 
bigaaet, enkelte er stavet igjennem.

Analyse under gjennemgaaelse af skriftlige arbeider 
og delvis efter læsebogen. I sidste halvaar har de 
skrevne diktater været givet i lekse til hjemmeforbere- 
delse i analyse.

Skriftlige arbeider. I første halvaar en gjenfortelling 
hver uge og desuden en diktat hveranden uge. I andet 
halvaar hveranden uge en diktat og hveranden uge en 
gjenfortælling.

En stil er skrevet (selvvalgt opgave).
Skilletegnene indøvede.

II b. £\i Pauss og Lassens læsebog, 2det skoletrins iste, 
2den og 3die afdeling er der læst et udvalg prosastyk
ker, omtrent 170 sider (eventyr, fabler, fortællinger af 
Norges historie, stykker af skildrende indhold, saga, 
saaledes de nordiske gudesagn i 2den afd. og de græske 
sagn i 3die afd.). — Digte indenad: Trysil-Knut, Raad 
for uraad, Vise om Hellig Olav. Læst udenad følgende । 
digte: Bjørnson, Ja vi elsker dette landet; Jeg vil verge 
mit land; Gamle Norge; Den norske sjømand; Olav 
Trygvason. Wergeland, Norges fjelde (iste og de to 
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sidste vers), Steinbrytervise. J. Moe, Slædefart; Tegner 
Isfarten. J. N. Brun, Min norske vinter. A. Munch, 
Sang for Sverige. Schørring, Guds kjærlighed. Ivar 
Aasen, Nordmannen. Vinje, Fedrene vaare.

Af Bjørsets grammatik er gjennemgaaet afsnittene om 
sætningsdelene og om hoved- og bisætninger. Analyse 
af eksemplerne i grammatiken og af udvalgte stykker i 
læsebogen.

Af Hougens retskrivningsregler er gjennemgaaet af
snittene om brugen af b og p, g og k, stum d, v og 
hv; sj, skj, sk; konsonantfordobling.

Skriftlige arbeider: 23 gjenfortællinger, 5 diktater, 
6 stile: 1) Vort klasseværelse; 2) Fornøielser om vin
teren; 3) Bierne og deres levevis; 4) En markedsdag; 
5) Livet i skolegaarden om vaaren; 6) 17de mai.

II a. Pauss og Lassens læsebog, II, 1 & 2. Omtrent 100 
sider prosa gjennemgaaet og oplæst efter hjemmeforbe- 
redelse; paa samme maade et udvalg digte, hvoraf 7 er 
lært udenad (Gamle Norge; Den norske vinter; Heim- 
reisi fraa sætren; Fiskervise; Olav Trygvason; Norges 
fjelde; I en tung stund). Desuden er der oplæst for 
klassen en del mønsterstykker.

Af Bjørsets grammatik læst sætningslæren og repe
teret formlæren; analyse efter læsebogen.

Hougens retskrivningsregler § 18—21 med tilsvarende 
skriftlige øvelser (diktat og gjenfortælling).

Følgende stile: 1) Vort klasseværelse; 2) Skole
gaarden ; 3) Livet i skolegaarden om sommeren; 4) 
Forkortelse af læsestykket »Lykkens skjorte«; 5) Lang
bryggen i Skien; 6) Julebrev; 7) Overgangen fra vinter 
til vaar og vore fornøielser i den tid; 8) Beskriv et par 
af følgende stykker bohave: bord, stol, speil, skab, kom
mode; 9) Vore skrive- og tegneredskaber.

III b. Af Pauss & Lassens læsebog III læst og gjengivet: 
Maaltrosten, En by paa Vestlandet i gamle dage, Fra 
Lofoten, Akershus (udenad), Kong Haakons gildehal 
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(udenad), Blind-Anne, Moderens korstegn over barnet, 
Asgaardsreien, Paa Karl Johans begravelsesdag (udenad), 
Lad-Hans, Nordfjordhesten, Fuglenes vandringer, Høst
sang (udenad), St. Olavs mildhed, Trækfuglene vender 
hjem, Dei gamle fjelli, Sildefisket paa Bergenskysten, 
Fra Østerdalen, Silden kommer, Luther paa rigsdagen 
i Worms.

Under gjennemgaaelsen er der fortalt om nogle af 
de vigtigste forfattere. Versemaal er stadig indøvet. 
En del troper og figurer behandlet.

Bjørsets grammatik læst fra § 33 og ud. Dernæst 
hele bogen repeteret. Analyse drevet stadig dels efter 
Kristiansens tyske stiløvelser, dels efter læsebogen.

Regler for skilletegn indøvet. Hougens retskrivnings
regler læst fra begyndelsen til § 34.

Følgende stile: Nød prøver venner, Jernet og dets 
anvendelse, Beskrivelse af et birketræ, Nord-Amerikas 
geografiske beskaffenhed, Fortæl om Trediveaarskrigen, 
Min yndlingsbeskjæftigelse, Hvilke egenskaber sætter du 
mest pris paa hos din ven ?, En markedsdag i Skien, 
En kamp mellem Pasop og Pus, De norske fiskerier, 
Hovedbegivenheder i Napoleons liv, Indseilingen til Skien, 
Med jernbanen til Nystrand. Derhos: 3 gjenfortellin
ger, i oversættelse fra tysk og 3 diktater.

III a. Læst og gjenfortalt af Pauss & Lassens læsebog III: 
Sildefisket, Besøg i et bondebryllup, Det fredede træ, 
Den gamle mester, Tors færd til Jotunheim, Fra Øster
dalen, Luther paa rigsdagen i Worms, Nordfjordhesten, 
Moderens korstegn over barnet, Ladhans, Fuglenes liv. 
Udenad: P'lagsang, Eyvinds sang, Til min gyldenlak, 
Dei gamle fjelli og Kong Haakons gildehal. — Leilig- 
hedsvis meddelelser om tropiske udtryk og versfødder.

Repetition af Bjørsets grammatik. Læst ud Hougens 
retskrivningsregler og repeteret den fra §'24 af. Analyse 
efter eksempler fra læsningen.

Stile, hvis stof er gjennemgaaet og »disponeret« paa 
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forhaand: i. Terje Vikens historie, til han blev lods 
— 2. Hvilke arbeider maa udføres for at frembringe 
korn og brød? — 3. Vor skoles bygninger — 4. He
sten — 5. Brev fra en kamerat, som opholder sig paa 
landet i ferien — 6. Sydamerikas naturforhold og pro
dukter — 7. Hvorledes jeg kom til at sande det ord: 
«Af skade bliver man klog» — 8. En tur med damp
skibet fra Skien til Nordsjø — 9. Peter den store — 
10. Fortæl om bierne, deres liv og den nytte, man 
har af dem — 11. Vaaren — 12. Graaens historie 
(efter »Nordfjordhesten«) — 13. Flunden, dens levesæt 
og nytte. — Derhos 7 gjenfortellinger og 3 diktater.

IV. Følgende skriftlige opgaver er givne tildels med dikteret 
dispositionsschema, som eleverne har lært udenad:

i. Et uveir. 2. Oversættelse fra engelsk. 3. Kor
respondance. 4. Beskrivelse af Skiens kirke. 5- Fod
tur fra Skiens torv til Klosterbroen. 6. Den længste 
reise, jeg har gjort i mit liv. 7. Oversættelse fra en
gelsk. 8. Kristendommens indførelse i Norge (tenta
men). 9. Valgfri opgave. 10. Fortæl, hvad du ved 
om Børsesjø. 11. Markedsmoro. 12. Sølvet, dets 
udvinding og anvendelse. 13. Elektriciteten og dens 
anvendelse. 14. Beskriv, hvorledes vaaren udvikler 
sig. 15. Hvilken betydning har det for dig at faa en 
god middelskoleexamen, og hvorledes forbereder du dig 
dertil ?

Af Pauss & Lassens læsebog, 3die skoletrin, er føl
gende stykker læste og forklarede, hvorved ogsaa de i 
stykkerne forekommende troper og figurer er behand
lede. Analyse er anvendt fornemmelig som middel til 
forstaaelse af indholdet.

i. Ingerslev: Pompej. 2. Jonas Lie: Nordfjord- 
heste. 3 Wessel: Smaavers. 4. Welhaven: Høst
sang (udenad). 5. Poul Møller: »Freidigt liv». 6. 
Holberg: Den politiske kandestøber (22 sider). 7. Joh. 
N. Bruun: Norges herlighed (udenad). 8. Evald: Rung
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steds lyksaligheder 9. Øhlenschlager: Haakon Jarl (22 
sider). 10. Welhaven: Bergens stift (udenad) II. 
Wergeland : Bed aarie. 12. Christian den andens vise. 
13. Peter Dass: Den norske dalvise (2 sider). 14. 
Welhaven: Over bergmester Strøm (udenad). 15. Vinje: 
Fjellstaven min. 16. Chr. Janson: Ein islandsk bonde
gård. 17—19. Ivar Aasen: Haustvisa, Dei gamle 
fjelli, Livet. 20. Hemingsvisen.

Repeteret Hofgaards lille grammatik. Literaturhisto- 
riske meddelelser i overensstemmelse med reglementets 
fordringer.

Tysk.
/ b. Af Knudsens og Kristiansens lærebog i tysk for begyn

dere er gjennemgaaet til side 86 (nr. 33). Stykkerne 
er lærte udenad og skrevne som diktat eller gjenfor- 
tælling. Skriftlige øvelser i bøining af artikel, substan
tiv, adjektiv og verbum. Retroversionsøvelser nr. 1—20.

Ved de skriftlige øvelser er brugen af de »gotiske« 
bogstaver indøvet.

I a. Af Knudsens og Kristiansens lærebog i tysk for be
gyndere er gjennemgaaet til side 86 (afsnit: Modale 
hjælpeverber). De grammatiske oplysninger bag i bogen 
er læst og repeteret. Skriftlige øvelser flere gange hver 
uge, diktat, bøiningsøvelser, retroversionsøvelser 1—15. 
Til eksamen skriftlig bøining af et svagt verbum i aktiv 
og passiv, exempler paa bøining af adjektiv og sub
stantiv.

II b. Af Knudsens og Kristiansens lærebog side 82—113. 
Af Bjørsets læsebog I er læst statarisk 22 sider, kurso- । 
risk 10 sider (de sammenhængende læsestykker i Knud
sens og Kristiansens lærebog antoges at kunne medreg
nes som kursorisk læsestof). ,

Af Løkkes lille grammatik ved Johanssen er gjennem
gaaet formlæren og det vigtigste af reglerne om akku
sativ og dativ.
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Skriftlige øvelser: Bøiningsøvelser, diktat af læse- 
stykker i noget ændret form, retro versionsøvelser efter 
elementærbogen og efter Bjørsets læsebog. I de sidste 
maaneder af skoleaaret er der foruden de skriftlige ar
beider, som udførtes paa skolen, leveret et hjemme
arbeide hver uge.

II a. Knudsens og Kristiansens lærebog for begyndere s. 80 
—106, in — 116 (for en stor del udenad); Bjørsets tyske 
læsebog s. 1—24 og 55—59 (deraf enkelte stykker udenad). 
Formlæren, læst først efter lærebogens bøiningsmønstre, se
nere efter Løkkes grammatik (ved Johanssen). Retrover- 
sionsøvelserne i elementarbogen gjennemgaaet 2 gange, 
mundtlig og skriftlig; skriftlige bøiningsøvelser, diktat, 
gjenfortelling ; endel stile efter Bjørsets læsebog. Sam
taleøvelser.

III b. Af Voss: Deutsches Lesebuch, 2den afdeling, læst 
og gjengivet som eksamenspensum no. 5, 7, 14, 16, 21, 
26, 27, 28, 29, 30, 34, 39, 41, 48, 49, 51, 63, 66, 
67—73, 82—87, 89, 91. Læst extempore: 42, 45—47, 
55—62, 64, 65, 72, 74—76, 79—81, 92, 93, 97, 98, 100.

Løkkes lille gram, læst fra nominativ og ud. Der
næst repeteret hele bogen. Stilskrivning hver uge, veksel
vis hjemme og paa skolen. Fra marts maaned to stile 
hver uge. Mundtlig retroversionsøvelser efter Kristian
sens stiløvelser.

III a. Af Voss: Deutsches Lesebuch læst og samtalevis 
gjenfortalt samt repeteret. II Abt. nr. 5, 7, 14, 16, 21, 
26—30, 34, 39, 41, 48, 51, 63, 66, 73, 82, 85—87, 91, 
99 og 3 sider af nr. 49. — Læst kursorisk; side af 
Knudsens & Kristiansens lærebog; af Voss: Leseb. 
Abt. II nr. 36, 42, 44—47, 52—61, 76, 92.

Læst ud syntaksen i Løkkes lille grammatik og repe
teret bogen forfra til § 120.

Stil hver uge, afvekslende hjemme og paa skolen, 
efter Kristiansens stiløvelser (tildels retroversioner); i re
gelen er der paa forhaand givet enkelte retledende vink, 

2
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navnlig gjennem analyse. I den sidste maanéd hjemme- 
stil hver uge, skolestil hver anden uge. Af og til mundt
lig oversættelse fra norsk til tysk.

IV. Af Voss: Deutsches Lesebuch læst statarisk: resten af 
det af undervisningsraadet godkjendte pensum, med und
tagelse af nr. 69, 73, 84, 89, 94, 167, 171—72 (ialt 62/g 
sider) — samt repeteret det hele pensum.— Kursorisk: 
D. L. I Abt. nr. 9 og 13, II Abt. nr. 46, 74, 76, 78— 
80, 92—93, 94, 97, 102, 103—4, 129, 136, 142, 151, 
157, 166, 183, 185, I og 194.

Repeteret Løkkes lille grammatik. Gjennemgaaet 
stykket om de modale hjælpeverber i Kristiansens »tale
øvelser» og nogle hovedpunkter af præpositionslæren i 
sammes stiløvelser.

Stil hver uge, afvekslende hjemme og paa skolen, efter 
Kristiansens stiløvelser (tildels retroversioner); enkelte 
vanskeligheder paapegede. — I de sidste uger blev en 
ekstratime anvendt til mundtlig oversæt, fra norsk til tysk.

Engelsk.
II a. Af Brekkes læsebog for begyndere læst og repeteret 

til side 67 (Rich Peter the Pedlar). Alle taleøvelser 
skrevet paa vægtavlen. Gloserne til hver lekse altid paa 
forhaand lært og skrevet, hvorefter leksen er givet til 
læsning og oversættelse. De sammenhængende stykker er 
efter lignende gjennemgaaelse benyttet til samtale. Hver 
uge er én time benyttet til diktat, retroversionsøvelser 
eller skriftlig besvarelse af spørgsmaal paa engelsk.

Hele grammatiken bag i bogen er læst og repeteret.
II b. Af Brekkes lærebog for begyndere s. 1—65. Læse

stoffet er lært udenad og mundtlig gjengivet eller be
nyttet til samtaler, undtagen nr. 17,18, 19, 24 og stykket 
Little Red Riding-Hood. Diktat og skrivning paa væg
tavlen. De sammenhængende læsestykker fra The Body 
til og med One’s Own Children benyttet til skriftlige 
øvelser med spørgsmaal og svar. Retroversionsøvelserne
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s. 104, st. i—24 oversat mundtlig og skriftlig. Form
læren efter samme lærebogs grammatik.

III b. Af Brekkes lærebog for begyndere læst side 65—103. 
Af Brekkes nye engelske læsebog for middelskolen er 
statarisk læst 29 sider (Dick Whittington, The Speaking 
Chip, The Eagle’s Nest, David Copperfield I, The My- 
sterious Englishmen; Caterpillars and Butterflies, Buds, 
The Seasons; Alfred the Great 2, 3, 6, Horatio Nelson 
(iste halvdel); The Strait of Dover).

Kursorisk er læst af samme læsebog 39 sider: The 
Wonderful Box, The Lost Camel, The Peasant and the 
Spectacles, The White Rabbit, David Copperfield II; 
Alfred the Great 1, 4, 5, Horatio Nelson (sidste halvdel); 
Bees, Trees and Shrubs, Raleigh’s Plants, Habits of 
Flowers; What a Shovel did.

Herrestads grammatik er læst og repeteret.
Skriftlig: I begyndelsen af skoleaaret retroversions

øvelser efter Brekkes lærebog for begyndere. Senere 
gjenfortælling hver uge (dels gjengivelse af statarisk 
gjennemgaaet læsestof, dels af ukjendt stof).

III a. Af Brekkes lærebog for begyndere s. 63—83. Af 
Brekkes nye engelske læsebog for middelskolen 30 sider, 
hørende til pensumet, nemlig Dick Whittington, The 
Speaking Chip, The Eagle’s Nest, Dav. Copperfield I, 
The Mysterious Englishmen, Caterpillars, Buds, The Sea
sons, Coal, The Strait of Dover, Alfred the Great (3 s.) 
og Horatio Nelson (4 s.), hvilket er repeteret og benyttet 
til mundtlig gjengivelse. Læst kursorisk af samme bog 
40 sider, nemlig nr. 2, 3, 5—8, 15, 22, 24, 25, 27, 34, 
SO og 65.

Skriftlige øvelser: Gjenfortælling, dels af det gjen- 
nemgaaede læsestof i bearbeidet skikkelse, dels af ukjendt 
stof, hvortil er benyttet Holmboes øvelser og Short 
Narratives I. Som hjemmestil oversat retroversions- 
øvelserne i Brekkes lærebog, s. 107—113. I regelen 2 
skriftlige arbeider hver uge.

2*
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Af Herrestads grammatik, 2den udg., § i — 111; re
peteret § 66—ni.

IV. Af Brekkes nye engelske læsebog læst 30 sider af pensumet, 
nemlig Trees and Shrubs, Coal, The Dog, Scotland 1, 
2, 3, 8, England as it was and is, The Cruise of the 
Dolphin, Alfred the Great 2 —4, 6, Florence Nightingale, 
Horatio Nelson. Det hele pensum repeteret. Kursorisk 
af samme læsebog st. 34, 36, 38, 50, 52, 53, 55, 58 
60, 63, 64, 65, ialt 61 sider.

Af Herrestads grammatik, iste udg., § 98—126 og 
hele grammatiken repeteret.

En skriftlig gjenfortælling ugentlig, væsentlig efter 
Holmboes øvelser og Short Narratives I, desuden nogle 
prøveopgaver og opgaver til middelskoleeksamen.

En hjemmestil hver anden uge efter Alnæs og Høsts 
skriftlige øvelser i engelsk, idet stykket først er blevet 
eleverne fortalt paa engelsk.

Historie.
I b. Ræders lærebog for middelskolen læst og repeteret for

fra og til s. 57 (843 eft. Chr.). Detaljerede meddelelser 
om de vigtigere personligheder og begivenheder.

I a. Ræders lærebog for middelskolen læst og repeteret fra 
begyndelsen til Gregor 7.

II b. Læst og repeteret Ræders lærebog fra s. 57 til 120 
(843 efter Chr. til reformationen). Detaljerede medde
lelser om de vigtigere personligheder og begivenheder.

II a. Ræders lærebog fra 843 ud middelalderen (s. 57—120) 
læst og repeteret; fremstillingen tildels udfyldt med 
mundtlig meddelelse (fornemmelig efter Ræders historiske 
fortællinger), dog meget mindre end ønskeligt, da klassens 
pensum er temmelig vanskeligt at magte; stykke 1 og 2 
i det første afsnit langsomt gjennemgaaet ogsaa ved ‘ 
repetitionen.

III b. Ræders lærebog: Den nyere tid s. 120—240 (til 
Nordens historie under den franske revolution) læst og 
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repeteret. Oplæsning og fortælling af mere detaljerede 
skildringer; forevisning af historiske illustrationer.

III a. Læst og repeteret Ræders lærebog fra s. 118 til 247 
(Reformationen—Den hellige alliance). Detaljerede med
delelser om de vigtigere personligheder og begivenheder.

IV. Læst Ræders lærebog fra s. 248 til slutningen. Repe
teret hele bogen, hvorunder eleverne har udarbeidet 
aarstalstabel.

Geografi.

I b. Norge, Sverige og Danmark efter Horns geografi. En
kelte skriftlige opgaver i faget.

I a. Efter Horns lærebog læst og repeteret Norge, Sverige 
og Danmark. De specielle fænomener, som derved kom
mer paa tale, er forklarede i sin almindelighed. De
taljeret er gjennemgaaet Skiens vasdrag med benyttelse 
af det af kanalkontoret udgivne specialkart, ligesom over
hovedet Bratsberg amts naturforhold er benyttet som 
eksempler ved de almindelige forklaringer. Repetitionen 
begyndte med gjennemgaaelse af globussen.

II a & b. Efter Horns lærebog læst og repeteret fra Rus
land til Asien.

III b. Horns geografi: De fremmede verdensdele. Mate
matisk og fysisk geografi. Rask gjennemgaaelse af de 
europæiske stater.

III a. Af Horns geografi : Asia, Afrika, Amerika, Australia; 
matematisk og fysisk geografi.

IV. (2 timer). Horns lærebog repeteret. Læst nyt afsnittet 
fysisk og matematisk geografi. Kart tegnet hjemme af 
de fleste europæiske lande og de øvrige verdensdele.

Naturfag.
I b. Efter Sørensens zoologi: pattedyr og fugle. Af botanik : 

de 20 første planter; af disse presset 15.
/ a. Øvelser i plantebeskrivelse særlig af planter, som er be

skrevne i Sørensens botanik. Oversigt over planternes 
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ydre bygning. Ekskursioner. Enkle dyrkningsforsøg. 
Veiledning i presning af planter.

I Sørensens zoologi læst og repeteret om pattedyr 
og fugle.

II b. Øvelser i plantebeskrivelse samt i plantebestemmelse 
efter flora. Oversigt over planternes ydre bygning. 
Plantefamilierne til Nøgenfrøede.

I zoologi: Læst og repeteret fra padder og bogen ud.
II a. Zoologi efter Sørensens lærebog. Læst fra krybdyr til 

»de tovingede« samt repeteret det læste pensum.
Botanik efter Sørensens lærebog. Læst fra »blomster« 

(s. 41) til græsfamilien med repetition. Ekskursioner 
med øvelser i bestemmelse af planter efter Linné’s system.

III b. (2 timer). Botanik efter Sørensens ældre lærebog: 
Plantebestemmelser efter floraen og repetition af de na
turlige familier (høsten). Senere læst som nyt de blom
sterløse planter og repeteret pensumet.

Zoologi efter samme lærebog: Fra bløddyrene og 
ud bogen. Repeteret pensumet.

Fysik efter Henrichsens lærebog: Afsnittet om mole
kyler, faste legemer, væsker og luftarter.

III a. Zoologi efter Sørensens lærebog. Læst fra »Orme« 
bogen ud og repeteret det hele pensum.

Botanik efter Sørensens lærebog. Læst fra »Læbe
blomstrede« ud lærebogen. Ekskursioner med øvelser i 
bestemmelse af planter efter floraen og Linné’s system 
fremdeles indøvet.

Fysik efter Henrichsens lærebog. Læst fra begyndel
sen til »Lyd» med forevisning af de i lærebogen anførte 
eksperimenter.

IV . Fysik efter Henrichsens lærebog. Læst fra »Lys« lære
bogen ud med forevisning af de anførte eksperimenter. 
Repeteret det hele pensum.

Sundhedslære. Knudsen og Falchs lærebog I læst' 
og repeteret.
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Regning og matematik.
I b. Efter Johannesens og Nicolaysens regnebøger gjennem- 

gaaet brøklæren — med decimalbrøk — til multiplika
tion og division med brøk; sidstnævnte gjennemgaaet 
indledningsvis. Enkle regnskabsførselsopgaver.

Enkle konstruktioner særlig triangelkonstruktioner.
I a. Alle 4 regningsarter i brøk og decimalbrøk (multiplika

tor og divisor hele tal). Øvelse i at opsætte en simpel 
regning. Konstruktion : rette linjers og vinklers addition 
og subtraktion. Cirkelen og dens linjer. Forskjellige 
vinkler, deres halvering o. s. v. Perpendikulærer fra 
forskjellige punkter, linjers halvering o. s. v.

II b. Regning (3 — 2 — 1 time) efter Ole Johannesens lære
bog : Repetition af brøk- og decimalregning. Brøk og 
decimalbrøk som multiplikator og divisor. Enkelt og 
sammensat reguladetri. Lidt procentregning.

Geometri (2 t.). Først konstruktionsøvelser fortsat fra 
forrige klasse. Derpaa efter Bonnevie og Eliassens lære
bog fra begyndelsen til paralleler mellem paralleler. 
(Paabegyndt iste november).

Aritmetik (2 timer i 2det halvaar). Bonnevie og Elias
sens lærebog fra begyndelsen og til sætningen om at 
multiplicere et polynom med et tal — med opgaver.

II a. Det resterende af brøklæren; reguladetri og enkle pro
centopgaver efter Johannesens regnebog.

Geometri: Konstruktioner af triangler og parallelo
gramer samt fladeindholdsberegninger. Læst efter Bon- 
nevies lærebog til summen af vinkler i polygoner; repe
teret det meste.

Aritmetik: Efter Bonnevie og Eliassens lærebog til 
potenser.

III b. Efter Johannesens regnebog er gjennemgaaet procent- 
og renteregning til og med laan med renter og afdrag.

Geometri: Det resterende af iste bog samt hele 2den 
bog; delvis repetition.

Aritmetik: Det resterende af iste bog samt brøk
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læren til forandring af alm. brøk til decimalbrøk; repe
teret det læste af iste bog.

III a. Regning (i time) efter Ole Johannesens lærebog: 
Sammensat reguladetri, procent- og renteregning, blan
dede opgaver fra slutten af 3die hefte.

Aritmetik (2 timer) efter Bonnevie og Eliassens lære
bog: Fra multiplikation til decimalbrøk — med opgaver.

Geometri (2 timer) efter Bonnevie og Eliassens lære
bog: Fra parallele linjer til 3die bog — med opgaver.

III a & b (indskrænket pensum).
Johannesens regnebog II hefte. Repeteret hele brøk

læren. Af Johannesens regnebog III hefte gjennemgaaet 
enkelt og sammensat reguladetri.

Af Eliassens »Indledende kursus i geometri« gjennem
gaaet fra begyndelsen til side 41. Konstrueret alle op
gaver til side 33.

IV. Aritmetik. Johannesens lærebog fra 3die bog § 94 
læst bogen ud med indøvelse af ligninger samt opgaver 
at sætte i ligning m. m. ved eksempler hjemme og paa 
skolen.

Geometri. Bonnevies lærebog, fra regulære polygoner 
§ 157 lærebogen ud med beregnings- og konstruktions
opgaver til udførelse hjemme og paa skolen.

Praktisk regning efter Johannesens lærebog 3die og 
4de hefte, gjennemgaaet og repeteret de almindelige 
regningsarter samt kubikregning med opgaver.

Talrige opgaver hentet fra tidligere middelskoleeks- 
aminer til alle dele af matematiken gjennemgaaet.

Regnskabsførsel efter Klingenbergs lærebog.

Tegning.
I a & b. Lettere ornamenter efter optegning paa vægtavlen 

eller opskisseret motiv i liden maalestok i elevens bog.. 
Opgaven tillempet efter enhvers evne. 1

II a & b. Efter H. Petersens plancher — tildels Herties og



1902] Undervisningen. 25

Hänselmanns. Skravering er tildels benyttet for at frem
hæve mønstret.

III a & b. Perspektivlæren i sine mest elementære hoved
træk gjennemgaaet paa vægtavlen. Dept.s retlinjede 
træklodser i lettere opstilling, den sidste tid skiven og 
cylinderen i opret stilling.

IV. Samtlige træklodser for middelskolen, 2 tildels 3 legemer 
sammenstillet. Naar tiden har tilladt det, har de flinkere 
elever afskygget sin tegning.

Skrivning.
I a og b. Thorsen og Wangs skrivebog, 2det og 3die hefte 

samt en øvelsesbog ved siden af. Taktskrivning. Diktat. 
Eleverne har jevnlig faaet øve sig i at skrive paa væg
tavlen. Som hjemmearbeide har de havt at skrive 5 
linjer hver uge.

II a & b. Thorsen og Wangs skrivebog, 4de og 5te hefte 
samt en øvelsesbog ved siden af. Forøvrigt som i kl. 
I, kun med den forskjel, at eleverne i denne klasse har 
havt 8 linjer at skrive hjemme til hver time.

III a & b. 2 timer maanedlig. Forskrift paa vægtavlen, 
hvortil Thorsens og Wangs 5te hefte er benyttet. En 
kort diktat maanedlig.

IV. Som i kl. III. De sidste timer i skoleaaret er anvendt 
til renskrivning af regnskabsbøgerne.

Haandarbeide for piger.
I a & b. Forskjellig slags lapning, navnedug samt hel- og 

halvstop paa lærred. Den flinkere halvdel udført strikke
stop og lærredsstop paa strikket stykke. Strikning, lap 
til stopning.

II a & b. Benklæder, hvortil de selv har ridset og klippet 
mønster. Fuldført vanterne og strikket en lap, hvorpaa 
udført forskj. slags stopning.

III a & b. Benklæder, hvortil de selv har ridset og klippet 
mønster. Strømpestrikning.
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IV. Syet linned med læg og rynkning. Fuldført strømperne.
De fleste udført en stoppelap til repetition af forskj. 
slags stopning.

Haandarbeide for gutter.
Som i de foregaaende aar har elevernes forkundskaber 

og færdighed i dette fag været høist forskjellig. For at 
holde interessen vedlige hos de viderekomne uden at forcere 
undervisningen for de mindre dygtige, har det derfor som 
tidligere været nødvendigt at dele sløidpartierne i 2 eller 3 
mindre partier med fælles arbeide og fælles instruktion.

III a, b & IV mdkl. har været kombinerede i sløid. Under
visningen har været knyttet til Kjenneruds modelrække, 
hvoraf følgende numre er udført:

I IV klasse: 77, 81, 85, 105, 107, ni. (De to sidste kun 
af de dygtigste).

I III klasse a & b: 1 parti 56, 61, 64 (med 63 som mellem- 
arbeide).

1 8 72> 77> 80 (med 78 som mellem-
arbeide).

i » 85, 96, 97.
I II klasse a & b: 1 parti 50, 56, 61, 64 (med 63 som 

mellemarbeide).
i » 72, 77, 78.
i » 96, 98, 99, 100, IOI, 102.

I I klasse a & b: i parti 22, 25, 36, 37, 41.
i » 56, 61, 72, 73.
i » 87, 88, 90, 91.
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Gymnasiet.

Religion.

i gymn. Gjennemgaaet indledning til det gamle testamentes 
skrifter og de i undervisningsplanen fastsatte salmer og 
kapitler af de profetiske skrifter.

Eleverne har været paalagte at læse skriftstederne 
igjennem hjemme og læse efter de tilsvarende dele af 
Klaveness' bibellære.

I tilknytning til den i middelskolen brugte lærebog i 
kirkehistorie er fortalt om kirkens udvikling i de første 
3 aarhundreder.

2 gymn. Af kirkens historie er fortalt om kristendommens 
udbredelse i middelalderen, om kirkens udvikling indtil 
reformationen, om reformationen og de nyere kirke
samfunds udbredelse og videre udvikling, særlig i de 
nordiske lande. Kirkens virksomhed i vor tid.

Af det nye testamente gjennemgaaet indledning til 
evangelierne og Johs. I, III.

3 gymn. Gjennemgaaet Johannes evangelium og repeteret 
Nissens kirkehistorie.

Norsk.

i gymn. Læst og gjengivet indholdet af følgende stykker i 
Pauss & Lassens læsebog IV: Asbjørnsen:. En nat i 
Nordmarken — Moe: Om folkeeventyret — Welhaven: 
Koli med Bilen, Af »Norges dæmring«, Nehemias, Or
feus, Mindesang. Wergeland: Af »Hasselnødder« 3—6, 
Kongens ankomst, Drømmesyn, Hardanger, Hilsen til 
England. Jonas Lie: Af »Rutland«. — Af Garborg & 
Mortensens »Lesebok for høgre skular«: Iv. Aasen: 
Haraldshaugen, Dei gamle fjelli, Heimvegen, Fridtjov 
hjaa kong Ring, Nordmannen. Vinje: Ved Rundane, 
Geiti, Du døyr for dit liv. Stykkernes indhold gjengi- 
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vet paa rigsmaal. — Af Nygaards «Sproget i Norge« 
gjennemgaaet s. 10—15.

Mundtlige meddelelser om troper og figurer, literatur- 
arter og metrum.

Af Broch & Seips mindre literaturhistorie: Fra be
gyndelsen til Holberg, den nationalromantiske periode, 
Asbjørnsen og Moe, Landstad, Norskhedsperioden, Wel
haven og Wergeland, Jonas Lie, Aasen og Vinje — jevnlig 
med udfyldende biografiske meddelelser, især efter H. 
Jægers »Illustr. norsk literaturhistorie«.

Af stile, hvis indhold og disposition samtalevis drøf
tedes paa forhaand, er skrevet: 1. Et norsk landskab 
— 2. Lys- og skyggesider ved sjømandslivet — 3. 
Hvilke fordele og hvilke farer kan et udviklet idrætsliv
medføre? — 4. En folkefest — 5. Udsigt over orien
tens historie til ca. 500 — 6. Skiensvasdraget og dets 
betydning for distriktet — 7. Henr. Wergelands liv og 
virksomhed (tentamen) — 8. Orden og dens værd — 
9. Hvorfor er gode reisebeskrivelser en saa tiltrækkende 
og nyttig læsning? — 10. Hvilke egenskaber og for
hold var det, som især befordrede det romerske verdens
riges fremvekst? — 11. Vore skove, deres skjønhed 
og nytte — 12. Fortæl i korthed, hvordan Athen vandt 
sin magt, og giv en udsigt over dets kultur i blom
stringstiden — 13. Hovedtræk af kommunikationernes
udvikling i det 19de aarh. — 14. Julius Cæsar (eksamen).

2 gymn. Holberg: Den politiske kandestøber; et udvalg
epistler og epigrammer; af »Peder Paars« (efter for
skjellige læsebøger). Tullin: Maidagen. Wessel: Kjær- 
lighed uden strømpper; Gaffelen; Posthuset; Brodne kar
i alle lande, Ewald: Rungsteds lyksaligheder; Val-
kyrjernes møde; dansk nationalsang; uddrag af »Levnet
og meninger«. — Udvalgte digte af Edv. Storm, Cl.
Frimann, N. Brun. — Baggesen: Af »Labyrinthen« ; 
Noureddin til Aladdin; Rude og Potte; udvalgte lyriske 
digte. Oehlenschläger: Aladdin; Morgenvandring. Hej-
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berg: Aprilsnarrene. Hostrup: Gjenboerne. Fortsat 
gjennemgaaelse af dialektprøverne i Pauss & Lassens 
læsebog; læst et udvalg af Vinjes »Ferdaminni« ; folke
viser og stev; af Garborgs »Bondestudentar« ; K. Janson: 
»Efter bjørnen« og »Trumsedalen«.

Broch & Seips literaturhistorie for middelskolen: fra 
Holberg til Oehlenschläger incl. (med biografiske og 
literaturhistoriske supplementer efter udførligere frem
stillinger).

Følgende stile: 1. Skildring af en i ferierne besøgt 
egn. 2. Holbergs reiser. 3. Mod, dristighed, forvoven
hed, dumdristighed (definition og eksempler). 4. Geo
grafisk sammenligning mellem Norge og Danmark. 5 

og 6. Holbergs 176de epistel. 7. Hvorledes kan man 
forklare sig den sterke deltagelse i korstogene ? Vat- 
iveren lige stor i alle den vestlige kirkes lande ? Hvad 
er at fortælle om korstogenes virkninger? 8. Nordal 
Brun; Edvard Storm; Claus Frimann. 9. Dagspressens 
nytte og skade. 10. Om brugen af fremmedord i vort 
modersmaal. 11. Hvorledes forandres — med blivende 
virkning — naturen ved menneskenes virksomhed? 12. 
Evnen til at vække latter; dens brug og misbrug.

Af Nygaards oldnorske læsebog for begyndere læst 
30 sider. Bøiningsmønstrene indøvede mundtlig og skrift
lig. Læst de 5 første sider af Nygaards »Sproget i 
Norge«.

5 gymn. Wergeland : Et skrækkeligt jevndøgn ; Carl Johan; 
Kongens ankomst; Sømandsviser; Til en gran; Den 
første gang; Ved Carl Johans dødsleie. Welhaven: Af 
»Norges dæmring«; Republikanerne; Mytologiske og 
polemiske digte; Eivind Bolt. Bjerregaard : scener af 
»Fjeldeventyret«. Bjørnson: En fallit (i læsebogens 
uddrag); lyriske digte. A. Munch: lyrik. Ibsen: De 
unges forbund (efter læsebogen). Repeteret det hele 
artiumspensum; suppleret efter originaludgaver de læste 
dramaer; udlaant til eleverne supplerende lekture, især 
prosa.
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Erichsens literaturhistorie: læst ud den nyere norske 
literatur og repeteret det hele pensum. Gjennemgaaet 
Norbys »Omrids af digtarterne« og Nygaards »Sproget 
i Norge«.

Af Nygaards »Udvalg af den norrøne literatur« : Sla
get i Havsfjord; Eiriksmaal; Gudruns klage. Metrik. 
Oversigt over den norrøne literaturs historie. Repetition.

Følgende stile : 1. PI vilken betydning har det, at man 
tidlig bliver henvist til at hjælpe sig selv? 2. Tanke
gangen i digtet »Til en gran«. 3. Ærgjerrighed. 4. 
De store sammenstød mellem orienten og occidenten. 
5. Betydningen af en jernbane mellem Østlandet og Vest
landet. 6. Hvad forstaaes ved fordomme ? Hvorledes 
opstaar de, og hvorledes bekjæmper man dem? 7. 
Hvorledes vandt Sverige sin stormagtsstilling, og hvor
ledes gik denne igjen tabt? (Tentamen). 8. Dialogen 
Kritons foranledning og væsentligste indhold. 9. Ari
stokratiets oprindelse og historiske rolle, særlig i vort 
eget land. 10. Vor skibsfarts omfang og betydning og 
de forhold, som har frembragt og vedligeholder den. 
11. Pressens nytte og skade; hvorledes kan den sidste ■ 
modvirkes? 12. Sammentrængt gjengivelse af Sokrates’ ' 
argumentation i Apologien. 13. En selvstændig karakter, 
dens udartning og modsætning.

Tysk.
i gymn. Af P. Voss Deutsches Lesebuch etc. 2den afd. læst 

st. 130, 156, 157, 163, 164, 165 = 17 sider for
uden at nogle sider af andre stykker er ekstemporeret, 
af Kurze : Deutsche Geschichte im Mitttelalter (Sammlung 
Göschen 33) læst s. 1—50 = 38 sider og af Riehl Die 
14 Nothelfer (Reelam 500) s. 1—32 = 20 sider. Med 
dette kuld maatte det væsentligste arbeide lægges paa 
at bringe dem til at læse med nøiagtig forstaaelse og 
oversætte nogenlunde forsvarlig; deres glosekundskab 
var liden og evnen til at overskue en periode lidet udviklet.
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I Løkkes lille grammatik er repeteret syntaksen og 
enkelte afsnit af formlæren.

29 skriftlige arbeider, 11 stile for det meste efter 
Bjørsets stiløvelser, resten gjengivelse af oplæste stykker 
(fornemmelig taget af Myhres elementærbog og Gunder
sens læsebog I).

2 gymn. Af P. Voss’ Udvalg af tyske forff.: Wilhelm Teil 
fra 2ter Aufzug 2te Scene ud = 43 sider; Das Lied 
von der Glocke, Zur Lebensgeschichte Schillers I, II A 
u. B fra 85 —131 = 47 sider. Desuden kursorisk: 
Schiller: Der Ring des Polykrates, Die Kraniche des 
Ibycus, Der Handschuh = 5 sider. Goethe : Das Bäch
lein, Meerestille, Der Sänger, Heidenröslein, Erlkönig, 
Der König in Thule, Jägers Abendlied, Wanderers Nacht
lied i u. 2, Gefunden = 5 sider og af Max Nordau 
Seifenblasen (Reclam 1187), Wie es dem Fuchsjäger in 
England erging = 10 sider.

27 skriftlige arbeider, deraf 4 stile, 13 gjengivelser af 
oplæste ukjendte stykker, resten bearbeidelser af stykker 
i det læste pensum.

7 gymn. Kursorisk gjennemgaaet af Johanssens tyske læse- 
stykker side 196—238. (Ein Gewitter in der Nähe des 
Äquator; Die Küsten; Zweierlei Arten menschlichen 
Ruhmes; Moskau; Das alte Haus). Af Gundersens tyske 
læsebog for middelskolens høiere klasser side 241—279 
(Friedrich der Grosse) og de literaturhistoriske oplys
ninger, specielt Goethes og Schillers liv. Læst Grimm, 
Goethe. Repetition af det til artium oplagte pensum: 
Schillers Wilhelm Teil og Wallensteins Lager; Das 
Lied von der Glocke; et udvalg af Schillers ballader.

Nogle digte læst udenad: Erlkönig, Haidenröslein, 
Deutschland, Deutschland über alles; Die Wacht am 
Rhein.

Latin.
3 gymn. Læst og repeteret Livius XXII, 38—51, Ciceros 
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breve (Freys udvalg 1881) I, I, 2, 4, 12, 13, 21, 22, 
23; II, 7, 8, il, 22, 23; III, i—4, 12, 16. Horats oder 
I, 10, 29, 34; II, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13—16; III, 2, 3; 
IV, 5, 15 = 504 vers; breve I, 2, 4, 7, 10, 11, 17; 
II, i = 597 vers. Af Madvigs Carmina selecta Schreiners 
udtog med undtagelse af Martialis 4, 6, 8. Tacitus Galba 
(Weisses udvalg). Repeteret det vigtigste af kuldets ar
tiumspensum forresten; Cicero talen pro lege Manilia 
og af talen pro S. Roscio Amerino kap. 1—41. Sallust 
Jugurtha kap. 5—13, 15—30, 32—68. Ovid Metamorph. 
(Voss og Richters udvalg): Skabelsen, Lykaon, Vand
floden, Phaethon, Cadmus, Niobe, Midas. Vergil Æneiden 
3 bog.

Schreiners lille syntaks repeteret; literaturhistorie og 
antikviteter gjennemgaaet med støtte i Weisses bog.

43 latinske oversættelser fornemmelig efter Gjør & 
Johanssens opgavesamling.

Engelsk.
z gymn. Af Brekkes og Westerns udvalg for iste gymnkl. 

læst og repeteret David Copperfield, The British Isles, 
Home Thoughts from Abroad, Sonnet, The Fisher- 
man’s Funeral, The Stormy Petrel, The Murder of 
Ritzio. Herrestads og Løkkes grammatiker læst og 
repeteret. Af præpositionerne efter Knudsen og Løkke 
læst til From.

Synonymer er indøvet.
Skriftlige øvelser hver uge efter Short Stories I. Af 

og til gjengivelse af det læste pensum.
2 gymn. Af Brekke og Westerns udvalg af engelske for

fattere for iste gymnasiekl.: Macaulay: Monmouth; 
af samme forfatteres udvalg for realgymnasiets 2den og 
3die kl. : Macaulay : Charles the First and Parliament; 
Gardiner: Last Sitting of Parliament in 1629 og The 
Impeachment of the five Members; Macaulay: The Lan
ding of William of Orange og William and Mary. Ac-
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ceptance of the Crown; Lecky: State of the American 
Colonies, ialt 60 sider af eksamenspensumet. Den fore- 
gaaende lekse er mundtlig gjengivet, og undervisningen 
væsentlig ført paa engelsk. Det hele pensum er repe
teret. De læste forfatteres biografier gjennemgaaet efter 
udvalget.

Kursorisk læst 6 sider af Trollope: Malachi’s Cove 
(Sommerfelts udv. af eng. forf.) og 54 sider af G. Eliot: 
Amos Barton (Wesenbergs udg.), ialt 60 sider.

Af Knudsen og Løkkes engelske synonymer læst 15 
sider.

3 gymn- I Sommerfelts udvalg læst statarisk England in 1689. 
Af England Before the Restoration (Velhagen og Klasings 
udgave) læst paa samme maade til pag, 43.

Læst ekstempore af Sommerfelts udvalg: The Old 
Buccaneer og 15 sider af An Autobiography. Repeteret 
foruden det ovennævnte statariske pensum: Malachi’s 
Cove og The Pickwick Club.

Herrestads gram, repeteret. Læst ud Knudsen og 
Løkkes synonymer.

Skriftlig gjengivelse hver uge efter Short Stories I. 
Stilskrivning med en elev.

Fransk.
i gymn. Af Bødtker og Høsts lærebog i fransk for begyn

dere læst og repeteret til side 80. Samtaleøvelserne og 
nogle af læsestykkerne lært udenad. Grammatiken efter 
samme bog. De norske stykker til indøvelse af gram
matiken gjennemgaaet mundtlig og skriftlig.

Paabegyndt Storms Dialogues framjais.
2 gymn. Bødtker og Høsts lærebog i fransk for begyndere 

side 81 til ud bogen. Les Souvenirs du Peuple og de 
to vers af La Marseillaise er lært udenad.

Af Hermanstorff og Wallems udvalg af nyere fransk 
literatur er læst og repeteret side 1—31.

Knudsens franske grammatik læst og repeteret.
3
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Af Storms Dialogues Fran^ais er gjennemgaaet af
snittet Le Genre, et udvalg af afsnittene om den be
stemte og ubestemte artikel, delingsartiklen og de per
sonlige pronominer. Retroversionsøvelserne er oversat 
mundtlig og skriftlig.

3 gymn. l\i Bødtker og Høsts franske læsestykker for gym
nasiet læst; V. Hugo: 1793; Thierry: Sur l’Etat des 
Gaulois; Guizot: Louis XI; Halévy: L’ Invasion; 
Thiers: Jugements sur la Convention, Jugement sur 
Napoléon; B. Constant: Sur les Journaux; Tocqueville: 
Développement de la Démocratie; E. Lavisse: Notre 
Siécle. Af Knudsen og Wallems læsebog II: Daudet: 
Le siége de Berlin, La famille Joyeuse; Vigny: Louis 
XIII et Richelieu; Lettres de Mad. de Sévigny; Bungener; 
Une soirée å l’hotel de Rambouillet; Lesage: Une aven- 
ture de Gil Blas; ialt 82 sider, hvoraf 31 ekstempore.

Repeteret Knudsens grammatik.
Af Storms Dialogues franqais et udvalg af øvelserne 

til flertal, kjøn, komparation, talord og personlige pro
nominer.

Historie. i

i gymn. Læst og repeteret Ræders lærebog i oldtidens historie 
for gymnasierne. Paa grundlag af Ræders lærebog for 
middelskolen er læst og repeteret fra s. 50 til 57 med 
supplementer væsentlig efter Kurze : Deutsche Geschichte 
im Mittelalter.

2 gymn. Læst og repeteret middelalderens og den nyere tids 
historie indtil 1789 efter Ræders lærebog f. middelskolen 
med udfyldende meddelelser efter forskjellige kilder; för 
middelalderens vedkommende blev et kort resumé dik
teret. Til den nyere tids historie er Ræders »historien 
i fortællinger« delvis benyttet ved siden af lærebogejn.

3 gymn. Læst Frankrigs historie (Schjøth & Wallem) 1815 
—1900 og Nordens historie (S. Petersen, v. dr. G. 
Storm) fra 1523. Udfyldende meddelelser efter forskjel
lige kilder.
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Repeteret det hele artiumspensum.
Læst afsnittet om de nordiske lande og repeteret 

etnografien i Horns geografi for latingymnasiet.

Geografi.
i gymn. Læst Haffners fysiske geografi ud og repeteret ud

valgte afsnit.
2 gymn. Matematisk geografi efter Ole Johannesens lærebog 

læst og repeteret. (Skolen ventede længe forgjæves paa 
den nye lærebog af Axel Steen).

Naturkundskab.
i gymn. Waage: Det daglige livs kemi læst og gjentagende 

gange repeteret; omtrent alle i bogen beskrevne experi- 
menter udførte; talrige beregningsopgaver.

Knudsen og Falk: Det menneskelige legeme II læst 
og repeteret.

2 gymn. Fysik. Efter Schiøtz's lærebog læst fra begyndelsen 
mekanik, bølgebevægelse, lyd, lys og af varmelære indtil 
§ 152 (om thermometre). Stadig opgaveregning navnlig 
efter Holts »Fysikopgaver«. I regelen de tilhørende 
forsøg udført.

Biologi. Tekla Resvolds lærebog læst og repeteret. 
Da lærebogen først forelaa færdig ved nytaarstider, 
maatte faget i sin helhed gjennemgaaes i skoleaarets 
sidste halvdel med 2 timer ugentlig, men i en for dette 
fag uheldig aarstid. Ved undervisningen blev benyttet 
Henckels plancher samt til forevisning af mikroskopiske 
præparater et mikroskop med indtil 1000 ganges lineær for
størrelse. En bedre maade til at forevise mikroskopiske 
præparater for en hel klasse erholdt man, da der blev ind
lagt elektrisk ledning til fysikværelset, idet der i projektions- 
apparatet (scioptikon) blev anbragt en buelampe (10 amp.). 
De vanlige linser blev ombyttet med et mikroskopisk 
objektly med objektholder, hvorved kunde fremstilles lys
billeder omtr. 400 gange forstørret og stærkt belyst.

3*
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Finere cellebygning, chlorofylkorn og stivelsekorn og de 
fleste i pensumet omhandlede detaljer kunde vises. Pro- 
jektionsapparatet var anbragt i en fast stilling bagenfor 
elevernes pladse og var til enhver tid færdigt til brug. 
Billedet blev projiceret paa et teppe, som ved en let 
mekanisme rulledes ned paa væggen ret foran eleverne. 
Værelset gjordes mørkt ved aldeles lystætte sorte rulle
gardiner, hvis kanter holdtes ind til væggen ved trælister.

Projektionsapparatet benyttedes ogsaa med fordel til 
almindelige lysbilleder, for biologiens vedkommende hen
tet fra Warmings lærebog og andre botaniske verker, 
ligesom det ogsaa, da det altid staar færdigt til brug, | 
let kan benyttes ved undervisningen i hvilketsomhelst i 
fag, naar de fornødne lysbilleder haves.

Matematik. '
i gymn. Aritmetik efter Bonnevie og Bergs lærebog i algebra. I 

Læst fra potenser § 53 til § 145 (aritmetiske række)) 
med talrige regneeksempler fra alle dele af pensumet,; 
navnlig ligninger paa skolen saavelsom hjemme.

Geometri efter Bonnevie og Sørensens lærebog fra 
rumstørrelsers forhold til femkanten i polygonberegning 
med opgaver.

2 gymn. (6 timer). Geometri efter Bonnevie og Sørensens 
lærebog: repeteret polygonberegningen og læst og re
peteret cirkelberegningen (den sidste dikteret).

Aritmetik efter Bonnevie og Bergs lærebog: læst 
rækker og enkelte af de vanskeligste partier, som blev 
forbigaaet i iste klasse.

Trigonometrien efter Guldborgs lærebog læst og re
peteret.

Stereometrien efter Guldbergs lærebog læst og repeteret.
Analytisk geometri efter Guldbergs lærebog: til el

lipsen.
Skriftlige øvelser i alt det læste.

3 gymn. Stereometrien efter Guldbergs lærebog. Trigono- 
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metrien ligesaa: fra skjævvinklede trianglers opløsning. 
Aritmetiken efter O. J. Brochs lærebog: fra rækker. 
Repetition af pensumet — skriftlige øvelser.

Tegning.

i gymn. De for gymnasiet bestemte træ- og blikformer. Vasen, 
søilesokkelen og staburet er kun udført af enkelte ele
ver. Tegningerne altid afskygget.

2 gymn. Projektionstegning gjennemgaaet væsentlig i over
ensstemmelse med undervisningsplanen. Prismer, pyra
mide, kegle samt tetraeder, terning og oktaeder i for
skjellige stillinger, først parallel eller lodret i forhold til 
projektionsplanerne, derpaa ved dreininger bragt i skjæv 
stilling mod disse planer. Legemer gjennemskaaret af 
planer lodret paa projektionsplanerne, dernæst af pla
ner, som danner skjæv vinkel med begge projektions
planer. Profilplaner anvendt. Tegningerne udførtes paa 
tegnebret og blev optrukket med tusch.

Sang i middelskolen og gymnasiet.

Kl. I—III. Det væsentligste af sanglæren gjennemgaaet. 
Hovedvægten er lagt paa tonedannelse og tekstudtale. 
Stadig udtaleøvelser og øvelser i at slaa takten. Node
læsning og nodeskrivning. Hver time skalaøvelser og 
sange. Af sangbøger har været benyttet: I kl. I og II 
Koppangs »Enstemmig norsk skolesangbog« og Behrens’ 
sanglæren, 2det trin (tostemmige sange). I kl. III Behrens’ 
sanglære, 3die trin (trestemmige sange).

1 og 2 g. Det væsentligste af sanglæren gjennemgaaet. Som 
i middelskolen er ogsaa her hovedvægten lagt paa tone
dannelse og tekstudtale. Noder. Hver time skalaøvel
ser. I de første par maaneder blev kun sunget enstem
mige sange. Senere følgende 4-stemmige sange: » Deilig 
er jorden«, »Ola Glomstulen« og Sødermanns »Brøllops- 
marsch« (9 sider lang).
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Per Winges »Firestemmige sange for blandet kor« 
blev benyttet.

Til afslutningshøitideligheden indøvede de 3 middel
klasser og 2 gymnasieklasser en 4-stemmig fællessang: 
»Ved skoleaarets slutning«.

Gymnastik (gutter) i middelskolen og gymnasiet.
12 timer ugentlig. Bentzens tabeller er benyttet.
4 partier: a) I a & b. 

b) II a & b.
c) III & IV 
d) 1—3 S-

Skydning med salongevær

Tabel III—VII.
» VI—XI.
» X—XVII.
» XVI—-XXIV.

gymnastiklokalet med kl. IV
og gymnasiet I gang ugl. Floretfegtning med gymnasiet. 
Leg er indlagt i omtrent hver undervisningstime for samtlige 
partier. Hvert parti har ca. 2 gange faaet tilladelse til at 
spille langbold og fodbold.

Gymnastik (piger) i middelskolen.
I a & b. Minnesboken tab. V a—VII b.
II a & b. Do. » VII a VI b, 1.
III & IV Do. » VII a, i—VI b, 2.

I samtlige klasser er efter skolelægens raad flere sterké 
bevægelser, særlig spændbøininger og bagudbøininger, ude
ladte. I hver tabel en eller flere lege.

Fortegnelse
over de i middelskolen og gymnasiet brugte lærebøger.

I religion.
Vogts bibelhistorie for middelskolen (fork, af dr. Bang). 
Luthers katekismus ved Odland.
Klaveness’ forklaring.
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Brun og Casparis kirkehistorie.
Nissens kirkehistorie.
Y. Bruns forklaring til Johannesevangeliet.
Klaveness’ bibellære.

I norsk og oldnorsk.
Pauss & Lassens læsebog I—IV.
Hofgaards lille grammatik i IV.
Bjørsets grammatik i I—III.
Hougens retskrivningsregler.
Broch ög Seips lille literaturhistorie.
Nygaards oldnorsk læsebog for begyndere.
Nygaards udvalg af den norrøne literatur.
Nygaards oldnorske grammatik.
Hægstad og Skard, Norsk digtning efter 1814.

I tysk.
Knudsen og Kristiansen, Lærebog i tysk for begyndere.
Løkke, tysk grammatik ved Johanssen.
Voss, Deutsches Lesebuch für die Mittelschule.
Bjørset, Tyske læsestykker I i kl. II.
Voss, Udvalg af tyske forf.
F. Kurze, Deutsche Geschichte im Mittelalter.
Kristiansen, Tyske stiløvelser.
Bjørset, Tyske stiløvelser i 1 gymn.

I engelsk.
Brekkes lærebog for begyndere.
Brekkes ny engelsk læsebog.
Herrestads engelske grammatik.
Løkkes engelske grammatik ved Western.
Sommerfelt, Udvalg af nyeste engelske forfattere.
Macaulay, England before the Restoration (Velhagen og 

Kläsing).
Knudsen og Løkke, Engelske stiløvelser.
Brekke og Western, Udvalg for gymn. I.
Brekke og Western, » - realgymn.
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I fransk.
Bødtker og Høst, Fransk læsebog for begyndere.
Bødtker og Høst, Franske læsestykker.
Knudsen og Wallem, Fransk læsebog III.
Knudsen, Fransk grammatik.
Storm, Dialogues Fran^ais.

I latin.
Schreiner, Latinsk grammatik.
Weisse, Romernes offentlige og private liv med romersk 

literaturhistorie.
Gjør og Johanssen, Opgaver til oversættelse.
Ovid, Udvalg ved Voss og Richter.
Tacitus, Weisses uavalg II.
Af de øvrige autorer forskjellige udgaver benyttet, dog 

væsentlig af Horats Lembckes udgave, af Livius Madvigs, af 
Virgil Lunds.

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.
O. Johannesen, Matematisk geografi.

I naturkundskab.
Sørensen, Dyrerigets og planterigets naturhistorie.
Sørensens Zoologi.
Sørensens Botanik. I
Knudsen og Falk, Det menneskelige legeme I og II.
Henrichsen, Fysik.
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Waage, Kemi.
Schiøtz, Fysik.
Resvoll, Biologi for gymn. I. Botanik.

I matematik.
O. Johannesens regnebøger hefte 2—4.
Bonnevie, Geometri ved Eliassen.
O. Johannesen, Aritmetik i IV.
Bonnevie og Eliassen, Aritmetik.
Bonnevie og Berg, Aritmetik for gymnasiet.
O. J. Broch, Aritmetik.
C. Guldberg, Trigonometri.

—»— Stereometri.
—»— Analytisk geometri.
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Vil. Afgangseksamener.

a. Middelskoleeksamen 1902.
Af 24 elever i kl. IV bestod 6 ikke den skriftlige prøve 

(4 blev rejiceret i tysk, 1 i engelsk, 1 i matematik). Følgende 
18 bestod eksamen:

i. Andersen, Hans.
2. Kullerud, Gustav.
3. Moe, Olaf.
4. Qvisling, Vidkunn Abraham Lauritz.
5. Schiøtt, Didrik Cappelen.
6. Thoresen, Peder Ingvard.
7. Aasland, Anna.
8. Aanderud, Dorthea Louise.
9. Blom, Cecilie Marie Faye.

10. Christensen, Astrid.
il. Gundersen, Dorthea Marie.
12. Gundersen, Rachel. !
13. Halvorsen, Borghild Elise Kristine (uden tysk). i
14. Hanssen, Nanna.
15. Jahnsen, Sigfrida.
16. Larsen, Aagot Elisabeth.
17. Storåker, Anna.
18. Svendsen, Sofie Louise. I

Af 32 (13 uden tysk, 5 uden engelsk, 5 med indskræn
ket pensum i matematik) privatister bestod 12 ikke den skrift
lige prøve, i blev rejiceret ved den mundtlige prøve (Ik. tf.'i 
2 fag), 16 fuldførte eksamen, 3 maa inden jul kontinuere li 
enkelt fag.

29 elever af III bestod den foreløbige prøve i religicn 
og naturhistorie ; 2, som sygdom havde hindret i at fremstille 
sig sammen med de øvrige, har i høst underkastet sig prøven.
Af 20 privatister, som fremstillede sig til den foreløbige prøve, 
maa 4 inden jul fremstille sig til fornyet prøve i naturhistor e.

Som medlemmer af censurkomiteen til bedømmelse |af 
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de skriftlige besvarelser, tegningerne og prøveskrifterne ved 
de eksamensberettigede skoler i 5te kreds (omfattende Sande
fjord, Larvik, Brevik, Porsgrund og Skien) var af undervis- 
ningsraadet beskikket:
i norsk: overlærer Coll (Skien), adjunkt Torkildsen (Porsgrund), 

suppleant overlærer Sommerfelt (Larvik),
i tysk: adjunkt Scharffenberg (Skien), overlærer Hougen (Sande

fjord), suppl. adjunkt Bugge (Brevik),
i engelsk: adjunkt Blom (Skien), adjunkt Andersen (Larvik), 

suppl. adjunkt Gundersen (Skien),
i matematik: adjunkt Boye (Brevik), adjunkt Hoffstad (Sande

fjord), suppl. adjunkt Hoel (Skien),
i tegning: lærer Nordvik (Larvik), kaptein Nielsen (Skien), 

suppl. lærer Kjær .(Porsgrund),
i skrivning: lærer Kjær (Porsgrund), frk. Bentsrud (Brevik), 

suppl. kaptein Nielsen (Skien).
Til formand i komiteen var opnævnt rektor Johanssen,

Som censorer ved den mundtlige prøve ved Skiens skole 
var beskikket:
i religion pastor P. Christensen,
i norsk adjunkt Bugge (Brevik) og overlærer Schneider,
i tysk adjunkt Blix (Larvik) og adjunkt Scharffenberg,
i engelsk adjunkt Gundersen, overlærer Vemmestad (Porsgr.), 
i historie overlærer Sommerfelt (Larvik), overlærer Coll,
i geografi kand, Mortensen (Brevik), adjunkt Skaaden,
i regning og matematik adjunkt Lund (Porsgr.), adjunkt Eliassen,
i naturkundskab adjunkt Lund (Porsgrund), adjunkt Hoel,
i naturhistorie (III) adjunkt Hoel og lærer Chr. Hoel,
i sløid lærer ved Skiens folkeskole Blegelid,
i kvindeligt haandarbeide lærerinde ved Skiens folkeskole frk. 

Julie Nielsen,
i gymnastik (gutter) lærer Blegelid.

Undervisningsraadet bestemte, at mundtlig prøve for 
skolens elever skulde bortfalde i engelsk, historie og naturfag 
IV ; i disse fag kom derfor ingen udenbys censor til at forrette.
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b. Artium 1902.
Med kirkedepartementets tilladelse havde en realist fra 

i oktbr. f. a. deltaget i 3 Ig.s undervisning i fællestimerne 
og, saavidt det passede, i 2 gymn.s timer i matematik, natur
fag og tegning, medens han forresten havde af skolen god
kjendt privatundervisning. Det blev ham ogsaa tilladt at 
underkaste sig eksamen her som skolens elev.

Eksamen havde følgende udfald :
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Som censorer ved den mundtlige del af artium her ved 
skolen var af kirkedepartementet beskikket:
i religion pastor P. Christensen, 
i norsk og oldnorsk overlærer Coll, 
i latin undervisningsraadets medlem, rektorNygaard (Drammen), 
i fransk adjunkt Hermanstorff (Drammen),
i tysk rektor Johanssen,
i engelsk adjunkt Skaaden,
i historie overlærer Winther (Drammen),
i geografi I , ,r.. , ,. 0 l overlærer Klingenberg (Drammen),
1 matematik I
i naturfag adjunkt Hoel.

Ved aarseksamen afholdtes fuldstændig skriftlig og mundt
lig prøve i gymn. i og 2 og klasserne I—III; den alminde
lige læsning for alle udenfor afgangsklasserne afsluttedes 16 
juni. 25 og 26 juni afholdtes med velvillig bistand af cen
sorer blandt folkeskolens lærerpersonale optagelsesprøve for 
54 aspiranter til kl. I.

Skoleaaret afsluttedes 4. juli.

VIII. Bibliotekets og samlingernes 
tilvekst i 1901 — 1902.

Biblioteket.
A. Teologi. Filosofi.

Aars, J., Sokrates.
Vogt, V., Bibelhistorie for middelsk. Fork, af biskop Bang.
Kierkegaard, S., Samlede verker h. 15—27.
Fr. Nielsen, Kirkehistorie h. 1— 14.
Luthersk ugeskrift 1880—90. G.
Kristensen, K., Imod Kr. Jansons fornuftreligion. 1893. G.
Tolstoj, Alvorlige tanker om stat og kirke. G.
Jansen, J., Tvil. 1892. G.
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Horn, E. F. B., Fritænkeriet i vor tid. G.
Tambs-Lyche, Frie ord, 1—2. G.
Gerlach, Forklaring af det gamle testamentes skrifter, I —II. G.
Westermeier, Den kristne kirkes historie. G.
Scrivers Sjele-skat, I, 1—3. G.
Arndt, Johan, Seks bøger om den sande kristendom. G.
Den forordnede alterbog. Kra, 1826. G.
Martini Lutheri Schriften, IV, V, VI, IX. Salfeld 1741. G.
Luthardt, Til forsvar for kristendommens grundsandheder. G.
Wexels, Vidnesbyrd fra kirken. G.
Martensen, Den kristelige etik. G.
Renan, Jesu levnet. G.
Stuart-Mill, Om friheden. G.
Bruun, Chr., Folkelige grundtanker. G.
Lassen, P. B., Anvisning for den norske prest. Kra. 1881.
Philippi, Fr. A., Commentar über den Brief Pauli an die

Römer. 2te Aufl. 1856. G.
Kurtz, J. H., Den hellige historie. G.
Graul, K., De forskjellige kristne bekjendelsers indbyrdes af

vigende læresætninger. Oversat af K. M. Breien. Kra, 
1858. G.

Danmarks og Norges kirkeritual. Kra. 1863. G.
Wexels, W. A., Forklaring af det nye testamentes skrifter, I. G.
Essendrop, C. P. P., Prædikener til alle aarets søn- og hellig!- 

dage. Kra. 1873. G.
Konkordiebogen. G.
Grimelund, Forelæsninger over praktisk teologi. G.
Hengstenberg, Christologie des alten Testamentes. 1829. G.

B. Pædagogik. Universitetet og skolerne.
Universitets- og skoleannaler 1901.
Den høiere skole 1901.
Vor ungdom. 1901.
Christensen, Sofus, Legemsøvelser i folkeskolen. 1
Årstal, Forældre og børn, h. 1—8.
Odelstings-prop. no. 8 (1896).

Do. » 20 (1899—1900).



1902] Bibliotekets og samlingernes tilvekst i 1901 — 19O2. 47

Stortingsmeddelelser no. 16 (1897), no. 8. (1896).
Udkast til lov om universitetet. 1900.
Stortings-prop. no. I, IV (1898 — 99) no. 50.
Indstilling fra den departementale komité for andeneksamen 

og lærereksaminerne.
Bonnevie, Om skole og undervisning.
Bromée, E. Barnen och fredssaken. G.
Hertzberg, Skolen og kristendommen. G.
Pelman, Nervøsitet og opdragelse. G.
Skard, M.. Hvad bør vi sige til vore børn om kjønslivet? G.
Horn, E. F. B., I hvilken henseende bør vor kristendoms

undervisning reformeres ? G.
Petersen, Fr,, Et kristent ungdomslivs skjønhed. G.
Aarrestad, Sv., Forklaringsspørgsmaalet. G.
Programmer fra norske, svenske og danske skoler.

C. Sprogvidenskab. Arkæologi.
Rygh, O., Norske gaardnavne. XIV.
Rygh, O., Gamle personnavne i norske stedsnavne.
Bugge, Sofus, Norges indskrifter med ældre runer. Kra. 1902.
Torp, A., og Hj. Falk, Dansk-norskens lydhistorie.

— - — —»— syntaks.
Paul, Hermann, Germanische Philologie, I—III.
Falk, Hj., Landsmaal eller rigsmaal?
Falk og Torp, Etymolog, ordbog h. 1 & 2.
Garborg, A., Vor sprogudvikling.
Knudsen, K., Kortfattet redegjørelse for det dansk-norske 

maalstræv.
Stephens, The old northern runic monuments of Scandinavia 

and England.
Gundersen, B., Tysk læsebog for viderekomne.
Fenelon, Telemaque. G.

D. Historie. Politik. Arkæologi.
Western, A., Omrids af engelske institutioner.
Historisk tidsskrift, dansk. VII, 3.
Dansk biografisk leksikon. B, XV.
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Historisk tidsskrift, norsk. IV, 1.
» » svensk. XX, 3.

Paveis, Dagbøger 1817 — 22, II.
Storm, G., Kritiske bidrag til vikingetidens historie. Kra.

1887. G.
Mathiesen, H., Det gamle Trondhjem, G.
Storm, O., Om flaget. G.
Göschen, Sammlung: nr 93 Deutsches Leben; nr 126 Deut

sche Stammeskunde; nr. 33 Deutsche Geschichte im Mit
telalter.

Morley, John, Miscellaniés. G.
Gladstone, The eastern crisis. G.
Historisk læsning for gymnasierne 1—3, 6, 7.
Schiøtt, S., Snorre, Kongesogur. I
Stavanger domkapitels protokol 1571 —1630.
Bætzmann, Fr., Det norske statsraad.
Malling, O., Store og gode handlinger. G.
P'estskrift i anledn. af Trondhjems 900 aars jubilæum 1897. G.
Holm, E., Danmark-Norges historie under Kristian VII.
Garborg, A., Norges selvstændighedskamp. G.
Brandes, G., Danskheden i Sønderjylland. G.
Aktstykker vedk. diplomatiske sagers behandling. G.
Betænkning, Unions-komiteens, 1898. G.
Utheim, J., Oversigt over valgmands- og stortingsvalgene 

1897. G.
Hansen, Thora, Peder Norden Sølling. G.
Quidde, Caligula. G.
Katalog over samlinger paa Rosenborg slot. G.
Personalhistorisk tidsskrift. II R, I B.
Aarsberetning fra foren, til norske fortidsmindesmerkers be

varing. 1899 og 1901.
Do. fra do. 1868. G.
Nicolaysen, Norske fornlevninger, H. 5.

E. Skjønliteratur. Æstetik. Literaturhistorie.

Jæger, Henrik, Løse fugle. G.
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Drachmann, H., Vildt og tæmmet. G.
Halvorsen, J. B., Norsk forfatterleksikon V.
Rosenkrantz Johnsen, Novelletter. G.
Dass, P., Beskrivelse over Nordlands amt. Kbh. 1763. G.
Eriksen, A. E., Udvalg af norske og danske forfattere. G.
Maakestad, Blokhus. Skien 1888. G.
Tolstoj, Jemeljan. 1891. G.
Olsen, Adolescentulus, Rythmeskvulp. 1895. G.

F. Retsvidenskab. Statistik. Økonomi.
Norsk lovtidende 1900.
Norges officielle statistik III, 343 & IV, 16.
Aarbog, statistisk, for kongeriget Norge, 21de aarg. 1901.
Hanssen, Jonas, Strand- og flødningsretten i Hjellen. G.

— — Dokumenter vedk. forhandl, med statens kanal
væsen etc. G.

Forhandlinger i Skiens kommunestyre 1894—1901. G.
Winge, Paul, Den norske sindssygelovgivning. G.
Schweigaard, Den norske proces. G.
Samling af love vedk. Norges bank. G.
Dahl, W. S., Landdistrikternes kommunalforfatning. G.
Aubert, O., Norsk lovsamling for folket. G.
Motzfeldt, U. A., Den norske kirkeret. G.
Collett, P. J., Forelæsninger over personretten. G.
Norges statskalender 1867, 73, 78, 81, 84, 86, 89,90, 91, 94. G.
Kleen, R., Om krigskontrebande enligt allmän folkrätt.
Munch-Ræder, 10de ord. stortings forhandlinger. 1842. G.
Hielm, Børge, 14de - — — 1854. G.
Bergh, Joh.: Om vilkaarene for statens tilegnelse af privat 

eiendom og rettigheder. Kra. 1893.
Oversigt over Norges statsindtægter og statsudgifter 1900— 

1901 (med anhang og specifikationer). G.
Motiver, forslag og indstilling til lov om rettergangsmaaden i 

militære straffesager. G.
Udkast til lov om fattigvæsenet. G.
Bruun, P. E., Om umyndiggjørelse. G.
Utheim, J., Juryinstitutionen. 1890. G. 4
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G. Geografi. Reisebeskrivelser.
Friis, Etnografiske karter over Finmarken (6 h.).
Aarbog, Den norske turistforenings, 1870, 72—73, 76, 77, 

78-83. G.
Bädecker (Deutschland und Oesterreich), 3 bind. G.
Ording, Th., Beskrivelse over Solum prestegjæld. G.
Breien, R., Minder fra Nordland. G.
Helland, A., Bratsberg amt, I—II.
Löffler, Geografien.
Haffner, Økonomisk geografi for gymnasiet.

H. Matematik. Naturvidenskab.
Nyt magazin for naturvidenskaberne, B. 39.
Archiv for matematik og naturvidenskab, XXIII.
Arendt, Lærebog i kemi. G.
Sars, G. O., Autografien. 1875. G.
Klingenberg, Regnskabsførsel. 1900. G.
Oels, Pflanzenphysiol. Versuche. 1893.
Brunchorst, Plantesygdommene. 1887.

— Udvikling, liv og formering. 1901.
Bernstein, Physiologie.
Naumann-Zirkel, Mineralogie. i
Guldberg, Menneskets anatomi.
Nordhavsekspeclition, Den norske, XXVIII.
Pharmacopoea Danica. G.
Linnæi systema naturæ. G.
Engebretsen, Læren om mennesket.
Vogt,J. H., Norges nyttige mineralier og bergarter. Kra. 1882. G.
Norges geologiske undersøgelse, I- III, V—VIII, X—XI, XIII, 

XV, XVII, XXI, XXIV. G.
Jahrbuch des norw. meteorolog. Instituts. 1901.
Scharffenberg, Joh., Joh. Gottfried Erichsen. G.

I. Skrifter af blandet indhold. |
Det kgl. norske videnskabsselskabs skrifter i det 19de aarh., 

1878—84, 1886—91, 1893—94, 1896—1900. G.
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Norway. Off. publ. for the Paris exhibition 1900.
Skrifter, udg. af vid.selsk i Kra, I—II. 1901.
Samtiden. 1902.
For kirke og kultur. 1902.
Kringsjaa. 1888-89. G.
Nyt tidsskrift, I—II. G.
Det nittende aarhundrede. 1876—77. G.

Biblioteket har i aarets løb modtaget gaver fra ingeniør 
Christie, toldkasserer Breien, enkefru Jespersen, dr. Abel og 
dr. Søegaard samt flere af skolens lærere, deriblandt fra adj. 
Skaaden en samling af ca. 100 smaaskrifter (politik, historie, 
filosofi, pædagogik). De vigtigste af disse findes i ovenstaa- 
ende fortegnelse.

Til forøgelse af afdeling E benyttede man sig ifjor i be
tydelig udstrækning af den prisnedsættelse, som det Gylden
dalske forlag foretog, hvorfor der iaar intet nyt er indkjøbt i 
denne afdeling.

Den fysikalske samling.
Gjøsteens
katalognr.

230. Apparat til at vise lysets brydning i glas.
52. » - - loven for træghedsmomentet.
53. » - - Mariottes lov ved tryk under 1

atmosfære.
158. Orgelpibe til at aabne og lukke i knudepunktet.
182. Kalorimeter,
188. Apparat til at vise dampes spændkraft.
108. 2 konduktorer til elektrisk fordeling.
146. Volumetre for tunge og lette vædsker.
147. Apparat til at vise luftarters diffusion gjennem porøse 

legemer.
191. Kautschukstav med rivetøi.
270. Sugepumpe og trykpumpe.

4*
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Stor modstandsramme for den elektriske ledning i fysik
værelset med tilbehør.

Teppe til lysbilleder.

De' riaturh:sto'iske samling.

Sebrafink. G.
Vibe. G.
Ekorn. G.
Staal orm, G.
Hvalhvirvel. G.
Kranium af en sæl. G.

« - - maar. G.
Krabbe. G.
Endel mineraler. G.
Amerikansk furukongle. G.
6 bergarter.
16 lysbilleder til plantebiologi.
Dybdahl, Zoologiske vægtavler (64) til skolebrug.
Dr. A. Henckel, Vægplancher til planternes anatomi og 

fysiologi.

Andre læremidler.

Dr. M. Roth, Norden.
H. Keller, Schweiz. '
Bamberg, Alpengebiet, physikalisch.

Do. Frankreich.
Do. Süd-Amerika, physikalisch.

E. Debes, Physikalische Erdkarte in Mercators Projektion.
Flødningskart over Skiensvasdraget. G.
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IX. Skolepenge. Skolebeneficier.

Skolepengene, som fra nytaar 1902 betales med 3/io for 
hver maaned undtagen juli og august,

er i middelskolen kr. 100 aarlig
i gymnasiet » 160 »

Der tilstaaes moderation saaledes, at af flere søskende 
betaler den øverste i skolen fuldt ud, den anden 3/4, den 
tredje y«, den fjerde og følgende intet.

I skoleaaret var uddelt 253/i fripladse, nemlig 20 hele 
til 3 elever i IV, 3 i III, 14 i II, 3/i friplads til 1 elev i I,
9 halve til 1 elev i IV, 5 i III, 2 i II og 1 i I, 74 friplads
til i elev i 2 gymn. og 1 elev i III.

Af kong Carl Johans leget var portioner paa kr. 120 til-
staaet 1 elev i 2 gymn. og 1 elev i IV; 1 elev i 1 gymn.
fik en portion paa kr. 80 og 1 i III kr. 50 — tilsammen 
kr. 370.

For bidrag af Skiens sparebank (kr. 400) og Skiens 
brændevinshandel (kr. 500) til skolepenge for trængende elever 
fik endvidere 7 elever i I hel friplads, 1 i III, 1 i II og 2 i 
I halv friplads.

Til fripladse og stipendier har skolen altsaa i skoleaaret 
kunnet anvende tilsammen kr. 3880.

Skolens kasserer er fhv. adjunkt Nielsen.

X. Almindelige bemerkninger.

Det praktiske kursus i forbindelse med 1 gymn. kom 
heller ikke dette aar i gang.

Skolens halvhundredeaarslegat har været tilstaaet over
lærer Coucheron.

Til sammen med rektor at bestemme indkjøb til skolens 
bibliotek og samlinger, hvortil man af Skiens brændevinshan
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del for 1902 fik et bidrag af kr. 400, var gjenvalgt d’hrr. 
overlærere Coucheron og Schneider.

I fysikværelset er indlagt ledning fra elektricitetsværket.
Skolens inventarium er forøget foruden med 2 vægtavler, 

et skab og endel stole med 15 hensigtsmæssige syborde til 
haandarbeidsværelset.

Skolens bygninger og inventar holdes i god stand.
Af skolelægens indberetning hidsættes :
»Ved skoleaarets begyndelse blev 53 elever, 30 gutter, 

23 piger, undersøgt. Det viste sig, at 22 var i nogen grad 
anæmiske eller chlorotiske, nemlig 9 gutter og 13 piger. 1 
gut var noget scrophulos. 2 piger var lidt myopiske. 1 gut 
lidt hypermetropisk. Hørelsen var noget nedsat hos 4 gutter 
og i pige.

Sundhedstilstanden i skoleaaret har været god idethele-i 
taget. Ved at gjennemgaa sygesedlerne sees den hyppigste) 
aarsag til forsømmelse at have været hovedpine, idet dennej 
sygdom sees opført ca. 87 gange for gutternes vedkommende,' 
ca. 70 for pigernes; ved at sammenligne antallet af gutter og 
piger findes dog de sidste lidt hyppigere anmeldt for hoved-i 
pine end gutterne. Tandpine har ikke været en sjelden aar
sag til forsømmelse. Forkjølelse angives hyppig, dernæst 
upasselighed og »sygdom«. En del ydre skader som ben
brud, forvridning nævnes ikke saa sjelden; det har ogsaa 
hændt, at uveir har hindret eleverne fra at møde. Af infek
tionssygdomme er opgivet influenza 4 gange for gutternes 
vedk., 2 gange for pigernes, cusma for 3 gutter, 1 pige, og 
i gut angives at have havt vandkopper«.

Katalogiseringen af skolens bibliotek fortsættes af over
lærer Schneider; hver lørdag er biblioteket aabent de 2 sidste 
timer til udlaan ogsaa for andre end skolens lærere. I

Udlaanet fra discipe'biblioteket har ogsaa i det forløbne 
skoleaar kapt. F. Nielsen velvillig besørget. Ogsaa for 1901 
blev der af Skiens brændevinshandel stillet til rektors raadig- 
hed til discipelbiblioteket kr. 100, saaledes at en større del deraf 
kan anvendes til indkjøb af skolebøger til udlaan blandt eleverne,
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XI. Af skolens regnskab 
for budgetaaret iste april 1901 til 31te mårs 1902.

Kr. 48276 74

Udgift:
i. Lærerlønninger (deraf alderstillæg kr. 7921.11) kr. 44890.90

(deraf til permitt. overlærer Schjøttkr. 4121.11)
2. Kasserer og sekretær........................................... » 786-74
3. Carl Johans legat..................................................» 351-5°
4. Tryknings-, avertissementsudgifter, skrivesager » 552.69
5. Udgifter ved middelskoleeksamen ...» 1466.69
6. Blandede udgifter (deri vikarudgifter kr. 160.55,

eftergivne skolepenge kr. 51.27) » 228.22

Kr. 48276.74
Indtægt:

i. Skolepenge...................................................... kr. 13180.00
2. Kommunens bidrag........................................... » 2194.45*)
3. Renter.....................................................................» 378.75
4. Indtægter ved middelskoleeksamen . . » 1008.00
5. Af statskassen..................................................» 31515.54

Foruden hvad der er opført til assurance og vedlige
holdelse af skolens bygninger, plantninger, gaardsplads og 
inventar, indlæggelse af elektrisk ledning til fysikværelset samt 
telefon til rektors kotor •— tilsammen kr. 1500.00, har kom
munen for 1902 bevilget til den alene paahvilende udgifter: 
i. Lønninger (skolelæge kr. 200, pedel kr. 800) kr. IOOOOO 
2. Renhold................................................................» 600 OO

Transp. kr. 1600.00

*) Heraf kr. 964.73 refunderet kommunen som for meget , erlagt tidligere.
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Transp. kr.
3. Bibliotek, samlinger og andre læremidler (der

af extraordinært kr. 100) »
4. Materialer til sløid......................................... »
5. Ekstraordinært til inventar...............................»
6. Lys og brænde (derunder elektrisk strøm til

fysikværelset).....................................................»

I november 1902.

Kr.

[1901

16OO.OO

66O.OO
I OO OO

300.00

1250.00

3910.00

J. Johanssen.


