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Aarsberetning for 1902—1903.

I. Skolens forstanderskab.

Skolens forstanderskab bestod i den første del af skole- 
aaret 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 og 24de november 1898.

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

26de november 1902 gjenvalgtes tilsynsmand Siljan, og 
valgtes som nye medlemmer frk. T. Tørresen og overretssag
fører S. B. Paulsen.

Rektor har været forstanderskabets formand; dets næst
formand var hr. Grini, efter det nye valg politimester Chri
stophersen.

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 
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af Fred riksstad komm, høiere almenskole, 1894 expeditions
chef for skolevæsenet, 1900 konstitueret rektor ved Skiens' 
off. høiere almenskole.

Coucheron, Nils Theodor Dahl, overlærer. Født 1844, cand. 
real. 1872, bestyrer af Hortens 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 ^7 
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 iste august 
1900 konstitueret 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 



1 ,ærerpcrsonalei. 51903]

ved Gjertsens skole i Kristiania. I 1889 og 1890 i stor- 
thingstiden 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
skole. Fra iste juli 1899 kst. som adjunkt ved Skiens 
off høiere skole under overlærer Schjøtts tjenestfrihed, 
fratraadte, ledsaget af kollegers og elevers agtelse og 
gode ønsker for hans fremtid, 15de oktober, da han var 
konstitueret som adjunkt ved Trondhjems katedralskole. 

Scharffenberg, Chr. F. V., 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/c), 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, 
konstitueret som adjunkt fra iste august 1900.

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 
og 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.

Borchscnius, Jantes, kst. adjunkt. Født 1870, cand. mag. 
1894, (sprogl.-hist. gr. II og IV), lærer ved Nordstrand 
middelskole 1894—99, engelsklærer ved Otto Treiders 
handelsskole 1896—1902, ved Otto Anderssens skole 
1899—1902, ved Frogner høiere almenskole 1901—02, 
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kst. som adjunkt ved Aalesunds off. skole 28/u 1902, 
hvilket embede ikke tiltraadtes, da han 4/*o s. a. kon
stitueredes som midi. adjunkt ved Skiens off. skole under 
overlærer Schjøtts tjenestfrihed. Fra iste august 1903 kst. 
som fast adjunkt ved Skiens skole.

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, major i landstormen, gymnastiklærer 
1885; fra skoleaar 1889—90 tillige tegne-og skrivelærer. 
Født 1851.

Hoel, Christian, 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.
Indtil i ode oktober var adjunkt Blom permitteret til et 

studieophold i England med offentligt stipendium. En større 
del af hans timer var fordelt mellem nogle af de andre lærere; 
de øvrige besørgedes af frk. Julie Krogh,

Frk. Holmboe var for sygdom fraværende 28 dage og 4 
timer før midten af april og fra 16de april ud skoleaaret. 
Sangundervisning blev sløifet under frøkenens sygdom; i de 
øvrige fag vikarierede frk. Sofie Johanssen; omtrent fra pinse 
overtog dog adj. Scharffenberg religion i III b. Andre lærere 
havde tilsammen forfald i 33 dage og 8 timer.
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Ved skoleaarets slutning fratraadte adjunkt Skaaden sin 
stilling ved skolen efter nær 20 aars trofast og dygtigt arbeide 
her, da han var forflyttet til Stavanger skole. Han havde 
vundet en saadan agtelse og tillid først og fremst paa skolen, 
men dernæst ogsaa inden vor kommune, at han visselig længe 
vil blive bevaret i venligt og taknemmeligt minde.

IH. Disciplenes antal m. m.

a. Disciplenes antal og fordeling:

(Middelskolens klasser betegnes i det følgende med romertal).

S ”3

rt rt CÖ
£ ci— 0 C CM q c 0 V CO o

CM HH

Middelskolen kl. I.......................... 45 46 46 46
— kl. II.......................... 49 48 50 50
— kl. III ... . 41 42 42 43
— kl. IV ... . 30 30 29 29

Gymnasiet kl. 1 v 18 18 19 20
— kl. 2.......................... 13 13 14 14
- kl. 3.......................... 7 7 7 7

Samlet antal 203 204 207 209

De kvindelige elevers antal var ved skoleaarets udgang: 
i kl. I 21; i kl. II 16; i kl. III 14; i kl. IV 7; i iste gymnkl. 
7, i 2den gymnkl. 4, i 3die gymnkl. 1, ialt 70.

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



8 Skiens off. høiere almenskole. [1902

a. b.
Middelskolen klasse I I O1’/i2 — 11

— — II . . 13712 — 12
— — III . . I3U/12 - 13
— — IV . . 15 — 14

Gymnasiet — i 15712 — iS
— — 2 16712 — 16
— — 3 18712 — •17

c. Disciplenes fordeling efter hjemstavn:
Af disciplene har 46 havt sin hjemstavn udenfor Skien, 

16 i Gjerpen, 10 i Solum, 7 i Porsgrund, 1 i Eidanger, 1 i 
Bamle, 1 i Slemdal, 1 i Kviteseid, 2 i Langesund, 2 i Brevik, 
2 i Bø, 2 i Hollen, 1 i Saude.

IV. Fagfordelingen.

Fagene var fordelt paa følgende maade :
Rektor tysk-3 og 2 gymn., III a .11 t., historie 1. gymn. 3 t., 

norsk II a 4 t. = 18 timer.
Coucheron naturfag 3 og 1 gymn., III a 11 t., matematik 

2 g., II b il t., tegning 3 g. 1 t. = 23 timer.
Schneider norsk 3 g., III a 8 t., tysk II a, I b 11 t., historie 

III a 3 t., tilsammen 22 timer (+ biblioteket).
(Soll norsk 2 g. 5 t., tysk 1 g., IV, I a 14 t., historie 3 g.,| 

II a 5 t., tilsammen 24 timer.
Hanssen historie 2 g., IV, III b, II b, I a 14 t., geografi III 

a & b, II a, I a & b 10 t., tilsammen 24 timer.
Skaaden fransk 2 g., 1 g. 6 t., engelsk 3 g., III b 7 t., hi-! 

storie I b 3. t., geografi IV, II b 4 t., norsk Ib 5 t., 
tilsammen 25 timer.

Blom norsk 1 g., IV, I a 13 t, engelsk 2 g., III a, II b 12 
t., tilsammen 25 timer.
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Gundersen, fra midten af oktober Borchsenius, norsk III b 4 
t, tysk III b 5 t., engelsk 1 g., IV, II a 14 t., fransk 
3 g. 2 t, tilsammen 25 timer.

Scharjfenberg religion i hele skolen undtagen III b 15 t., 
norsk og tysk II b 9 t., tilsammen 24 timer.

Eliassen matematik 3 g., 1 g , IV, III b 20 t., geografi 3 g., 
i g. 3 t., sundhedslære piger IV 1 t., tils. 24 timer.

Hoel naturfag 2 g., IV, III b, II a, I b 15 t., matematik IV 
indskrænket pensum, III a 7 t., geografi 2 g. 1 t., teg
ning 2 g. 2 t., tilsammen 25 timer.

Frk. Bjørneng naturfag II b, I a 5 t., regning I b 5 t., 
haandarbeide og gymnastik med piger 15 t., tilsammen 
25 timer.

Frk. Holmboe religion III b 2 t., matematik III indskrænket 
pensum, II a, I a 12 t., skrivning I og II 6 t., sang 6 
t.,. tilsammen 26 timer.

Xielsen gymnastik med gutter 13 t., tegning I—1 g. 16 t., 
skrivning III a & b, IV i1^ t., tilsammen 30^2 time.

C'hr. Hoel sløid 8 timer (med Torgersen som assistent 6 timer).

Sum af ugentlige lærertimer 3541/a-
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V. Timefordelingen.

Middelskolen.
kl. IV

Gymnasiet.
Kl. I a kl. Ih kl. II a kl. Uh kl.'IIa kl.lllh i.ki 2. kl 3. kl.

Religion.....................
Norsk...........................
Oldnorsk.....................
Tysk...........................
Engelsk.....................
Historie.....................
Geografi.....................
Naturkundskab .
Matematik ....
Skrivning.....................
tegning.....................
Fransk...........................
Gymnastik . j

Haandgjerning . . . *|

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

2 
s

6

2
3
5

1 2
1 2
1
g- 3
P- 2 
g- 2
P- 3

I

2
5

6

3
2
3
5 
2
2

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

i

2
4

5 
5
2
2
2
5 
i
2

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

i

2
4

5
5 
2

" 2
2
5 
I

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

i

2
3‘7

5
5
3 
2
2

2

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

I

2
37a

5
5

2
2
5

7a
2

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

i

372

5
5
3
2
3
5

2

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

i
4

3
4
3 
i
4
4

2
4

g. 4

2

I 
ls

3
2

i
5 
6

2 
2

g- 4

- 2

2 
b

3
2
3
2
5
6

i 
2

g- 4

2

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

g- 36
P- 32

g- 36
P- 32

g- 36
P- 32

Gutter og piger i IV fik undervisning i sundhedslære 
hver for sig i 1 ugentlig time.

Gymnasiets 3 klasser var kombineret i sang 2 timer 
ugentlig; III a & b, II a & b, I a & b ligesaa i sang 1 t. u. 
for hvert parti.

I gymnastik udgjorde pigerne 3 partier: 1) 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 
reglementerede antal gymnastiktimer om ugen.

I haandarbeide udgjorde pigerne, delt paa samme maade 
som i gymnastik, 3 partier; gutterne 4 partier.

I 2 gymn. deltog 1 elev som dissenter ikke i religion; : 
middelskolen var 6 elever som dissentere helt eller delvis 
fritaget for religion (3 i IV, 1 i H'b, 2 i I b); 15 fritaget for 
tysk, nemlig 4 i II, 2 i 111, 9 i IV (3 af disse blot i 2de: 
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halvaar), for engelsk 2 (i i hver af de 2 øverste klasser i 
middelskolen).

Blot indskrænket pensum i matematik gjennemgik 6 elever 
(3 i 111 og 3 i IV).

For gymnastik var helt fritaget 5 gutter (1 i 2 g., 1 i 
IV, i i III og 2 i I), 7 gutter for kortere eller længere tid 
(2 i 3 g., i i 2 g., i i i g., i i IV, i i III, i i II). 8 piger 
(2 i IV, 3 i III, i i II og 2 i II var helt fritaget; 14 piger 
var desuden efter lægeattest fritaget en kortere eller længere 
tid af skoleaaret.

VI. Undervisningen.

Middelskolen.

Religion.
I a & b. Efter Vogts bibelhistorie for middelskolen, forkortet 

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

nemgaaet til 2den artikel. Læst de reglementerede 
salmevers.

II a & b. Efter Vogts bibelhistorie for middelskolen, for
kortet af dr. Bang, gjennemgaaet det nye testamente 
til »Apostlernes gjerninger«.

Af Klaveness’ forklaring gjennemgaaet fra 2den artikel 
til 4de part.

Læst de reglementerede salmevers.
IH a & b. Efter Vogts bibelhistorie for middelskolen, forkortet 

af dr. Bang, gjennemgaaet fra » Apostlernes gjerninger« 
ud. Repeteret bibelhistorien.

Af Klaveness’ forklaring gjennemgaaet 4de og 5te 
part og repeteret samtlige 5 parter.
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Repeteret de tidligere lærte salmer. Gjennemgaaet 
bjergprædikenen (Math, ev., kap. V—VIII).

Meddelt en oversigt over kirkeaaret og gudstjenestens 
ordning.

I samtlige klasser er de gjennemgaaede skriftsteder 
læste efter i bibelen, ligesaa er enkelte andre stykker 
læste, saavidt tiden tillader det.

Ved gjennemgaaelsen af det gamle og det nye testa
mentes skrifter er disses plads i bibelen funden.

IV. Brun og Casparis kirkehistorie er gjennemgaaet.
Efter Markus evangelium (kap. XIV—XVI) gjennem-, 

gaaet Jesu lidelseshistorie. 1
Meddelt en oversigt over kirkeaaret og gudstjenestens 

ordning.

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

2den og 3die afdeling, læst 123 sider prosa og 20 sider 
poesi. Gjengivelse af og samtale om det læste. 10 
digte lært udenad, hvoraf endel leilighedsvis er sungne. 
Af Bjørsets grammatik de tre første afsnit, til læren 0111 
hoved- og bisætninger, med forbigaaelse af endel stykker). 
Det meste repeteret. Af Hougens retskrivningsregler 
§ i—23 læst og repeteret. Analyse dels knyttet til 
gjennemgaaelsen af de skriftlige arbeider, dels til mindre 
stykker af læsebogen. Skriftlige arbeider: i iste halV- 
aar en gjenfortælling hver uge, en diktat hver anden 
uge; i 2det halvaar en gjenfortælling, gjengivelse eller 
stil hver anden uge, en diktat noget oftere end hver 
anden uge. Som stile er skrevne væsentlig i tilknyt
ning til læse- og lærestoffet: Hunden, bjørnen, hesten, 
J. Cæsar, Glommen. Diktaterne er mest hentet fra Hou
gens øvelser. Nogle skriftlige grammatiske øvelser.

I a. Af Pauss og Lassens læsebog II, læst og gjengivet et 
udvalg af prosa og digt paa vel 100 sider. Deraf 
udenad no. 89, 90, 104, 177, 194, 195 og 197.



1903] Undervisningen. 13

I Bjørsets grammatik læst og repeteret fra begyn
delsen til § 45. Stadig analyse, hovedsagelig efter læse
bogen.

I Hougcns retskrivningsregler læst og repeteret fra 
begyndelsen til § 27 (k, t, p lyden).

Hver uge skriftligt arbeide, vexelvis diktat og gjen- 
fortælling. I den senere del af skoleaaret nogle lette 
stile (beskrivelser) i tilslutning til læsebogens stykker og 
med given disposition.

II b. Af Pauss og Lassens II, 1—3. læst 165 sider, prosa 
og digt. 14 digte er lærte udenad.

Samtlige stykker mundtlig gjenfortalte.
Analyse efter hjemmeforberedelse i læsebogen. Bjør

sets grammatik gjennemgaaet med forbigaaelse af enkelte 
vanskeligere dele af sætningslæren. Af Hougens ret
skrivningsregler gjennemgaaet fra § 24 ud. Skrevet 14 
diktater, 13 gjenfortellinger og 10 stile af fortællende 
og beskrivende indhold efter forudgaaende gjennemgaaelse 
paa skolen.

i time ngentlig grammatik og analyse, H/a time til 
skriftlige arbeider og 1^2 time til læsning og digt.

II a. Af Pauss & Lassen II, 2 og 3 noget over 100 sider 
omhyggelig gjennemgaaet; nogle digte udenad.

I grammatik læst nyt om hoved- og bisætninger efter 
Bjørsets bog, derefter repeteret og indøvet ordklasser 
og sætningsled samt formlære.

Omtrent 40 skriftlige arbeider — gjenfortellinger, 
gjengivelser af noget, som var læst for ikke lang tid 
siden, diktater (tildels med øvelse i at omsætte fra aktiv 
til passiv eller omvendt, fra direkte til indirekte tale eller 
omvendt, i at forbinde enkelte sætninger til mere sam
menhængende tale og endel stile efter forudgaaende 
gjennemgaaelse.

III b. Af Pauss & Lassens læsebog III 1 & 2 gjennemgaaet 
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følgende stykker: Flere fortællinger fra Norges historie; 
Brødrene, Jaampa paa ski, En by paa vestlandet, Silde
fisket, Silden kommer, Luther paa rigsdagen i Worms, 
Træk af gudelæren, Tor henter sin hammer, Jøden, Folge- 
fon, Bondebryllup, Østerdalen, Tordenskjold, Under den
norske kyst, samt endel flere stykker. «Mellem slagene»
gjennemgaaet og gjenfortalt. 1

Følgende digte lært udenad : Terje Viken, Fanitulleri, 
Paa Akershus, I Kivledal, Til 'min gyldenlak, Kong 
Haakons gildehal, Den gamle mester, Øivinds sang, 
Flagsang samt Dei gamle fjelli.

Bjørsets grammatik repeteret i 1 time hver anden 
uge. Leilighcdsvis analyse efter læsebogen.

Af landsmaal læst 8 sider af Kohts udvalg: Far sjøl, 
Bukken og bekren, Kjeringi mot straumen, Kolbotn brev,
Jæren samt Dei gamle fjelli udenad (se ovenfor).

Skriftlig: Hver uge enten gjenfortælling eller diktat
(undtagen i stilugen). Stile, tildels med opgivne dispo
sitioner: i. En skoletur. 2. Fortæl om Norges vig
tigste rovdyr. 3. Skiens nedre brygger. 4. Reddet 
fra at indebrænde. 5. Kort gjengivelse af digtet: 
»Tor henter sin hammer«. 6. Et morsomt juleselskaL 
7. Oversættelse fra tysk (Bjørset: »Hier ist gegipstj). 
8. Gjerpen kirke. 9. Markedsgang (skolestil). 10. En 
5-øres historie, fortalt af den selv. 11. Paaskeferien. 
12. Birken. 13. Skienselven i flom (skolestil). 14. 
Eksamensstil: Faaret, dets udseende, egenskaber og nytte. 

III a. Pauss og Lassens læsebog III 1 & 2. Det meste af
læsestykkerne i iste afdeling samt et udvalg af 2den, 
deriblandt A. Munchs »En aften paa Giske« Endellaf
noticerne om forfatterne er lært, med mundtlige tilføielSer
om de vigtigste. Følgende digte udenad : Dei gamle 
fjelli. — Flagsang. — Norges skaal. — Norges stor-
thing. — Reisi te sætren. — Øvelser i analyse. Af
Bjørsets grammatik læst verbet og sætningslæren.
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Følgende skriftlige arbeider: 1. En dag i sommer
ferierne. 2. Skiens jernbanestation. 3. Maria Stuart. 
4. Begivenhederne i Norden 1658—60. 5. Gjengivelse 
i prosa af »Tor henter sin hammer«. 6. Skoleturen 
til Kikut. 7. Vandets nytte. 8. I vinterkulden. 9 & 
10. Gjenfortællinger efter Snorre. 11. Ildens nytte; 
hvorledes skaffer vi os ild? 12. En basar (eller Skiens 
marked). 13. Bartholomæusnatten og det nantiske edikt. 
14. Diktat (stumt h foran v). 15. Do. (store forbog
staver). 16. En friluftsleg. 17. Hvordan er en by 
(brevform). Eksamensstil: Faaret, dets udseende, egen
skaber og nytte.

IV. Af Pauss og Lassens læsebog III 2 & 3 læst og gjen- 
givet: Trækfuglene vender hjem. Strilerne. Bergens 
stift. Den onde stedmoder. En islandsk bondegaard. 
Sagaen om Gunlaug Ormstunge og Skalde-Ravn. Jacob 
v. Tybo. Om de norskes karakter. Haakon Jarls død. 
Mellem slagene.

Af Kohts landmaalsudvalg læst 20 sider. Desuden 
repeteret endel af de i forrige klasse læste stykker efter 
Pauss og Lassen.

Læst de litteratur-historiske oversigter i læsebogen, 
specielt vedrørende de forfattere, hvoraf stykker er lagt 
op til eksamen. De nødvendige versemaal med troper 
og figurer.

Bjørsets gram, repeteret. Analyse hver uge.
Følgende stile: 1. Natur og næringsveie i Brats

berg amt. 2. En norsk bondegaard. 3. Geografien og 
dens nytte. ' 4. Vinden, dens virkninger og brug i 
menneskenes tjeneste. 5. Sammenligning mellem Norge 
og Danmark i henseende til naturlig beskaffenhed og 
næringsveie. 6. Naturen og livet i Norge om vinteren 
(tentamen). 7. Hvilken af den nyere tids opfindelser 
anser du for den vigtigste ? 8. Hvorledes er Jacob v. 
Tybo fremstillet? 9. Hvad er det, som gjør bondens 
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liv saa tiltalende? 10. Hvorfor skal vi behandle dyrene 
vel? il. Trækfuglene og deres vandringer. 12. Mel
lem slagene. 13. Fra New-York til St. Francisco (paa 
skolen). 14. En vaardag i skolegaarden. 15. Vore 
vigtigste metaller. 16. Hvad gavn skibsfarten medr 
fører. 1

Dispositioner er givet, ligesom læreren af og til har 
skrevet stilene selv til oplæsning. I

Tysk.
I b. Knudsens og Kristiansens lærebog s. 1—82 læst og 

repeteret. Alle vers og endel prosastykker udenad. 
Samtale-øvelser. Bøiningsmønstrene indøvede mundtlig 
og skriftlig. Retroversionsøvelserne læst, skrevet og 
repeteret til no. 31—32.

I a. Læst og repeteret § 4—80 af Knudsens og Kristiansen^ 
»Lærebog i tysk for begyndere«, med tilhørende retrq- 
versioner. Endel stykker, navnlig digte, udenad. Læst 
og repeteret bøiningsmønstrene bag i bogen.

Læst og repet, af Løkkes lille grammatik § 18—24 
og § 27—36.

Jevnlig skriftlige øvelser, tildels efter retroversions- 
stykkerne.

II b. Af Knudsens og Kristiansens lærebog i tysk for be
gyndere er gjennemgaaet fra side 86 (nr. 33) til side 
109 (23 sider). Af Bjørsets tyske læsebog I er gjeh- 
nemgaaet til nr. 38 (36 sider). De sammenhængende 
stykker er mundtlig gjenfortalte og de fleste skrevne 
som diktat eller gjenfortælling. Skriftlige øvelser i bdi- 
ning af substantiver, adjektiver, pronomener og verbejr. 
Af Knudsens og Kristiansens retroversionsøvelser skrevet 
nr. 23—ud; af Bjørsets retroversionsstile skrevet nr. 1 — 
37. Efter Løkke’s »Kortfattet tysk grammatik» gjennera- 
gaaet formlæren (til § 94).

Ha. Knudsens og Kristiansens lærebog s. 86—103; sari-
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tidig læst og indøvet de modale hjælpeverber og hjælpe
verberne haben, sein og werden. — Bjørsets tyske læse
bog I, no. i—31 læst og repeteret, tildels udenadlært. 
Samtaleøvelser om det læste. Af Løkkes mindre gram
matik læst og repeteret formlæren. Til skriftlige øvel
ser er dels benyttet elementærbogens retroversionsøvel- 
ser (som er gjennemgaaet 2 gange) dels de til læse- 
stykkerne svarende stile i Bjørsets læsebog.

111 b. Af Bjørsets tyske læsebog I læst statarisk stykkerne 
43, 47, 48, 50, 52, 55, 56; af Bjørset II læststatarisk: 
novellistisk stof og digte: 6, 9, 14, 27, 29; naturh. 
stof: 4, 21, 47; historisk: 15, 16, 20, tilsammen ßoVy 
side. Desuden læst kursorisk af Bjørset I og II ca, 40 
sider.

Af Løkkes lille grammatik ved Johanssen læst og 
repeteret syntaksen til § 127. Desuden repeteret hele 
formlæren.

Retroversionsstile hver uge, afvekslende hjemme og 
paa skolen. I slutten af skoleaaret. skrevet efter Kri
stiansens nye stiløvelser, udg. 1900, nr. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, il, 13, 25, 27, 48, 49.

111 a. Af Bjørsets læsebog I og II som i III b.
34 skriftlige arbeider, dels efter retroversionsstykkerne 

i læsebogen, dels besvarelse af tyske spørgsmaal hentet 
fra læsestykkerne, undertiden forbundet med øvelser i 
at omsætte fra aktiv til passiv og fra direkte til indirekte 
tale eller omvendt, dels efter Kristiansens stiløvelser 
(1900). Af grammatiken repeteret formlæren og læst af 
syntaksen ud genitiv.

IV . Læst ud og repeteret det statariske pensum i Voss’ 
Lesebuch samt gjennemgaaet kursorisk det foreskrevne 
antal sider i samme bog. Repeteret Løkkes lille gram
matik. Gjennemgaaet afsnittene om modale hjælpever
ber og propositioner i Kristiansens taleøvelser og stil
øvelser.

2
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Stil hver uge, afvekslende hjemme eller extemporé. 
Jevnlig øvelse i mundtlig oversættelse fra norsk til tysk, 
(ligesom stilene) efter Kristiansens stiløvelser og »stil
opgaver til Pauss & Lassens tyske læsestykker«.

Engelsk.
Il b. Af Brekkes lærebog for begyndere læst og repeteret 

til pag. 67 (Rich Peter the Pedlar). Samtaleøvelserne 
er alle skrevne paa vægtavlen, efterat gloserne til dem 
paa forhaand er læst og skrevet og stykkerne mundtlig 
læst og lært. Grammatiken bag i bogen er læst i til
slutning til øvelsesstykkerne foran. De norske retro- 
versionsøvelser er gjennemgaaet dels mundtlig, dels 
skriftlig. Forøvrigt er der drevet paa med afskrift, 
diktat og besvarelse af opstillede spørgsmaal paa engelsk.

II a. Af Brekkes lærebog for begyndere læst og repeteret 
til Rich Peter the Pedlar, side 67. Samtaleøvelserne 
for det meste lært udenad; grammatiken bag i bogen 
læst og repeteret. I sidste halvaar samtale paa engelsk 
om det læste, ligesom ofte spørgsmaal, stillede paa en
gelsk, er skriftlig besvarede, dels paa tavlen dels i 
stilebog. Første halvdel af de norske eksempler skrevet 
som hjemmestile.

III b. Af Brekkes lærebog for middelskolen fra Rich Peter 
the Pedlar ud bogen læst og gjengivet. Nogle digte 
udenad. Af Brekkes nye engelske læsebog for middel
skolen st. i, 4, 14, 21, 23, 26, 29, 32, 35, 41, 50 (2, 
3, 6), 65 (s. 218—22), ialt 30 sider, hørende til eks
amenspensumet, læst og repeteret. Læst kursorisk 40 
sider af samme bog. Af Herrestads grammatik, 2den 
udgave, læst formlæren og af sætningslæren til § 111 
(konjunktionsbisætninger). Sætningslæren delvis repe-, 
teret. Skriftlig gjengivelse 1 time ugentlig, dels af be
arbeidede stykker fra læsebogen, dels efter Holmboes 
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øvelser og Short Narratives I. 1 hjemmestil i regelen 
hver anden uge efter øvelsesstykkerne i Brekkes lære
bog og efter Alnæs og Høsts skriftlige øvelser i engelsk. 

III a. Af Brekkes begynderbog læst fra Rich Peter the 
Pedlar omtr. 19 sider. I sammes ny engelsk læsebog 
af eksamenspensumet: Dick Whittington, The Spea- 
king Chip, Caterpillars & Butterflies, The Eagles Nest, 
David Copperfield, The Mysterious Englishmen, Buds, 
Seasons, Coal, The Strait of Dover, Scotland, England 
as it was and is, Alfred the Great, 2—3, ialt 30 sider.

Af det ekstemporale læsestof: Peter’s Friends, The 
Wonderful Box, The Lost Camel, The Peasant’s Spec- 
tacles, The White Rabbit, Half Profits, Trees and 
Shrubs, Raleighs two Plants, Habits of Flowers, What 
a Shovel did, Alfred the Great 1, David Copperfield’s 
Visit to Yarmouth.

Af Herrestads gram, læst det meste af formlæren 
samt en hel del af de vigtigere regler i syntaksen.

Skriftlig gjenfortælling efter Holmboe og Short Narra
tives I foruden efter læsebogens stykker i begyndelsen 
af skoleaaret. Retroversionsøvelser og stil efter Brekkes 
begynderbog.

IV. Af Brekkes nye engelske læsebog læst statarisk: Toms 
first Adventure, Canvas Boat, Cat, Coal, Scotland 1, 2, 
6, 7, Guy Fawkes, Cruise of the Dolphin, Rowland Hill, 
Alfred the Great 2, 3, 6, George Stevenson, Nelson 
s. 218—221 ; tilsammen 37 sider. Desuden kursorisk gjen- 
nemgaaet ca. 40 sider, nemlig White ship, Ships, Dog, 
Horse, David Copperfield: He runs away, Scotland 
3, 4, 5, 8, Alfred the Great 1, 4, 5, Gulliver’s Travels, 
Nelson (resten), Livingstone, L. shaken by Lion, Casa- 
bianca (udenad), Heavy Brigade.

Repetition af det hele pensum, der lægges op. Herre- 
stads grammatik repeteret. Skriftlig gjenfortælling hver 
uge.

2:,:
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Historie,
l b. Af Ræders historiske lærebog oldtiden og middelalderen 

til s. 57 »Tiden fra 843«. Pensumet 2 gange repeteret. 
Meddelt oversigter og fortællinger væsentlig efter Otto- 
sens lærebog i historie og Ræders histor. fortællinger. 
Oftere forevist historiske billeder.

/ a. Læst og repeteret 2 gange Ræders lærebog i historie 
for middelskolen forfra og til Forliget i Verdun (s. 57)/ 

II a & b. Af Ræder læst og repeteret fra Forliget i Verdun 
til »Den nyere historie« (s. 57—120).

III b. Af Ræder læst og repeteret fra »Den nyere historie» 
—»Den hellige alliance« (s. 120—248).

III a. Ræders lærebogs. 118—240 læst og repeteret. Frem
stillingen suppleret med udførligere skildringer efter for
skjellige kilder, særlig for de nordiske rigers vedkom
mende. 3 skriftlige arbeider over historiske emner er 
udførte i norsktimerne.

IV. Læst nyt fra »Den hellige alliance» (s. 248) og bogen 
ud ; dernæst repeteret hele bogen.

Geografi.
I a & b. Efter forberedende gjennemgaaelse af enkelte dele 

af den fysiske geografi og af Europa er af Horns 
geografi læst og repeteret fra Norge til Finland (s. 
6—54).

II a & b. Horn, fra Finland ud Europa.
III a & b. Læst og repeteret Horn fra Asien til »Vandets 

kredsløb« (s. 101 —1$5). Skizzeret de bekjendteste 
stjernebilleder mellem Polarstjernen og Sirius.

IV. Repeteret det hele pensum til middelskoleeksamen, Norge 
2 gange. Karttegning efter landomrids.

Naturkundskab.
I b. Gjennemgaaet de i Sørensens botanik nævnte typer 
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med undtagelse af potetesplanten. Adskillige ekskur
sioner. Paabegyndt anlægget af herbarium.

Efter Sørensens zoologi læst og repeteret til kryb
dyrene.

I a. Zoologi: efter Sørensens lærebog læst og repeteret 
pattedyr og fugle. Botanik: læst og repeteret de i lære
bogen opstillede 20 typer, der tillige er pressede.

// b. I zoologi er læst resten, af hvirveldyrene samt øvrige 
6 rækker. Repeteret de vanskeligere afsnit. I botanik 
er lærebogen læst ud. Presset ca. 15 nye planter, 

t Plantebestemmelser saavidt tiden har tilladt det.
// a. Blomsterplanterne. Linné’s system og øvelser i bru

gen af flora. Sørensens lærebøger. Fortsat med pres
ning af planter. Ekskursioner.

I zoologi: Læst Sørensens bog ud fra krybdyr og 
repeteret.

III b. I botanik: Græsfamilien; fra Nogle udenlandske dyr
kede planter og bogen ud. Ekskursioner og øvelser i 
plantebestemmelse. Sørensens lærebøger.

Repetition af pensumet i botanik og zoologi. I fysik: 
Magnetisme, elektricitet og lidt kemi. — Henrichsens 
lærebog.

III a. Zoologi efter Sørensens lærebog læst fra florvingede 
bogen ud. Repeteret det hele pensum.

Botanik efter Sørensens lærebog læst fra »Græsfa
milien« bogen ud med øvelser i bestemmelse af planter 
efter flora. Enkelte ekskursioner.

Fysik efter Henrichsens lærebog. Læst magnetisme 
og elektricitet, lydlære og »lidt kemi« med tilhørende 
eksperimenter.

IV. Fysik; Henrichsens lærebog. Fra Lidt kemi og bogen 
ud ; derpaa mekaniken til de tre aggregattilstande. Re
peteret hele bogen.

Sundhedslære: Knudsen og Falcks lærebog. Læst 
og repeteret bogen.
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Regning og matematik.

I a & b. Repeteret læren om decimalbrøk. Gjennemgaaet 
og indøvet ved talrige opgaver hele brøklæren, ogsaa 
multiplikation og division med brøk og bl. tal.

Konstruktion: addition og subtraktion af rette linjer: 
cirkelen og dens linjer, add. og subtr. af vinkler; ned, 
fæld, og opreisn. af perpendikulæren

II a & b. Regning: Efter Ole Johannesens lærebog gjen- 
nemgaaet brøklæren ogsaa for det tilfælde, at multipli
kator eller divisor ef brøk. Enkelt og sammensat regur 
ladetri. Procentregning paabegyndt. ।

Geometri: I begyndelsen af skoleaaret konstruktion;
i 2det kvartal paabegyndt Bonnevie og Eliassens lære, 
bog. Læst til paralleler mellem paralleler med tilhø
rende konstruktionsopgaver. '

Aritmetik: I andet halvaar. Bonnevie og Eliassens 
lærebog fra begyndelsen til ligninger § 60. Repeteret:.

III b. (i t.) Procent- og renteregning og blandede opgaver 
væsentlig efter Ole Johannesens regnebog ßdie hefte.

Aritmetik (2 t.) efter Bonnevie og Eliassens lærebog 
fra multiplikation i iste bog og ud iste og 2den bog 
med samtlige opgaver. |

Geometri (2 t.) efter Bonnevies lærebog ved Eliassen 
fra parallele linjer i iste bog og ud iste og 2den bog 
med samtlige opgaver.

III a. Johannesens regnebog III : Procentregning og rente
regning — til opgaver om kurs.

Bonnevies geometri: Læst og repeteret fra Summein 
af vinkler i polygoner til tredie bog. Læst og repeteret 
proporitioner efter aritmetiken; derpaa er tredie bog af 
geometrien gjennemgaaet. j

Bonnevie og Eliassens aritmetik: Læst og repeteret 
fra potenser til decimaltal.

III a & b. (indskrænket pensum). Repeteret brøklæren — O.
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Johannesen II, gjennemgaaet enkelt og sammensat regu
ladetri og lidt af procentregning — O. Johannesen III.

Af Eliassens »Indledende kursus i geometri« gjennem
gaaet og konstrueret alle opgaver til cirkelen.

/K Prakt. regning (2 å 1 time): Disconto-, delings- og sel
skabsregning, blandingsregning og blandede opgaver 
væsentlig efter Ole Johannesens regnebog 3die hefte. 
Endvidere flade- og rumberegning. Regnskabsførsel efter 
Klingenbergs lærebog.

Aritmetik (2 t.). Efter Bonnevie og Eliassens lære
bog: Forhold og proportioner, ligninger, potenser og 
roduddragning med samtlige eksempler og opgaver. 
Repetition af hele lærebogen.

Geometri (2 t.). Efter Bonnevies lærebog ved Elias
sen : jdie, 4de og 5te bog med samtlige opgaver. 
Repetition af hele lærebogen.

/ /< Indskrænket pensum. Reguladetri og procentregning. 
Flade- og rumberegning efter 4de hefte af Johannesens 
regnebog.

Fortsat med konstruktioner i det ved reglementet 
angivne omfang.

Tegning.
I a & b. Lettere ornamenter og gjenstande optegnet paa væg

tavlen eller opskizzeret i elevens bog, tildels diktattegning.
II a & b. Efter Petersen, Hänselmanns og Herties plancher 

samt ældre middelskoleeksamenstegninger. For at frem
hævetegningen er skravering og skyggestreger ofte anvendt.

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.

HI Samtlige træklodser for middelskolen, 2 tildels 3 lege
mer sammenstillet. Naar tiden har tilladt det, har de 
flinkere elever afskygget sin tegning.
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Skrivning.
I a & b. Thorsen og Wangs skrivebog, 2det og jdie 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 hat 
havt 8 linjer at skrive hjemme til hver time.

IIJ a & b. 2. timer maanedlig. Forskrift paa vægtavlen 
hvortil Thorsens og Wangs 5te hefte er benyttet. Er 
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. Stykke med 3 slags lapning, navnedug, lap med 

hulfald, knapper, knaphuller, hægter, maljer, forskj. slags 
isyning af baand. Strikket et par vanter.

II a & b. Tegnet, klippet og syet linned med kiler, rynk
ning og ret linning med splitbelæg fortil. Strikket først 
hæl og taa; begyndt paa strømper til voksne; enkelte 
elever færdige med første strømpe. ,

III & IV. Ridset, klippet og syet linned med knapning paa 
skuldrene. De dygtigere elever i kl. IV syet unden- 
krave. I strikning fuldf. pensumet for de 2 sidste aar 
(1 par strømper).

Haandarbeide for gutter.
Det har ogsaa iaar været nødvendigt at dele sløidpat- 

tierne i mindre partier med fælles arbeide og fælles instruk
tion. Derved er opnaaet at holde interessen vedlige baade 
hos de dygtigste og hos de mindre dygtige uden at forcere 
undervisningen for de sidste.



I QOß] Undervisningen. 2 5

Endel af de udførte arbeider er beisede og bonede.
Undervisningen har foregaaet i tilslutning til Kjenneruds 

modelrække, hvoraf følgende numre er udførte.
IV kl. 72, 73, 80, 81, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 99, 104,

105. De 3 sidste numre kun af de dygtigste.
III a & b. i parti 67, 69, 72.

i » 80, 81, 84.
i » 97, 102, 103, 105.

II a & b. 1 » 46, SO, 54-
I » 64, 67, 69, 72.
I » 77, 80, 82.
I » 92, 93, 96, 97-

I a & b. I b 11, 13, 22, 25, 35, 37, 41
I » 44, 56, 61, 62.
I » 87, 88, 9i-

Gymnastik.
3 partier: a) I m. Bentzens tabeller IV—VIII.

b) II m. — — VIII—XII.
c) III & IV m. — — XIII—XVII.

Salonskydning med IV 1 gang ugentlig den sidste del 
af skoleaaret. Leg har stadig været indlagt i tabellen. Paa 
vaarkanten fik gutterne lov til at spille fodbold og langbold 
2 gange hvert parti.

Gymnastik for piger.
I a & b. Minnesboken tab. V a—V a, 2.

II a & b. — » VII a—VI b, 2.
III & IV. — » VII a, i—VII b, 2.

En stor del af timetallet (ca. '/s) er anvendt til frilufts- 
lege og boldspil.
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Gymnasiet.

[1 9^-

Religion.
i gymn. Gjennemgaaet indledningen til det gamle testamentet 

skrifter og de i undervisningsplanen fastsatte salmer pg 
kapitler af de profetiske skrifter.

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

I tilknytning til Brun og Casparis kirkehistorie et 
fortalt om kirkens udvikling i de første 3 aarhundredér.

2 gymn. Af kirkens historie er fortalt om kirkens udvikling 
og kristendommens udbredelse i middelalderen, om refor
mationen og de nyere kirkesamfunds udvikling og ud
bredelse, særlig om den lutherske kirke og om de nor
diske lande. Gjennemgaaet indledning til det nye testa
mente, fornemmelig til evangelierne, særlig til Johs. evang.

S gymn. Af det nye testamente repeteret Johs. evang. kap. 
I, III og gjennemgaaet kap. X, XIII—XVIII. Indled
ning til brevene særlig til Pauli breve og Romerbrevet. 
Gjennemgaaet Rom. kap. I, 1 — iS, III, V—VIII. Ind
ledning til de katolske breve og gjennemgaaet I Petr. 
Indledning til Johs. aabenbaring og gjennemgaaet kap. 
XXI 1—8, XXII.

I tilknytning til Jensen: Kristenlæren gjennemgaaet 
den kristelige troes- og sædelære.

Nogle timer benyttede til repetition af kirkens ældste 
historie.

Norsk.
gymn. Af Pauss og Lassens læsebog IV, 2 læst af As

bjørnsen : En nat i Nordmarken. En sommernat paa 
Krogskoven. Herremandsbruden. — Moe: Om fo ke- 
eventyret. — Wergeland: Fordums venner. Norge til 
Amerika ved Ole Buils didreise. Hasselnødder 1—4.



1903] Undervisningen.

Hardanger, — Welhaven: Af Norges dæmring. Byens 
kirkegaard. Republikanerne (udenad) — Bjørnson: En 
fallit. — J. Lie: Rutland. — Cervantes: Don Quixote.

I Garborg og Mortensens læsebog: Geiti. Du døyr 
for dit liv. Til fjells. Nordland. Millomalderen.

I Broch og Seips literaturhistorie (mindre udg.) læst 
den romantiske periode: Wergeland, Welhaven, As
bjørnsen, Moe, A. Munch samt Aasen, Lie, Vinje og 
ud bogen tilligemed literaturarter. Desuden fra begyn
delsen til J. N. Bruun.

Læsningen af literaturhistorien er suppleret ved fyl
digere oplysninger, væsentlig efter Jægers literaturhistoie.

Versemaal, troper og figurer.
Analyse er ikke forsømt.
Følgende stile: I. Hvordan er samfærdselen og 

forbindelsen mellem menneskene bleven lettet de sidste 
IOO aar? 2. Høsten. 3. Karakterskildringen i Bjørn
sons: En fallit. 4. Mit fødesteds omegn. 5. Lys- 
og skyggesider ved det spartanske opdragelsessystem. 
6. Wergelands liv og digtning. 7. Hvorfor seirede 
grækerne i Perserkrigene? 8. Hovmod staar for fald. 
8. En markedsdag. 10. Var Grækenlands undergang- 
ved Filip en historisk nødvendighed? II. Hvorfor er 
selvbeherskelse en saa værdifuld egenskab? 12. Be
skrivelse af Nordsjøen. 13. Hvilken morskabsbog synes 
du bedst om, og hvad er det ved den, som tiltaler dig 
mest ? 14. Hvorfor hør vi være forsigtige i omtalen 
af vor næste ?

Nogle af stilene er før indleveringen fremsagt som 
foredrag af eleverne Dispositioner er givet, ligesom 
læreren af og til har skrevet stilene selv til oplæsning. 

2 gymn. Læst og gjengivet (efter Pauss og Lassen III, 3 & 
IV, 2): Flolberg: »Den politiske kandestøber«, »Om 
de norskes karakter». Ewald : »Rungsteds lyksalighe
der«. J. N. Bruun: »Norges herlighed«. Oehlenschlä-
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ger: »Morgenvandring«, »Hakon Jarl«. Bjørnson: »Ei
fallit».

Læst og gjengivet af Garborg og Mortensens lese 
bok: »Ivar Elison«, »Herning unge«, »Unge Raa 
mund«. Vinje: S. 119—22, »Gamle mor« og »Atter 
syn». Blix : »Nordland«, »Guds ord« og »Vaarsalmé« 
Klæboe: »Ho Dun-Sesel«. Garborg: »Gud sigm
Noregs land«, »Fiatland«. P., Sivle : »Utferdsdraapa»
S. Telnæs: »Spilemannen». H. Lie: »Fløyta i sko
gen«. Schjøtt: »Millomalderen«, »Henr. Wergeland« 
Hægstad: »Upphavet til det norske folkemaal«.

Læst nogle svenske stykker efter Pauss og Lassém- 
læsebog III, 3.

Læst og repeteret de til literaturlæsningen svarende 
afsnit af Broch og Seips mindre literaturhistorie, med 
supplerende meddelelser.

Metrik, troper og figurer er leilighedsvis' behandlet 
under læsningen. i

Stile (efter samtale om stof og disposition): 1. Hvor
ledes har mennesket fulgt det bud at gjøre sig jorden 
underdanig? 2. Nytten af at kunne fremmede sprog. 
3. Middelalderens munkevæsen. 4. Sammenligning mel
lem Norges og Sveriges naturforhold og næringsveie.
5. Hvorfor bliver store mænds fortjenester ofte først aner- 
kjendt af efterslegten ? 6. Olav den hellige og hans 
livsverk. 7. Om udvandring, dens aarsager, lys- 1 og 
skyggesider. 8. Koloniernes art og betydning ned 
gjennem tiderne. 9. Indhold og tankegang i Oeh en- 
schlägers digt »Hakon Jarl«. 10. Dagbladenes indhold 
og værd i vore dage. 11. Hvorfor regner man en ny 
tidsalder i verdenshistorien fra omkring aar 1500? .12. 
Hvorledes kan nød og farer blive til gavn for et f<j>lk? 
13. Handlingens gang og hovedpersonernes karakter i 
»En fallit«. 14. Hovmod staar for fald. 15. Hvorfor 
maa arbeide betragtes som en velsignelse for mennesket?
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Oldnorsk: Læst og repeteret s. 7—29 af Nygaards 
læsebog for begyndere, med tilhørende bøjningsmønstre 
samt 4 sider af de »grammatiske supplementer«.

Af Nygaards »Sproget i Norge« læst s. 1—5 og re
peteret det øvrige.

gymn. Kjæmpeviser og folkeviser i udvalg efter Lassens 
poetiske læsebog. Nyere norsk literatur, særlig lands- 
maalsforfattere (Kr. Janson, A. Garborg, A. Vinje, Jens 
Tvedt) efter Hægstad og Skards »Norsk digtning efter 
1814«. Repetition af artiumspensumet. Broch og Seips 
literaturhistorie for middelskolen repeteret. — Følgende 
stile: i. Hvad mener Holberg med »Den politiske 
kandestøber,« og ved hvilke midler søger hanat naa sin 
hensigt ? 2. Forbindelsen tillands mellem Østlandet og 
Vestlandet; vigtigheden af en jernbane mellem disse to 
landsdele. 3. Almindelig værnepligt; dens værd for 
nationen og den enkelte. 4. Om reformer i alminde
lighed, deres aarsager, berettigelse og hindringer. 5. 
Anvendelse af foregaaende paa et historisk eksempel 
(reformationen i Norden). 6. Jernets rolle i nutiden. 
7. Kappelyst blandt ungdommen og følgerne deraf for 
dens udvikling. 8. Redegjørelse for tankegangen i 
Welhavens »Norges dæmring« (efter læsebogens udtog). 
9. Hvorledes og hvorfor afviger efterslegtens dom fra 
samtidens? 10. Preussens ydmygelse og reisning i be
gyndelsen af det 19de aarhundrede. II. Rigdoms for
dele og fristelser. 12. Aristokrati og adel.

Oldnorsk: 10 sider af Nygaards udvalg læst og re
peteret; 32 s. af elementærbogen repeteret.

Tysk.
gymn. Læst statarisk af Voss: »Deutsches Lesebuch« 

162—64 (»Die Bürgschaft«, »Jena und Tilsit«, »Luise- 
Brief« ; 9, 2 sider) samt s. 4—43 af Voss’ »Udvalg af 
tyske forfattere« (o: »Wilh. Tell«, i—2 Aufzug); re
petition.
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Repeteret syntaksen og det meste af formlæren i 
Løkkes lille grammatik.

I regelen hver uge afvekslende stil eller gjengivelse 
af oplæste stykker. Til stilene benyttedes Kristiansens 
stiløvelser og »stilopgaver til Pauss og Lassens tyske 
læsestykker«. ,

2 gymn. Af P. Voss’ udvalg af tyske forff. : Wilhelm Teil 
ister u. 2ter Aufzug, Aus Schillers Privatleben A og B. 
Riehl: Die 14 Nothelfer.

30 skriftlige arbeider: gjengivelser af oplæste fortæl
linger og nogle bearbeidelser af læste stykker.

3 gymn. Artiumspensum læst ud og repeteret den del, som 
skulde lægges op til eksamen. Repeteret nogle afsnit 
af grammatiken. 21 skriftlige arbeider, deriblandt de 3 
prøveopgaver for undervisningsraadet. '

Engelsk. i
1 gymn- Af Biekke og Westerns udvalg af 'engelske for

fattere for iste gymnkl. læst og repeteret David Copper
field, Murder of Ritzio, Drake’s Voyage, Monmouth, 
British Isles, tils. 72 sider, Desuden gjennemgaaet dig
tene: Red Thread of Honour, Christmas at Sea.

Skriftlige gjenfortællinger hver uge fra august—no
vember, derefter iflg. cirkulære fra dept. kun hveranden 
uge. Disse var som oftest efter »Short Stories«, men 
undertiden af vægtigere indhold saaledes: Træk åf 
Amsterdams historie, Om Belgiens geografi, Norden
skiölds Vega-reise samt beskrivelse af et billede.

To timer anvendt til gjennemgaaelse af hovedtræk) i 
det engelske statsliv.

Knudsen og Løkkes præpositioner og synonymer 
læst og repeteret.

2 gymn. I Brekkes og Westerns udvalg for 2 og 3 real
gymnasium : Charles I & Parliament, Last Sitting pf 
Parliament, Impeachment of the five Members 164I2,
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The Landing of William of Orange, Monmouth, The 
Crimean War samt Mr. Pickwicks’ Trial efter udvalget 
for iste klasse.

Af novellen »Called Back« 60 sider dels paa skolen, 
dels ved hjemmelæsning. De hjemmelæste pensa gjen
nemgaaet i hovedtrækkene paa skolen.

Synonymer er jevnlig indøvet, eftersom tiden har 
tilladt det.

’ gymn. Læst statarisk af Brekke og Westerns udv. for 2. 
og 3- gyrnnkl.: Gladstone: Speech. Af sammes udv. 
for iste gyrnnkl.: Scott: The Fisherman’s Funeral 
og digtene: The Fair Hills of Ireland, Gibraltar, Lan
ding of the Pilgrim Fathers; endvidere Byron: The 
Prisoner of Chillon (Velh. og Klasings udg.); af Penny 
Poets XIV: The Song of the Shirt, Rule Britannia; 
Byron: The Eve of Waterloo og The Ocean; Shelley: 
Ode to a Skylark. Af Sommerfelts udv. 11 sider af 
L. Parr: Peter Trotman, ialt 40 sider skjønliterært 
stof. Pensumet repeteret. Meddelt oplysninger om de 
læste forfatteres liv. Læst kursorisk af Sommerfelts 
udv. Malachi’s Cove og Life and Letters of Ch. Kingsley.

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

dere til'side 80 læst og repeteret. Samtalerne og nogle 
af læsestykkerne lært udenad og benyttede til mundt
lige øvelser. Diktat. De norske øvelsesstykker over
satte mundtlig og skriftlig. Bogens grammatik læst og 
repeteret.

1 gymn. Af Bødtker og Høsts lærebog for begyndere fra s. 81 
ud bogen med forbigaaelse af st. Charlotte Corday, 29 
sider. Af Hermanstorff og Wallems udv. af den nyere 
franske literatur læst og repeteret st. I, II, III, V og 
endel af VI, af forf. Claretie, Sardou, Daudet og Coppée, 
ialt 36 sider. Af Storms Dialogues franpais et udvalg 



32 Skiens off. høiere almenskole. [1902

af afsnittene om den bestemte og ubestemte artikel, de-i 
lingsartikelen og kjøn. Af Knudsens grammatik fra 
verbets tider ud bogen og af formlæren til § 46.

3 gymn. Hermanstorff og Wallems udv. af nyere franske 
literatur læst Tartarin de Tarascon, Le Cigare du Chan 
celier, Colonne de Vendome, L’enfant Perdu, Formatior. 
de la France, ialt ca. 50 sider. Desuden repeteret de: 
hele artiumspensum, tils. 80 sider. Hele Knudsens gram- 
matik repeteret. Øvelser af Storms Dialogues Franqais.

Historie.
i gymn. Ræders lærebog i oldtidens historie f. gymn. læst 

og repeteret.
2 gymn. Læst og repeteret Ræders lærebog i historie for 

middelskolen fra forliget i Verdun til »Den hellige alli
ance« suppleret med dikterede tilføjelser.

3 gymn. Læst ud Ræders historiske lærebog fra 1789, sup
pleret dels ved Ræders »Historien i fortællinger«, dels 
ved meddelelelser efter forskjellige kilder (saasom Otto- 
sens og Schmidts »Lærebog i Historie« og Øverlancls 
»Norges historie efter 1800»); endel enkeltheder dik
teret til i lærebogen. Repetition af det hele pensum.

2

Geografi.
gymn. Fysisk geografi: Haffners lærebog læst ud.
gymn. Læst og repeteret A. Steens matematiske geografi. 

Repeteret efter middelskolens lærebog Sveriges og Dan
marks topografi og læst Sveriges økonomiske geografi 
efter Årstals lærebog for gymnasiet.

gymn.. Økonomisk geografi: Årstals lærebog læst ud. 
Repetition af den fysiske og matematiske geografi.

N aturkundskab.
gymn. Waages lærebog, »Det daglige livs kemi«, læst cg' 

og repeteret. Omtrent alle de i lærebogen anførte eks
perimenter er udført for eleverne.
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Desuden har eleverne, delt første gang i 4, senere i 
3 partier, i tilsammen 25 lektioner å 2 timer — kh 5 
— 7 — paa slutten indtil 9 deltagere ad gangen — un
der adj. Hoels veiledning faaet øvelse i selv at foretage 
eksperimenter.

Øvelserne har omfattet følgende opgaver:
i. Kulsyren og de kulsure salte. 2. Svovlsure salte, 

særlig jernvitriol og kobbervitriol og i denne forbindelse 
ogsaa jern og kobber. 3. Salpetersure salte. 4. Klor
metaller. 5. Reduktionsmidler: Fremstilling af jern
oxyd og reduktion af dette ved vandstof; reduktion ved 
kulstof (særlig ved blæserør), ved svovlsyrling og ved 
jernvitriol. 6. Fremstilling af vandstof og surstof; paa
vist nogle af deres egenskaber. 7. Natrium og kalium 
og enkelte forbindelser (natriumhydroxyd og natrium
bikarbonat). 8. Jod, klor og klorvandstof. 9. Kvæl
stofforbindelser, nemlig ammoniak, kvælstofoxyd og 
kvælstofdioxyd. 10. Belysningsmidler — ætylen. 11. 
Blyets forbindelser. 12. Boraksperlen. 13. Svovl- 
vandstof.

Til forsøgene brugtes dels af forsigtigheds dels af 
økonomiske hensyn væsentlig reagensrør og smaa digler.

Knudsen og Falks lærebog: »Det menneskelige le
geme II« læst og repeteret.

- gymn- Læst og delvis repeteret pensumet af Isaachsens 
fysik iste og 2det hefte. Eksperimenter.•"Talrige regne
eksempler hjemme og paa skolen.

Botanik: Læst og repeteret Th. Ressvolls lærebog. 
Forevist talrige præparater og friske planter. De mikro
skopiske præparater er tildels foreviste ved hjælp af 
projektionsapparatet. Adskillige fysiologiske forsøg er 
udførte.

3 gymn. Fysik. Efter Schiøtz’s lærebog læst varmelæren. 
Efter Ernst’s lærebog læst elektricitetslæren. Repeteret 
det hele fysikalske pensum.

3
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Talrige regneeksempler til mekanik, varmelære og 
elektricitet udførte hjemme og paa skolen, ofte støttet, 
til udførte eksperimenter.

Biologi. Frk. Bonnevies lærebog læst og repeteret 
med forevisning samt dissektion af en del af de om
handlede dyr.

Matematik.
i

i gywt. Aritmetik: repeteret hele middelskolens pensum.. 
Læst efter Bonnevie og Bergs lærebog til aritmetiske, 
rækker, med forbigaaelse af enkelte vanskelige partier! 
Megen øvelse i bogstavregning, ligninger og logaritmer

Geometri: repeteret hele middelskolens pensum. Læst 
efter Bonnevie og Sørensens lærebog til beregning af 
den regulære femkant (s 5). Øvelser i konstruktioner 
og beregninger.

2 gymn. Geometri efter Bonnevie og Sørensens lærebog læs': 
og repeteret polygon- og cirkelberegning fra femkanten, 

Stereometri efter Guldbergs lærebog læst og repeteret 
det hele pensum.

Trigonometri efter Guldbergs lærebog læst og repe
teret det hele pensum.

Analytisk geometri efter Guldbergs lærebog læst og 
repeteret ud cirkelen. i

Aritmetik efter Bonnevie og Bergs lærebog fra arit
metiske rækker ud pensumet. I

Talrige regneeksempler til alle dele af det matema
tiske pensum saavel hjemme som paa skolen.

3 gymn- Analytisk geometri * efter Guldbergs lærebog fra 
ellipsen og ud; repeteret den hele lærebog.

Funktionslære dikteret væsentlig overensstemmende 
med dr. Elling Holsts lærebog. Læst og repeteret.

Aritmetiken og geometrien, stereometrien og trigono
metrien repeteret. Opgaver hjemme og paa skolen i 
stor udstrækning.
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Tegning.
7 gymn. De for gymnasiet bestemte træ- og blikformer. 

Vasen og søilesokkelen er kun udført af enkelte elever. 
Tegningerne altid afskygget.

2 gymn. Først det gamle middelskolepensum i projektions
tegning. Legemerne er dernæst stillede skjævt til begge 
projektionsplaner. Linjers og fladers tracer. Skjæring 
ved planer lodrette mod et af projektionsplanerne. Pro
filplan til bestemmelse af et legemes skjæring med pla
ner, som ikke er lodrette mod noget af projektions- 
planerne. Det skjærende plan har været bestemt paa 
forskjellig maade.

3 gymn- I projektionstegning er fortsat gjennemgaaelse af 
profilplanets anvendelse, projektion af legemer i dobbelt 
skraa stillinger til begge projektionsplaner, snit og ud- 
foldninger ved opgaver, navnlig artiumsopgaver udførte 
paa skolen.

Gymnastik.
i parti. Bentzens tabeller XVII—XXIV. Floretfægtning 

1 Sang Salonskydning 1 gang ugtl. den sidste del af 
skoleaaret.

Leg stadig indlagt i tabellen. 2 gange paa vaarparten 
fodbold og langbold.

Fortegnelse
over de i middelskolen og gymnasiet brugte lærebøger.

I religion.
Vogts bibelhistorie for middelskolen (fork, af dr. Bang). 
Luthers katekismus.
Klaveness’ forklaring.

3*
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Brun og Casparis kirkehistorie.
Klaveness’ bibellære.
G. Jensen, Kristenlæren.

I norsk og oldnorsk.
Pauss og Lassens læsebog I—IV.
Bjørsets grammatik.
Hougens retskrivningsregler.
Broch og Seips lille literaturhistorie.
Nygaards oldnorsk læsebog for begyndere.
Nygaards udvalg af den norrøne literatur.
Hægstad og Skard, Norsk digtning efter 1814. *
Garborg og Mortensen, Lesebok for högre skular.

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 og II i kl. II og III.
Voss, Udvalg af tyske forf.
F. Kurze, Deutsche Geschichte im Mittelalter.
Velhagen & Klasing, Deutsche Prosa II.
Pauss og Lassen, Tysk læsebog.
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.
Knudsen og Løkke, Engelske stiløvelser.
Brekke og Western, Udvalg for gymn. I.
Brekke og Western, Udvalg for realgymn.
Byron, The Prisoner of Chillon.
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I fransk.
Bødtker og Høst, Fransk læsebog for begyndere.
Bødtker og Høst, Franske læsestykker.
Hermanstorff og Wallem, Udvalg osv.
Knudsen, Fransk grammatik.
Storm, Dialogues Frangais.

I historie.
Ræder, Lærebog for middelskolen.
Ræder, Oldtidens historie.

I geografi.
Horn, Lærebog for middelskolen.
Haffner, Fysisk geografi.
O. Johannesen, Matematisk geografi.
A. Steen, Matematisk geografi.
A. Årstal, Økonomisk geografi.

I naturkundskab.
Sørensens Zoologi.
Sørensens Botanik.
Knudsen og Falk, Det menneskelige legeme I og II.
Henrichsen, Fysik.
Waage, Kemi.
Schiøtz, Fysik.
Ernst, Elektriciteten.
Isaachsen, Fysik.
Resvoll, Biologi for gymn. I. Botanik.
Bonnevie, Biologi for gymn. IL Zoologi.

I matematik.
Nicolaisen, Regnebog.
O. Johannesens regnebog hefte 3. 
Bonnevie, Geometri ved Eliassen. 
Bonnevie og Eliassen, Aritmetik.
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Bonnevie og Berg, Aritmetik for gymnasiet. j
Bonnevie og Sørensen, Geometri for gymn.
C. Guldberg, Trigonometri.

— »— Stereometri.
— »— Analytisk geometri.

Vil. Afgangseksamener 1903.

a. Middelskoleeksamen. 1
Denne bestod afgangsklassens 29 elever, som anføres 

nedenfor; 10 af dem havde indskrænket fagkreds; 1 af disse 
10 maa underkaste sig fornyet prøve i religion:

Med fuldstændig fagkreds. Hovedkarakter.
I. Andersen, Alfred Hjalmar Tilfredsstillende.
2. Andersen, Carl Ferdinand Do.
3- Christensen, Arnt William Meget tilfredsstillende.
4- Gisholt, Svend Jakobsen . Tilfredsstillende.
5. Gulliksen, Emmanuel . Meget tilfredsstillende.
6. Gundersen, Magnus Tilfredsstillende.
7- Gunnæs, Haakon Mauritz Verner Do.
8. Gurholt, Martin Zachæus . Do.
9- Jervell, Josef Seiersted Do.

10. Jespersen, Peder Mathias^. Meget tilfredsstillende.
11. Lie, Karl Kjøstel .... Tilfredsstillende.
12. Lund, Marius Christian Bruun Do.
13- Mathisen, Olaf Elster . Meget tilfredsstillende.
14. Paulsen, Halvor .... Do.
iS- Simonsen, Simon .... Do.
16. Borch, Solveig......................... Tilfredsstillende.
17- Christophersen, Gudrun . Do.
18. Engebrethsen, Helga . Særdeles tilfredsstillende.
i9- Orset, Josefine Marie . Meget tilfredsstillende,
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Med indskrænket fagkreds — samtlige uden tysk:

20. 'Christensen, Halfdan.
2i. Eliassen, Fin.
22. Evensen, Ernst.
23. Høyer, Hans Thomas Houen (indskrænket pensum i 

matematik).
24. Larsen, Aksel Sverre.
25. Olsen, Johannes.
26. Olsen, Olaf Johannes (indskr. pens, i mat.).
27. Holta, Astri.
28. Juul, Marie Olete (indskr. pens, i mat.).
29. Larsen, Gudrun Christiane.

Til den skriftlige prøve fremstillede sig videre 24 priva
tister (12 uden tysk, 7 med indskrænket pensum i matematik; 
2 af disse bestod ikke prøven, og 3 maa underkaste sig for
nyet prøve i tegning. Desuden bestod 2 lærere med den 
høiere lærerprøve tillægsprøve i engelsk og matematik, hvor
efter der for dem udfærdigedes vidnesbyrd om bestaaet middel- 
skoleeksamen med indskrænket fagkreds.

42 elever af III bestod den foreløbige prøve i religion 
og naturhistorie. Af 11 privatister, som fremstillede sig til 
denne, bestod 8 prøven; 1 har adgang til fornyet prøve (i 
naturhistorie).

Som medlemmer af censurkomiteen til bedømmelse af 
de skriftlige besvarelser, tegningerne og prøveskrifterne ved 
skolerne i 5te kreds, som omfatter Sandefjord, Larvik, Brevik, 
Porsgrund og Skien, var af undervisningsraadet beskikket:

i norsk overlærer Hougen (Sandefjord), adjunkt Blix (Larvik), 
suppleant adjunkt Hanssen;

i tysk adjunkt Scharffenberg, adjunkt Bugge (Brevik), suppl. 
rektor Johanssen;

i engelsk adjunkt Skaaden, overlærer Vemmestad (Porsgrund), 
suppl. frk. Fürst (Larvik);
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i matematik adjunkt Lund (Porsgrund), adjunkt Hoel, suppl. 
adjunkt Hoffstad (Sandefjord);

i tegning adjunkt Hoffstad, lærer Kjær (Porsgrund), suppl. 
major Nielsen;

i skrivning major Nielsen, frk. Sørvig (Larvik), suppl. frk.
Bentsrud (Brevik).
Til formand i komiteen var opnævnt rektor Johanssen.
Undervisningsraadet havde bestemt, at mundtlig prøve1 

for eleverne blot skulde holdes i religion (for IV og 111), 
norsk, historie og geografi, og at videre gutterne skulde prø
ves i gymnastik og pigerne i haandgjerning. Som censorer 
var beskikket:
i religion pastor Kullerud;
i norsk overlærer klougen (Sandefjord), suppl. adjunkt Hanssen; 
i historie rektor Sommerfelt (Larvik), suppl. overlærer Coll;
i geografi adjunkt Torkildsen (Porsgrund), suppl. adjunkt 

Borchsenius;
i gymnastik lærer Blegelid;
i haandgjerning (piger) frk. Julie Nielsen. I

b. Artium.
Af 3 gymn.s 7 elever maatte 1, fordi han var optaget : 

klassen uden opflytningseksamen fra 2 gymn., fremstille sig 
til mundtlig prøve ved privatistartium i Kristiania. Af de 
øvrige 6 bestod 1 ikke den skriftlige prøve. Følgende 5 be
stod eksamen:

Abrahamsen, Christian Peter, hovedkarakter Meget tilfredsstillende. 
Engebrethsen, Nora Elise, — Meget tilfredsstillende. 
Gaathaug, Halvor, — Tilfredsstillende.
Hol, Jon, — Do.
Nærum, Peder, — Do.
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Mundtlig prøve ved artium afholdtes efter undervisnings 
raadets bestemmelse i : engelsk, censor adjunkt Hermanstorff 
Drammen, matematik og geografi, censor rektor Søyland 
Tønsberg.

Desuden blev artianerne prøvet i gymnastik, censor kap 
' tein Florentz.

Den regelmæssige undervisning fortsattes efter den skrift 
lige prøve for 3 gymn. til 18. juni og for IV til 20. juni 
Alle andre klasser læste som sedvanlig til 2. juli de dage 
de ikke havde skriftlig prøve (og III a & b prøve i religion): 
undtagen 3 dage, som gik med til fællescensur for skriftlij 
middelskoleeksamen i 5te kreds og optagelsesprøve til kl. I.

Klassernes daglige timetal var dog efter 20. juni betyde 
lig indskrænket, fordi hver dag 3 eller 4 af lærerne var op 
taget som eksaminatorer og censorer ved afgangseksamener 
dels her, dels udenbys.

Ved optagelsesprøven for indmeldte til kl. I medvirkede 
ogsaa denne gang velvillig lærere o'g lærerinder ved byens 
folkeskole som censorer. ।

Skoleaaret afsluttedes lørdag 4. juli.

VIII. Bibliotekets og samlingernes 
tilvekst i 1902—1903.

Biblioteket.
A.' Teologi. Filosofi.

S. Kierkegaards saml, verker h. 28—42.
Det nye Testamente, umsett paa norsk Folkemaal. G.
Fr. Nielsen: Kirkehistorie I, 15, 16; II, 1 & 2. 3.

B. Pædagogik. Universitetet og skolerne.
Vor Ungdom. 1902; 1903, I, 2, 3.
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Årstal: Forældre og børn; h. 9—11.
Den høiere skole 1902.
Dokument No. 106 (1888): Aldersforhold og Familieforhold 

for Lærere ved Statens Skoler. G.
Daae, A. Nogle opdragelsesanstalter for ’forbryderske og 

forsømte børn. Thr. 1892. G.
Forhandlinger ved femte nord, filologmøde i Kra. 1898. G.
Storth. Prop. No. 1, Hovedpost IV (Kirkedepartementet) 1900 

—1901 og 1901 —1902. G.
Oplysningsvæsenets fonds særbudget. 1901 —1902. G.
Kristiania Folkeskole. I. Oversigt — Resumé. 2. Katalog 

— Catalogue. Kra. 1900. G.
Das humanist. Gymnasium II—VII og VIII, 1 & 2. G 
Beretning om skolevæsenets tilstand i Norge. 1899. G.
De nordiske Landes Undervisningsvæsen 1895 —1900. G.
25 programmer fra norske almenskoler, 3 fra tekniske skoler, 

6 fra seminarier; 25 danske og 51 svenske.
Universitets- og skole-annaler 1902.
P'agskolestatistik'- 1896—1899. G.
(Dansk) Forslag til lov om høiere almenskoler. G.
Betänkande af 8/io 02 af komiteen af 2% 99 för utredning 

af frågor rörande de allmänna läroverken I, II, III. G.
Fleischer, Engelsk grammatik.
Bjørset, Tyske stiløvelser for III og IV, 2 udg.
Gjør og Johanssen, .Opgaver til oversættelse fra latin, 3 udg.
J. Løkke, Engelsk grammatik ved Høst.
Chauvin, Franske stiløvelser.
Universitets- og skoleannaler 1902, 12—25.
Kiitzner—Lyon, Praktische Anleitung zur Vermeidung der 

hauptsächlichsten Fehler in Anlage u. Ausführung deut
scher Aufsätze.

D. F. Knudsen og J. Løkke, Engelske præpositioner og sy
nonymer.

Bjørset, Tysk vokabular, repetitionsliste over stilgloser til 
middelskoleeksamen.
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Western, Øvelser i tysk for IL
Erichsen og Jensen, Norsk læsebog for III.

C. Sprogvidenskab.
Arkiv for nord, filologi B. 18.
Falk og Torp, Etymolog, ordbog 3, 4, 5.
Herm. Paul, Grundriss der german. Philologie II, 3.
S. Bugge, Norges indskrifter med de ældre runer. H. 6.
Westergaard, Sanskrit-læsebog 1846. G.
Ernsk Kaper: Tysk-dansk-norsk ordbog.
O. Rygh, Gaardnavne IV. 2.
Richter, Kleines Handbuch der deutsch. Synonymen.

D. Historie. Politik. Arkæologi.
Lorange : Samlingen af norske oldsager i Bergens musæum. G.
Urda III, i og Skirner, 1847—49. G.
Dansk biografisk Lexikon B. XVI.
Norsk hist, tidsskrift 4de række II, 1—2.
E. Holm: Danmark—Norges Historie 1720—1814 IV, 1 & 2.
P. A. Munch ; Verdenshistorie. Chra. 1840. G.
Macaulay: England before the restoration I—V (Velhagen 

& Clasing).
Dansk hist. Tidsskrift R. VII, B. 4 H. 1, 2, 3.
Nordmænd i det nittende aarh. H. 1 —16.
Johannes Brun: Et Mindeblad. G.
Svensk hist, tidsskrift XXI og XXII, 1—4.
Hist. Samlinger, udg. af den norske Kildeskriftkomm, II, 1.

Chra. 1902. )
H. Mathiesen: Trondhjem i Borgerkrigene. Thr. 1902. G-
Arnoldsson: Världsfreden. G.
Warnstedt: Rendsburg. Kiel 1850. G.
Aarsberetning 1902 for Foreningen til norske Fortidsmindes

mærkers Bevaring.
Holberg: Introduction til de europiske Rigers Historie. 1757- G.
Holberg: Adskillige Heltinders og navnkundige Damers san- 

menl. Historie. I. 1757. G.
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Øverland, Norges historie efter 1814.
Historisk læsning for gymnasiet nr. 8 og 9.

E. Skjønliteratur. Æstetik. Literaturhistorie.
Klem: Udvalgte digte. 2det oplag.
Chr. Molbech: Dansk poet. Anthologie. I—II. Kbhvn 

1830—32. G.
Det Deichmanske bibliothek. Kra. 1898. G.
Folkebogsamlinger i Norge. Kra. 1901. G.
L. Dietrichson: Den norske Træskjærerkunst. G.
Halvorsen : Norsk forfatterlexikon h. 57.
Hugo Weber, Deutsche Sprache u. Dichtung.
Kleine Schriften v. E. M. Arndt, v. Dr. F. Jonas.
J. Hense, Sammlung deutscher Musterdichtungen f. Schule u. 

Haus.
Goethe u. Schiller, Ausgewählte Balladen erläutert v. Dr. J.

Heuwes.
R. Stecher, Erläuterungen zu Schillers Wilhelm Teil.
H. Stoll, Das neunzehnte Jahrhundert.
O. Boehm, Deutsche Aufsätze zum Nacherzählen.
Helene Böhlau, Ratsmädel- u. Altweimarische Geschichten.
A. Trampe Bødtker og Sigurd Høst, Franske læsestykker, 

2. udgave.
Collin, The Merchant of Venice.
Otto Anderssen, Engelsk literatur I & II.
Hægstad og Skard, Læseverk for ungdomsskoler, I og II.
Keller, Mustersammlung deutscher Gedichte f. Schule u. Haus.
Dietlein, Die Poesie in der Schule.

— Literaturbilder.
— Wiederholungsbuch f. cl. Unterricht in der Literatur
kunde an mehrklassigen Volks- u. Bürgerschulen.

Eitrem, Udvalg af lettere engelsk læsning for gymn.
C. Weitbrecht, Deutsche Literaturgeschichte der Klassikerzeit 

(Göschen toi).
— do. des ipten Jahrhunderts I & II (Göschen 134, 135).
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Lyon, Schillers Leben u Werke.
J. Løkke, Tyske læsestykker 2.

F. Retsvidenskab. Statistik. Økonomi.

Norsk lovtidende 1902.
Norges oft', statistik IV, no. 33, 46.
Krigsretssagen mod oberst Peters i højesteret. G.
J. .Bøgh, Om husflid. G.
Oversigt over Norges statsindtægter og statsudgifter 1901 — 

1902. Anhang til do.
Coll, Skiensfjordens industri. Kra. 1900.
Aschehoug, Social økonomik. H. 1—6.
Statistisk aarbog for kongeriget Norge XXI. 1902. 
Taranger, Norsk samfundslære til skolebrug I.

G. Geografi. Reisebeskrivelser.

P. Skaaden. Stavanger by og nærmeste omegn. G.
Rathkes reise i Finmarken og Rusland 1801—1802. G. 
Holberg, Danmarks og Norges geistlige og verdslige stit.

1749. G.
En samling ældre amtskarter. G.
Bädecker, Belgique & Hollande. G.

— Schweiz. G.
— Rheinlande. G.

Hübner, Vollst. Geographie I. 1756. G.
Frems Atlas over verden.
Årstal, Økonomisk geografi.
Gundersen,Norges og de vigtigste andre landes økonom, forhcld.
A. Steen, Matematisk geografi.

H. Matematik. Naturvidenskab.
Archiv for matematik og naturvidenskab XXIV, XXV, 1--2.
Nyt magazin for naturvidenskab XL, XLI, 1—2.
Norges arktiske flora I, 2 b og II.
Stuxberg, Sveriges och Norges fiskar.
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Boas, Lærebog i dyrerigets naturhistorie. Norsk udg. ved 
J. Hjort. 2det opl.

Hopstock, Lærebog i menneskets anatomi etc. Kra. 1902.
Strassburger, Das kleine botanische Practicuni.
P. Engebrethsen, Læren om mennesket. 2det opl.
Bulletin météorol. du Nord. 1901 —1902.
Jahrbuch des norw. meteorol. Instituts. 1902.
Isaachsen, Fysik.
C. Christiansen, Lærebog i fysik. 2den udg. H. 1, 2, 3.
N. Jacobsen, Illustr. katalog 2. Fysikalske apparater.

I. Skrifter af blandet indhold.
Samtiden, udg. af G. Gran. 1902, 6—10; 1903, 1—6.
For kirke og kultur. 1902,'6—10; 1903, 1—6.
Det kgl. norske videnskabsselskabs skrifter. 1901. G.
Forhandlinger i Kristiania videnskabsselskab. 1902.
Skrifter, udg. af Kristiania videnskabsselskab. 1902. I—II.

• Som gave (G.) er ikke betegnet, hvad skolen har faaet fra kirke
departementet og andre offentlige institutioner eller forlæggere af skoleboger.

Den fysikalske samling.

Diverse glaskar.
2 glasakkumulatorer.

Fjær af staal i jernfod .... Gjøsteens katalogn r 18
Apparat til at vise varmeledningsevnen — »— 32
Tversnitsmodel af dampmaskinen. —» — 33
Konveks linse etc.................................. —»— 82
Konkav do.......................................... — » — 83
Foucaults pendel................................ — » — 95
Tyk kautsjuksnor................................ — » — 140
Endosmometer...................................... — »—- 148
Udlader (simpel)................................ — » — 250
Tangensboussole................................ — » — 258
Blikplade med fosforescerende farver — » — 170
2 præparatcylindre.
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i glødelampe. 
Mikroskop. ;

Den naturhistoriske samling.
Skovmaar.
Rødkjelke.
Nattergal.
77 mikroskopiske præparater til biologi (gave af dr. Moestræ .

Andre læremidler. ;
Tegnemodeller (for omtr. 60 kr.).
Refsdal, Vægkarter, serie I, 1—4.

IX. Skolepenge. Skolebeneficier.

Skolepengene, som betales med 1/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/j, den 
tredie '/a, den fjerde og følgende intet.

I skoleaaret var uddelt ßl1,^ fripladse, nemlig 21 hele fil 
4 elever i IV, 11 i III, 5 i II, 1 i I, 3/4 friplads til 1 elevt i 
II, 18 halve til 2 elever i 1 gymn., 4 i IV, 4 i III, 7 i II pg 
i i I, ’/i friplads til 1 elev i 3 gymn. og 1 elev i IV. i

Af kong Carl Johans legat var portioner paa kr. 120 til- 
staaet 1 elev i 3 gymn. og 1 elev i 2 gymn; 1 elev i 2
gymn. og 1 i 1 gymn. fik hver en portion paa kr. 80 — til
sammen kr. 400

For bidrag af Skiens sparebank (kr. 400) og Skiens 
brændevinshandel (kr. 500) til skolepenge for trængende elever 
fik endvidere 3 elever i I hel friplads, 1 i IV, 1 i II og 10 
i I halv friplads.
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Til fripladse og stipendier har skolen altsaa i skoleaaret 
kunnet anvende tilsammen kr. 4470.00.

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 ad
junkt Blom.

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

Skolens inventarium er forøget med nye pulte til et stort 
klasseværelse.

Skolens bygninger, og inventar holdes i god stand.
Af skolelægens indberetning hidsættes :
»Sundhedstilstanden paa skolen i det forløbne skoleaar 

maa siges at have været god.
Af smitsomme sygdomme er forekommet skarlagensfeber 

hos i elev, vandkopper hos 1, røde hunde hos 8, kusma hos 4.
Den hyppigste aarsag til forsømmelser synes hovedpine 

samt »forkjølelse« at være.
Ved aarets begyndelse blev 64 elever undersøgte, nemlig 

42 gutter og 22 piger. Det viste sig, at 20 af gutterne og 
16 af pigerne i mere eller mindre grad var anæmiske eller 
chlorotiske. 1 pige var noget skjæv i ryggen. 2 gutter og 
i pige var hypermetropiske, 3 gutter og 1 pige myopiske. 
Hørelsen var noget nedsat hos 14 gutter og 3 piger.«

Katalogiseringen af skolens bibliotek fortsættes af over
lærer Schneider.

Udlaanet fra discipelbiblioteket har ogsaa i det forløbne 
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.skoleaar major F. Nielsen velvillig besørget. Ogsaa for 1902 
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.

Under 14 april afsendtes til kirkedepartementet følgende 
andragende fra skolens lærere i matematik og regning:

»For at kunne opnaa et forsvarligt udbytte af undervisnin
gen i aritmetik og geometri i middelskolen anholder vi om 
at faa gjøre følgende afvigelser fra undervisningsplanen : ।

i. I klasse I bringes regning med decimaltal og brøk til af
slutning. Der medtages altsaa ogsaa multiplikation og 
division med brøk som multiplikator og divisor, hvilketi 
undervisningsplanen er henlagt til klasse II. Tiden til
lader godt denne forøgelse af stoffet, og fra standpunktete 
side er der neppe heller noget iveien, naar de nævnte emner 
behandles fornuftig. Det maa jo ogsaa erindres, at ele
verne faar brøklæren op igjen i aritmetik i klasse III. '

I sidste halvaar anvendes 1 time ugentlig til geometri
ske forøvelser som efter undervisningsplanen, dog nær
mest i den hensigt at øve i brugen af passer, lineal 05 
maalestok.

2. I klasse II fortsættes først 3 timer ugenti. med praktisk 
regning som efter planen, men der begyndes da mad
reguladetrien, hvoraf følger, at man ogsaa her vil kunne 
føre den praktiske regning videre end efter planen.

De geometriske forøvelser indskrænkes til 1 ugentlig
time istedetfor 2, — eller sløifes ganske. Naar hensyn 
tages til geometriundervisningen, anser vi disse forøvelser 
at være af underordnet betydning, idet de alligevel mu 
gjenoptages i sammenhæng med denne. Derimod paa
begyndes straks aritmetiken med 1 eller 2 timer ugent-
lig, alt eftersom de geometriske forøvelser faar 1 el er
ingen time. Det er nemlig af vigtighed at komme s aa 
langt frem i aritmetik, at ikke fremgangen i geometri i 
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klasse III maa stanse af mangel paa kundskaber i arit
metik (proportioner).

Fra iste november paabegyndes ogsaa geometrien med 
2 ugentlige timer.

3. I klasse III fortsættes med aritmetik og geometri, hver i 
2 ugentlige timer og med praktisk regning i 1 time.

4. I klasse IV anvendes 1 a 2 ugentlige timer til praktisk 
regning, resten til aritmetik og geometri. Kun maa der 
ikke blive bundet 2 faste timer til praktisk regning, da 
dette vil umuliggjøre en forsvarlig afslutning og repetition 
af det matematiske pensum. Hensynet til den praktiske 
regning kræver heller ikke noget saadant — særlig efter 
den her foreslaaede ordning«.
Under 6 juni meddelte departementet, at det i henhold 

til udtalelse fra undervisningsraadet fandt at kunne samtykke 
i, at der ved undervisningen i matematik og regning ved 
Skiens skole gaaes frem som i andragendet omhandlet

XI. Af skolens regnskab 
for budgetaaret iste april 1902 til 31te mårs 1903.

Udgift:
i. Lærerlønninger (deraf alderstillæg kr. 8575.01) kr. 

(deraf til permitteret overlærer Schjøtt 
kr. 4400.00).

2. Kasserer og sekretær........................................... »
3. Carl Johans legat..................................................»
4. Tryknings-, avertissementsudg., skrivesager. »
5. Udgifter ved middelskoleeksamen ...»
6. Blandede udgifter (deri vikarudg. kr. 323.45 

og eftergivne skolepenge kr. 125.00) . . »

44636.01

793-12
391-00
466.98

I359-89

483.20

kr. 48130.20



kr. 48130.20

52 Skiens off, høiere almenskole. [1902

Indtægt:
1. Skolepenge................................................... . kr. 16966.50
2. Kommunens bidrag................................ • » 1129-37
3- Renter af Carl Johans legat .... - » 397-28'
4- Bevilgning til vikar for overl. Schjøtt . . » 2200.00
5- Indtægter ved middelskoleeksamen . . » 997.60
6. Af statskassen............................................. . » 26439.45.

Skiens kommune har i aaret 1902 — foruden det oven
for under indtægt 2 anførte beløb kr. 1129.37, som gjælder 
tiden 1/i 02—31/s 03, havt følgende udgifter til skolen: 
i. Løn til skolelæge................................................kr.
2. Do. - pedel.........................................................»
3. Renhold............................................................... »
4. Bibliothek og samlinger.................................»
5. Vedligehold af bygninger og inventar . . »
6. Brandkontingent og assurance af inventar og

samlinger..........................................................»
7. Indlægning af telefon og elektrisk strøm i

naturfagværelset............................................. »
8. Lys og brænde.............................................. »

kr.

200.001
800.00J
600.00
660.00

1109.40

275 od

337-od 
ii74 6j 

5156.4


