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Aarsberetning for 1903—1904.

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 kirkedpt. beskikket som 
medlem, paany beskikket for 4 aar 18de mai 1904.

Siljan, L., tilsynsmand, valgt 24de november 1898, gjenvalgt 
26de november 1902.

Tørresen, T., frøken, valgt 26de november 1902.
Paulsen, S. B., overretssagfører, valgt 26de november 1902.

Rektor har været forstanderskabets formand ; dets næst
formand var politimester Christophersen.

11. Lærerpersonalet.

Johanssen, Jan Christian, kst. rektor. Født 1841, cand. mag. 
1864, lærer ved private og off. skoler i Trondhjem og 
Kristiania, 1867 nndervisningsstipendiat 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.
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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 katedral
skole 1873, adjunkt ved Fredrikshalds off. høiere almen
skole 1874, overlærer ved Skiens skole 1892, fra V? 
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.

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 skoleaaret 1890—91 ; kst. adjunkt den 25de juli 1897.

Scharjfenberg, Chr. F. W., 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/o), 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 
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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 lærereksamen 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 18991901. Fra 
iste august 1901 konstitueret som adjunkt ved Skiens 
off. høiere almenskole.

Borchsenius, James, 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, 
kst. som adjunkt ved Aalesunds off. skole 28 0 1902, 
hvilket embede ikke tiltraadtes, da han 4/io 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.

Moe, Benjamin Albert, kst. adjunkt. Født 1864, cand. mag. 
1892 (sprogl.-hist. gr. I og IV), timelærer ved Kristiania 
katedralskole 1892—1901, lærer ved fru Ragna Nielsens 
artiumskursus 1895—96, opholdt sig i Tyskland og Eng
land 1901—02, lærer ved Otto Anderssens skole 1902 — 03, 
ved Berles skoles kvindelige gymnasium 1902 — 03. Kst. 
som midlertidig adjunkt ved Skiens skole fra iste august 
1903.

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, lærerindeeksamen ved Olaf 
Bergs skole, Kristiania: iste afdeling 1894 og 2den afde
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lings 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.

Thomsen, Christian, pers. kap. i Solum. Født 1876, cand. 
theol. 1901, 1896—97 lærer ved Gjertsens skole i Kri
stiania, 1897—98 vikarierende lærer sammesteds. Fra 
iste august 1903 timelærer ved Skiens off. høiere almen
skole.

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.
Ved skoleaarets slutning fratraadte overlærer A. L. Coll, 

da han fra 1. august var konstitueret som rektor ved Arendals 
off. høiere almenskole.

Hr. Coll, som var født og opvokset i Skien og havde 
gjennemgaaet vor skole med ære, havde i hele sin lærertid 
uafbrudt arbeidet ved denne og altid nydt almindelig agtelse 
og tillid baade blandt elever og medlærere og i kommunen, 
som han var knyttet til med usedvanlig sterke baand.

Han ledsages derfor visselig af mange baade med tak 
for hvad han her har udrettet, og med varme ønsker om held 
og lykke i den nye, større virkekreds.

Bortseet fra de dage, adjunkt Eliassen var borte fra skolen 
som medlem af undervisningsraadet (med cand, philos. J. Lunde 
som vikar), indskrænkede forfald blandt lærerne sig til 24 dage 
og 31 timer.
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III. Disciplenes antal m. m.

(Middelskolens klasser betegnes i det følgende med romertal).

a. Disciplenes antal og fordeling:

75
rt
5 <40. O'

rt
rt >

4 &

rt
& 4— 0.

"15

5 4- 0

Middelskolen kl. I.......................... 47 48 48 49
— kl. II.......................... 47 47 47 48
— kl. III . . . . 38 38 37 37
— kl. IV ... . 38 38 39 37

Gymnasiet kl. 1................................ 10 10 9 9
— kl. 2................................15 15 15 15

- W- 3................................ 13 13 13 13

Samlet antal 209 209 208 208

De kvindelige elevers antal var ved skoleaarets udgang: 
i kl. I 26; i kl. II 25; i kl. III 14; i kl. IV 14; i iste gymnkl. 
2, i 2den gymnkl. 3, i 3die gymnkl. 3, ialt 87.

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

a. b.
Middelskolen klasse I . I 1 7/12 — 11

— - II . . IS — 12
— III . . 13712 — IS

— - IV . . 15 — Id
Gymnasiet — 1 . . 16 — IS

— — 2 i65/12 — l6
— — 3 • ■ I7S/12 — V
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c. Disciplenes fordeling efter hjemstavn:
Af disciplene har 50 havt sin hjemstavn udenfor Skien, 

20 i Gjerpen, 11 i Solum, 5 i Porsgrund, 1 i Slemdal, 2 i 
Kviteseid, 2 i Langesund, 1 i Brevik, 1 i Bø, 4 i Hollen, 
2 i Saude, 1 i Ekersund.

IV. Fagfordelingen.

Fagene var fordelt paa følgende maade;
Rektor tysk i 3 g., 1 g., IV a 11 timer, historie 2 g., II b

5 t. — 16 timer.
Coucheron naturfag 2 g., 1 g., IV a og IV piger 13 t., mate

matik 3 g., III b li t. = 24 t.
Schneider norsk 2 g., IV a, III a 13 t., tysk II b 5 t., hi

storie IV a, I a 6 t. = 24 t.
Coll norsk 3 g., II a 8 t., tysk 2 g., II a 8 t., historie 1 g., 

III a & b, II a il t. = 27 t. (2 ekstra).
Hanssen norsk og tysk Ib 11 t., historie 3 g., IV b 6 t., 

geografi IV a, III a, II a, I a 8 t. = 25 t.
Blom norsk 1 g., III b 8 t., tysk III a 5 t., engelsk 3 g., 

IV a, III b 12 t., historie I b 3 t. = 28 t. (3 ekstra).
Scharjfenberg religion 3 g., 2 g., III b, II b, I a 9 t., norsk 

I a 5 t., tysk III b og I a 11 t. = 25 t.
Eliassen matematik 2 g., 1 g., IV b, II a 20 t., geografi 2 g., 

i g. 2 t., naturfag III b 2 t. = 24 t.
Hoel naturfag 3 g., IV b, III a, II a, Ib 15 t., matematik 

IV a, III a 10 t., geografi 3 g. 2 t, tegning 3 g., III a 
3 t. = 30 t. (5 ekstra).

Borchsenius engelsk 2 g., III a, II a 12 t., fransk 1 g. 4 t., 
norsk IV b 4 t., tysk IV b 5 t., geografi IV b, III b 
4 t. = 29 t. (4 ekstra).

Moe engelsk 1 g., IV b, II b 14 t., fransk 3 g., 2 g. 4 t., 
norsk II b 4 t., geografi II b, I b 4 t. = 26 t. (1 ekstra).
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Frk. Bjørneng naturhistorie II a, I a 5 t., regning I a 5 t., 
haandarbeide og gymnastik med piger 16 t. — 26 t.

Frk. Holmboe religion III a, II a, I b 6 t, regning I b J t., 
skrivning IV—I 8 t., sang 5 (6) t. = 24 (25) t.

Nielsen gymnastik med gutter 13 t., tegning 1 g.—I undtagen
III a 16 t. = 29 t.

Thomsen religion 1 g., IV a & b 3 t., tegning 2 g. 2 t., 
matematik II b, indskr. pensum III og IV 8 t. = 13 t.

Chr. Hoel sløid IV—I 8 t. (med Torgersen som assistent.

Sum af ugentlige lærertimer 386.

V. Timefordelingen.

Middelskolen. Gymnasiet.
kl. i kl. 11 kl. in kl. IV 1. kl 1 2. kl. 1 3. kl.

Religion.....................
Norsk...........................
Oldnorsk.....................

2
5

2
4

2 
o72

I 
372

I
4

1

I 2
i4

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

6 5
5

5
5

5
5

3
4

3
2

3
2

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

5
2

5 
i

5
72

5
V2

4 6 6.

Tegning.....................
Fransk...........................

2 2 2 2 : 2
2

I 
2

Gymnastik .

Haandgjerning . |

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

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

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

[g.4

l 2

g- 4

2

g- 4

2

Sum 36 36 36 g- 36
P- 35

g- 36
i p. 32

g-36
1 P-32

g. 36 
p- 32

Alle 4 klasser i middelskolen var delt i 2 parallele afde
linger.



JO Skiens off. høiere almenskole. [19O3

Gutter og piger i IV fik undervisning i sundhedslære 
hver for sig i i 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 3 gymn. deltog 1 elev som dissenter ikke i religion; i 
middelskolen var 6 elever som dissentere helt eller delvis 
fritaget for religion (1 i III, 2 i II, 3 i I); 17 fritaget for tysk, 
nemlig 1 i I, 4 i II, 7 i III, 5 i IV, for engelsk 2 (1 i hver 
af de 2 øverste klasser i middelskolen).

Blot indskrænket pensum i matematik gjennemgik 6 elever 
(1 i III og 5 i IV).

For gymnastik var helt fritaget 5 gutter (1 i 3 g., 2 i 
IV, i i II og i i I), 5 gutter for kortere eller længere tid 
(1 i 2 g., i i IV, i i III, i i II og i i I). 10 piger (4 i IV, 
4 i II og 2 i I) var helt fritaget; 3 piger var desuden efter 
lægeattest fritaget en kortere eller længere tid af skoleaaret.

For sang var fritaget 14 elever i gymnasiet og 33 i 
middelskolen, tilsammen 47, deraf 34 for manglende gehør 
eller stemmeskiftning.
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VI. Undervisningen.

Middelskolen.

Religion.
I a & b. Efter Vogts bibelhistorie, fork, af dr. Bang, gjen- 

nemgaaet det gamle testamente. Repeteret katekismen. 
Af Klaveness’ forklaring gjennemgaaet til anden artikel. 
Læst de reglementerede salmevers.

II b. Efter Vogts bibelhistorie, fork, af dr. Bang, kortelig 
repeteret det gamle testamente og gjennemgaaet det nye 
testamente til »Apostlernes gjerninger«. Af Klaveness’ 
forklaring repeteret iste artikel og videre gjennemgaaet 
til 4de part. Læst de reglementerede salmevers.

II a. Efter Vogts bibelhistorie for middelskolen, fork, af dr. 
Bang, læst og repeteret det nye testamente til s Apost
lernes gjerninger«. Af Klaveness’ forklaring læst og re
peteret fra den 2den artikel til 4de part. Repet, kate
kismens samtlige tekstord og Luthers forklaring til iste 
part og iste artikel. Læst og repeteret de reglemen
terede salmevers.

III b. Efter Vogts bibelhistorie, fork, af dr. Bang, gjennem
gaaet fra »Apostlernes gjerninger« ud. Repeteret bibel
historien. Af Klaveness’ forklaring gjennemgaaet 4de og 
5te part og repeteret de 5 parter. Repeteret de regle
menterede salmer. Gjennemgaaet bjergprædikenen (Matt, 
ev. kap. V—VIII). Meddelt en oversigt over kirkeaaret 
og gudstjenestens ordning.

III a. Efter Vogts bibelhistorie, forkortet af dr. Bang, læst 
og repeteret fra »Apostlernes gjerninger« bogen ud. 
Derpaa repeteret hele bibelhistorien. Af Klaveness’ for
klaring læst og repeteret 4de og 5te part. Derpaa re
peteret samtlige 5 parter. Repeteret de i klasse I og II 
lærte salmer. Gjennemgaaet bjergprædikenen (Matt. ev. 
kap. V-VIII).
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I samtlige klasser er eleverne, saavidt tiden tillader 
det, øvede i at finde de gjennemgaaede skriftsteder i 
bibelen; ligesaa er ved gjcnnemgaaelsen af det gamle og 
det nye testamentes skrifter disses plads i bibelen funden. 

IV a & b. I ca. 5 timer søgt foredragsmæssig at belyse 
»tidens fylde« i tilslutning til Johs. 3, 16 og forholdet 
mellem den gammeltestamentlige og den nytestamentlige 
menighed. Brun og Casparis kirkehistorie er læst, gjen- 
nemgaaet og delvis repeteret. Jesu lidelseshistorie er 
gjennemgaaet efter Matt. XXVI—XXVII. Over kirke- 
aaret og gudstjenestens ordning er givet en oversigt.

Norsk.
I b. Gjennemgaaet det vigtigste af Bjørsets grammatik. Til 

øvelse i læsning, forstaaelse af det læste og analyse er 
anvendt Pauss og Lassens læsebog, 2det skoletrin. En 
del digte lærte udenad. I begyndelsen af skoleaaret en 
gang ugentlig diktat, senere af og til. Til indøvelse af 
bogstaveringen er væsentlig Hougens retskrivningsregler 
anvendt, medens regler for interpunktion er dikteret 
eleverne. Stil i regelen hver anden uge, dels gjenfor- 
tælling, dels meddelelser fra elevernes egne oplevelser.

I a. Af Pauss og Lassens læsebog II, i—3 læst 190 sider 
prosa og digte. Stykkerne er mundtlig gjenfortalte. 
10 digte er lærte udenad. Analyse efter hjemmeforbe- 
redelse i læsebogen. Af Bjørsets grammatik er gjennem
gaaet formlæren og det vigtigste af sætningslæren. Af 
Hougens retskrivningsregler gjennemgaaet til § 24 og 
om store forbogstaver og skilletegn. Skilletegnene ind
øvede ved diktat. Skrevet 23 diktater og 24 gjenfor- 
tællinger dels i tilslutning til læsestoffet, dels af korte, 
ukjendte fortællinger, som først er mundtlig gjenfortalte.

II b. Efter Pauss og Lassens læsebog II læst: Smaagutterne 
og troldene paa Hedalsskogen. Engelen. Historien om 
en moder. Jutulen og Johannes Blessom. Kaproning 
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med nøkken. Den grimme ælling. Fløterne og Kaffe- 
Marte. Nordiske gudesagn. Forliset. Faderen. En 
gammeldags juleaften. Kvernsagn. Kongetigeren og 
tigerjagten. Tømmerkjørerne. Stormen. — Af digte 
udenad: Der ligger et land. Norges fjelde (første og 
sidste vers). Luthers minde. Millom bakkar og berg. 
At far min kunde gjera. Sæterjentens søndag. — In
denad : Blomster-Ole. Kirkeklokken i Farum. Truls 
og Inger. Den blide tanke. Det land meg hugar best. 
Kongen i Leire. Matrosen. Brede seil. Henrik og Else. 
Nøkken i kvernen. Kong Kristian stod. Modersmaalet.

Analyse efter læsebogen og diktaterne. Det vigtigste 
af Bjørsets grammatik gjennemgaaet. Hougens retskriv
ningsregler fra § 24 og ud. Skrevet 13 diktater, tildels 
med efterfølgende gjennemgaaelse: Blomster-Ole. Hvor
ledes Kaffe-Marte kom til at slutte sig til flisfløterne. 
Jakob og Marit Nykvaag. De dødes gudstjeneste. Over
tro, der knytter sig til kverne. Fortæl, hvorledes du 
tilbragte juleaften (eller: En tur til Kikut under ski
rendet. Min første dag paa skolen. Tigeren. Tømmer- 
kjørerens dag. Da jeg var ude i stygveir (eller: En 
dag af paaskeferien). Hesten og dens egenskaber (eller: 
Koen og dens nytte).

II a. Læst af Pauss og Lassens læsebog II, 1—3 : En høst
eftermiddag paa oplandet. Til sæters. Forliset. Kirke
klokken i Farum. En gammeldags juleaften. Af den 
græske mytologi (s. 249 — 50). En stranding ved Vester- 
sterhavet. Mit fødeland. Kristiania. Kong Kristian stod 
ved høien mast. Ansgar. Matrosen. London. Løven. 
Lært udenad og repeteret følgende digte : Sæterjentens 
søndag (første og sidste vers). Norges fjelde (første og 
sidste vers). Naar du vil paa fjeldesti. Nordmannen. 
Fedrene vore. Sang for Sverige (1—2 v.)

Læst ud og repeteret det vigtigste af Bjørsets gram.
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Læst ud og repeteret hovedpunkter af Rougens retskriv
ningsregler.

Skrevet 7 diktater, 10 gjenfortellinger og 9 stile 
(1 Brev om en morsom dag i ferierne. 2. En vakker 
have. 3. En ny leg. 4. En opofrende handling. 5. 
Da sneen kom. 6. Birken. 7. Henrik Ibsens park i 
Skien. 8. Fortæl i et brev om et hyggeligt arbeide, 
g. Da jeg gik mig vild).

/// Æ I Pauss og Lassens læsebog III, 1 : Nordiske gude- 
sagn. Forteli. fra Norges historie. En tiurleg i Holleia. 
Terje Viken (tildels udenad). Sildefisket paa Bergens- 
kysten. En by paa Vestlandet i gamle dage. Fra Lo
foten. Lad-Hans (udenad). Til min gyldenlak (udenad). 
Under den norske kyst. Asgaardsreien (udenad). Kong 
Haakons gildehal (udenad). Brødrene. Besøg i et bonde
bryllup. Fra Østerdalen. Silden kommer. Desuden 
nogle andre stykker mere kursorisk.

Gjennemgaaet det meste af Bjørsets gram, samt af 
Hougens retskrivningsregler til K, p, t lyden. Analyse 
et par gange hver uge. Lidt om versemaal.

Følgende 16 stile : Koen og dens nytte. En be
hagelig overraskelse. Hvorledes jeg kom til at sande 
den sætning »Af skade bliver man klog«. Gjengi
velse af Terje Viken. Hunden og dens egenskaber. 
Nord-Amerikas geografiske forhold. Fortæl om vore 
vigtigste fiskerier. Beskrivelse af Gjerpendalen. Hvor
ledes fremkommer det brød, vi spiser? Hvilken anled
ning har ungdommen her til at drive sport? Ved jern
banetogets ankomst. Stenkul og deres anvendelse. Be
skrivelse af en ildebrand. Birken. Hvad nytte har vi 
af vore skove ? Hvad foretager du dig i dine fristunder 
til de forskjellige tider af aaret? (Eksamen). Dertil dik
tater hver maaned samt et par gange oversættelse fra 
engelsk eller tysk.

IIIa. Af Pauss og Lassens læsebog III læst et udvalg paa ca. 80
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s. prosa og 20 s. vers; desuden »En aften paa Giske«. 
7 digte udenad. Af Kohts »Lesestykke i landsmaal« 
ca. 10 s. prosa. En gang ugentlig grammatik og ana
lyse (af Bjørsets gram, læst verbet og sætningslæren). 
Et udvalg af notiserne om de læste forfattere lært udenad.

Følgende skriftlige arbeider: 1. Vor legeplads og 
dens omgivelser. Et frikvarter i sommertiden. 2. Gjen- 
fortælling af »Fanitullen«. 3. Kat og hund. Fortæl om 
deres udseende og egenskaber og sig mig, hvilket af de 
to dyr du foretrækker. 4. Vore skrive- og tegnered
skaber. 5. I. vinterkulden. 6—8. Gjenfortællinger (deraf 
2 efter Snorre). 9—10. Hvorledes skaffer vi os varme 
og lys? il. Dikteret besvarelse af no. 9—10, bedømt 
som diktat. 12. A. Børsesjø. En travkjøring paa isen. 
B. Skiens torv. En dag i markedstiden. 13. Et jern
banetogs udseende og indretning. Et togs ankomst eller 
afgang. 14—15. Diktat (efter dikteret besvarelse af no. 
13). 16. Hvad har du seet af verden udenfor dit føde
sted ? Fortæl noget om din længste reise.

IV b. Af Pauss og Lassens læsebog III, 2 og 3 gjennem
gaaet: Nordfjordhesten. Var jeg en arbeidsmand. Træk
fuglene vender hjem. En aften paa Giske. Et gammel
norsk herresæde. Gunnlaug Ormstunges saga. Kjænipe- 
visen Tor og Loke. Den politiske kandestøber. Guld
hornene. Haakon Jarls død (digtet). Den smukke fa
milie. Protesilaos. En sangers bøn. (Af dette lægges 
alt op til eksamen undtagen : Trækfuglene, sagaen, Guld
hornene og Den smukke familie).

Af Kohts landsmaalsudvalg læst: Hjelpelaus. Gamle 
Grendi. Hemingen. Vaardagen. Til I. Aasen. Slaget 
ved Stanford. Veddemaalet. Sjøormen. Tils, iö1/^ side. 
Desuden repeteret det ifjor læste udvalg.

Bjørsets gram, læst og repeteret. Hyppig analyse. 
Versemaal samt en del troper og figurer forklaret. Li- 
teraturhistoriske oplysninger læst efter læsebogen.
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Stile: i. Et skogtjern. 2. »I nød prøves venner«, 
en fortælling. 3. Fortæl lidt om de norske fiskerier 
(skolestil). 4. Indholdet af og idéen i »En aften paa 
lyske«. 5. En regnvejrsdag. 6. Hvilken af de to ferier, 
sommerferien eller juleferien, synes du bedst om, og 
hvorfor? (tentamen). 7. De forskjellige maader at reise 
paa, deres fordele og mangler. 8. Oversættelse fra 
engelsk. 9. En skitur. 10. Fortæl hvad du ved om 
den norske literatur i det 19. aarhundrede. 11. Hvorfor 
er det bedst at bo i den tempererede sone? 12. Hvad 
kan være grunden til, at saa mange mennesker ud
vandrer fra vort land? 13. En ansøgning. 14. »Som 
man reder, saa ligger man«, en fortælling. 15. En 
vakker udsigt (eksamensstil). Af og til gjenfortælling 
eller diktat.

IV a. Et udvalg af Pauss og Lassens læsebog III, 2 og 3 
læst og for eksamensstykkernes vedkommende repeteret 
(deriblandt »Mellem slagene«, 2den akt af »Jacob von 
Tyboe«, Gunlaug Ormstunges saga og »Nordfjordhe
sten«); — 14 s. af Kohts lesestykke i landsmaal (resten 
læst det foreg, aar). — Nogle digte udenad ; literatur- 
historie efter læsebogens biografiske noticer og enkelte 
af dens indledninger og oversigter. Af og til analyse. 
— En kort fremstilling af digtarterne dikteret.

Skriftlige arbeider: 1. Et reisebrev. 2 og 3. Juli
revolutionen. 4. Hvori adskiller høsten sig fra de andre 
aarstider? 5. De vigtigste træsorter og deres anven
delse. 6. England og Frankrig (en historisk og geogra
fisk sammenligning). 7. Hvilken ferie synes du bedst 
om: sommerferien eller juleferien — og hvorfor? 8. 
Hvorledes opstaar vinden, og hvorledes betegner vi de 
forskjellige grader af dens styrke ? Fortæl om dens 
nyttige og skadelige virkninger. 9 og 10. Sammendrag 
af Gunlaug ormstunges saga. 11. Hvilken nytte har vi 
af fuglene? 12. Nævn de forskjellige reisemaader og 
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forklar deres fortrin og mangler. 13. Hvilken fremmed 
nation synes du bedst om, og hvorfor? 14. Sammen
ligning mellem Norge og Danmark med hensyn til be
folkning, beskaffenhed og næringsveje.

Tysk.
I b. Af Knudsens og Kristiansens lærebog er gjennemgaaet 

til side 85 samt af retroversionsøvelserne side 147—156. 
Det grammatiske stof lært udenad og derpaa indøvet 
mundtlig og skriftlig. Læsestoffet er først lært indenad, 
dernæst udenad, og saa endelig enten afskrevet hjemme 
eller benyttet til diktat eller mundtlig gjenfortælling paa 
skolen. Ved gjengivelsen af samtalerne er altid rollerne 
fordelte paa eleverne. »Bogstavernes udtale« indøvet.

I a. Af Knudsens og Kristiansens lærebog er gjennemgaaet 
til nr. 34 (side 89) og af retroversionsstykkerne nr. 1 — 
22. Samtlige stykker er indøvede mundtlig og skriftlig 
ved diktat, gjenfortælling og skriftlig oversættelse. Skriftlig 
indøvet substantivets, adjektivets, pronomenernes og ver
bets bøining.

II b. Knudsens og Kristiansens lærebog s. 86—100 (tildels 
udenad) med tilsvarende bøiningsmønstre s. 127—137. 
— Retroversionsøvelserne nr. 23—32 skriftlig.

Bjørsets læsebog I s. 1—30 samt ca. 10 sider i ud
valg læst og repeteret (undtagen et par stykker, som er 
læst eks tempore). Enkelte kortere stykker udenadlært. 
Samtaleøvelser paa tysk i tilslutning til de læste stykker; 
de dertil hørende retroversionsstykker skriftlig, desuden 
stile efter Westerns »Øvelser i tysk for 2. middelklasse«.

Af Løkkes mindre grammatik gjennemgaaet formlæren 
2 gange.

II a. Læst s. 79—93 af Kristiansens »lærebog i tysk for 
begyndere«. Læst statarisk og repeteret af Bjørsets 
»tyske læsebog« I nr. 1—6, 8, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 
26, 30, 33, 36, 38 og 39, med tilhørende retroversioner.

2
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Læst kursorisk ca. 17^2 s. af Bjørsets læsebog I (nr. 
7, 9, 16-18, 20, 22, 25, 27-29, 31, 34-35, 37, 40 
—43 og ’/2 s. af 44).

Læst og repeteret af Løkkes lille grammatik form
læren § 17—91.

Gjennemgaaet 11 s. af Westerns »øvelser i tysk for 
II m.«. — Ugentlig en kort stil paa skolen efter Kri
stiansens og Bjørsets retrovcrsioner; et par gange efter 
Westerns øvelser.

III b. Af Bjørsets tyske læsebog I læst statarisk nr. 43, 44, 
5°, 55> 56 (8 sider) og af II nr. 7, 8,'29, 44, (novelli
stisk stof og digte 5 sider), nr. 4, 21, 47 (naturh. stof 
8 sider) nr. 5, 15, 26, 45, (historisk, geografisk stof 10 
sider) — tilsammen 31 sider. Desuden kursorisk 50 s.

Af Løkkes lille grammatik ved Johanssen gjennem
gaaet syntaksen og repeteret den hele grammatik.

Øvelse i mundtlig gjenfortælling. Retroversionsstile 
og frie stile efter Kristiansens: Nye tyske stiløvelser 
til nr. 25. Stilene er efter gjennemgaaelsen lærte udenad. 

III a. I Bjørset I st. 44, 45, 51, 57. I II st. 4, 5, 7, 8, 
15, 21, 26, 29, 44, 45, 47 tils. 30 s. eksamensstof. Des
uden 50 kursorisk.

I Løkkes lille gram, afsnittet om verbet og til orde
nes stilling; dertil repeteret hele formlæren og af syn
taksen til § 108 (dativ).

Hver uge en og to stile først efter Bjørsets retrover- 
sioner, senere efter Kristiansens Nye tyske stiløvelser.

IV b. Af Bjørsets læsebog II læst statarisk stykkerne 34, 
35, 40, 42, 45 (1, 2, 6), 47, 48, 49, 51, samt af Bjørsets 
III i, 2, 3, 6, 9, 14, 25, 28, 38, 42. Desuden repeteret 
hele det stat, pensum, der lægges op.

Kursorisk af Bjørset II: 50, 52, 53, 54, samt af 
Bjørset III 12, 15, 20, 34, 40, 43.

Løkkes gram, ved Johanssen læst og repeteret. Stil 
hver uge baade hjemme og paa skolen efter Kristian-
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sens stiløvelser. 2 sammenhængende timer hyppig an
vendt til en middelskolestil.

IV a. Af Bjørsets læsebog II og III som i IV b.
Løkkes grammatik læst ud fra § 113 og det hele 

repeteret. 34 skriftlige arbeider, fornemmelig efter Kri
stiansens stiløvelser, tildels bearbeidelse af læste stykker 
— vel i/b i 2 sammenhængende timer paa skolen.

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

Rich Peter the Pedlar med tilhørende grammatik. Skrift
lige øvelser paa tavlen og i stilebøgerne; i sidste tilfælde 
har de bestaaet i diktat, omsætning til andre tider, 
forandring fra direkte til indirekte tale o. lign, samt i 
besvarelse af opstillede spørgsmaal. De norske stykker 
er alle oversat mundtlig, og omtrent halvparten er skrevet.

II a. Af Brekkes begynderbog gjennemgaaet til Rich Peter 
the Pedlar. Alle samtaleøvelser lært udenad; altid sam
tale paa engelsk om det læste. Skriftlige øvelser (diktat, 
stil) hver uge. Gram, bag i bogen læst og repeteret.

III b. I Brekkes læsebog for. beg. læst Rich Peter the 
Pedlar. I Ny eng. læsebog st. 1, 4, 14, 21, 23, 26, 
29, 31 (1—3, 7—8), 35, 41, tils. over 30 sider af eksa
menspensum. Dertil over 40 sider kursorisk.

I Herrestads gram, læst og repeteret fra begyndelsen 
til konjunktionsbisætninger.

Diktater, retroversioner, gjengivelser af læsebogens 
lettere stykker, senere gjenfortællinger efter Holmboe og 
Eitrem.

III a. Af Brekkes begynderbog læst Peter the Pedlar. Af 
samme forf.s Ny eng. læsebog læst som pensum: Dick 
Whittington, Speaking Chip, Eagle’s Nest, David Copper
field (His home), Mysterious Englishmen, Caterpillars, 
Tom’s first Adventure, Canvas Boat, Birds, Seasons, 
Strait of Dover, Cruise of Dolphin ; ialt statarisk 32^2 s.

2*
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Kursorisk: Peter’s Friends, Wonderful Box, Lost 
Camel, Beasant and Spectacles, White Rabbit, Bees, 
Trees, Raleigh’s two Plants, Habits of Flowers, What 
a Shovel did, D. Copperfield, King Alfred i, 4 og 5; 
ialt kursorisk 35 s.

Formlæren læst efter Herrestads grammatik samt af 
syntaksen til »Artiklerne«.

Første halvaar stil hver uge: 2det halvaar ialt 17 
gjenfortællinger, mest efter Holmboe.

IV b. Af Brekkes læsebog statarisk : Tom’s First Adven
ture, The Canvas Boat, The Cat, Scotland, The Cruise 
of the Dolphin, Guy Fawkes, Rowland Hill, George 
Stephenson, England as it was and is. Udenfor pen
sum: David Copperfield III og IV, The Chimney-Swee- 
per’s Holiday, The White Ship, Mr. Winkle on the Ice, 
Florence Nightingale, Discovery of the New World, ialt 
40 sider. Det hele middelskolepensum repeteret. Eks
tempore omkring 30 sider. Herrestads gram, læst ud 
og repeteret. En gjenfortælling hver uge og fra nytaar 
hveranden uge en hjemmestil efter Alnes og Høsts 
»Øvelser«.

IV a. I Brekkes læsebog st. 43, 47, 50 (2—3), 51, 56, 59, 
62, 65 (218—21), alt eksamenspensum. Desuden ca. 45 
sider ekstemporalt. Læst ud og repeteret gram. Skrift
lig hver uge efter Eitrem.

Historie.
I b. I Ræders lærebog for middelskolen fra begyndelsen til 

Forliget i Verdun.
I a. Ræders lærebog for middelskolen s. 1—57 læst og repe

teret (enkelte partier flere gange); nogle sider af Nor
dens og Norges historie. Den nordiske mythologi saa- 
velsom den græsk—romerske gjennemgaaet efter den 
norske læsebog. Utheims »F'ortællinger af oldtidens 
historie« og Ræders »Historien i fortællinger« benyttet 



1904] U ndervisningen. 2 1

til oplæsning og fortælling. Vægkarter og historiske 
billeder stadig anvendt.

II a & b. Af Ræder læst og repeteret middelalderen.
III a & b. Læst og repeteret af Ræders historiske lærebog 

for middelskolen fra begyndelsen af den nyere tid til 
»den hellige alliance«. Udfylding efter Ræders »for
tællinger« og Rolfsens »verdenshistorien for børn«.

IV a & b. Ræders lærebog s. 240—303; derefter repetition 
af hele bogen. — En fyldigere skildring af enkelte par
tier af den nyere historie (efter forskjellige større værker).

Geografi.
I a & b. Efter forklaring af de nødvendige begreber af fy

sisk og matematisk geografi læst af Horns lærebog Fra 
Norge til Finland.

II a & b. Horns lærebog fra Finland ud Europa læst og 
repeteret. Karttegning.

III b. Læst og repeteret af Florns geografi fra Asien og ud 
bogen, iberegnet fysisk og matem. geografi.

III a. Læst og repeteret Horns geografi fra Asien til »Lan
det« (s. 110—161).

IV b. Repeteret hele lærebogen, Skandinavien to gange.
IV a. Læst nyt Florns geografi fra jordskorpen bogen ud 

(s. 162—170). Dernæst repeteret hele bogen.

N aturkundskab.
I b. Sørensens botanik til oversigt over planternes ydre byg

ning. Talrige ekskursioner; veiledning i presning af 
planter. Sørensens zoologi : Læst og repeteret til fiskene.

I a. Efter Sørensens zoologi er læst pattedyr, fugle, krybdyr 
og padder. Botanik: De 20 første plantetyper (med 
forbigaaelse af guldaa og lintorskemund). Presset saa 
mange af dem, som har kunnet findes paa den tid.

II b. Potetesplanten; oversigt over blomsterplanternes ydre 
bygning; Fra soleiefamilien til de blomsterløse planter 
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med undtagelse af bartrær — Sørensens lærebog. Lin
nes system. Øvelser i bestemmelse af planter efter 
flora. Talrige ekskursioner.

I zoologi: Læst fra krybdyrene og bogen ud; repe
teret det hele.

II a. Efter Sørensens zoologi er læst de 3 sidste klasser af hvir
veldyrenes række, samt de 6 øvrige rækker. Af botanik: 
familierne soleie, ertebl., læbebi., kurvbi., stenfrugtfam., 
æblefam., rosefam,, korsblomstr., græsfam. rakletrær.

III b. Plantebestemmelse. Indsamling og presning. Sam
tidig repetition af de forekommende familier. Læst nyt 
græsfamilien og blomsterløse planter. Indre bygning og 
ernæring. Repetition af plante- og dyreriget. (Sørensens 
lærebøger).

Fysik, Henrichsens lærebog: fra »Materiens konstitu
tion« og udover; de kemiske forsøg; lyd.

III a. Græsfamilien. Fra blomsterløse planter og bogen ud. 
Sørensens lærebog. Øvelse i plantebestemmelse efter 
flora. Ekskursioner. Repeteret det hele pensum.

I zoologi: Repeteret Sørensens lærebog.
I fysik: Læst og repeteret fra de tre aggregattil

stande og til lyd. Henrichsens lærebog.
IV a b b. Fysik (2 t.); Henrichsens lærebog, læst ud pen

sumet og repeteret. Sundhedslære (1 t.), Knudsen og 
Falks lærebog I læst og repeteret.

Regning og matematik.
I a & b. Repeteret læren om decimaltal. Af brøklæren: 

addition og subtraktion af ensbenævnte brøker, udvid- 
ning og forkortning af brøker, addition og subtraktion 
af uensbenævnte brøker. Omgjøring af brøk til deci
malbrøk. Multiplikation og division af brøk og blandet 
tal med helt tal, derpaa med brøk som multiplikator og 
divisor. Af konstruktioner: addition og subtraktion af 
rette linjer; cirkelen og dens Linjer; vinkler, konstrukt, 



Undervisningen. 231904]

af lige store vinkler, addition og subtraktion af vinkler, 
halvering af vinkler. Perpendikulærer og deling af linjer 
i 2, 4 og 8 lige store dele.

II b. Regning: Repeteret brøk og decimalbrøk. Pinkelt og 
sammensat reguladetri. Begyndt paa procentregning.

Aritmetik : I slutningen af oktober begyndt paa Bon- 
nevie og Eliassens lærebog i 1 time ugentlig. Læst til 
multiplikation af polynomer.

Geometri: I 2det kvartal begyndt paa Bonnevie og 
Eliassens lærebog. Læst til punkt 85 i afsnittet »Pa
rallele linjer«. Delvis repeteret.

II a. Regning : Repeteret brøk- og decimalregning, væsentlig 
ved regning til og fra enheden. Reguladetri, enkelt og 
sammensat. Procentregning. (Ole Johannesens regnebog 
3die hefte).

Aritmetik (1 t. fra skoleaarets begyndelse til 15de 
novbr., senere 2 t.). Bonnevie og Eliassens lærebog fra 
begyndelsen og til (a b) 2, med tilsvarende afsnit af 
opgavesamlingen.

Geometri (2 t. fra 15de novbr.). Bonnevie og Elias
sens lærebog fra begyndelsen og til Vinkler med pa
rallele ben, med tilsvarende opgaver.

III b. Praktisk regning: (1 t.) Johannesens lærebog ßdie 
hefte, procent og renteregning, rabat, disconto samt 
delings- og selskabsregning.

Aritmetik: (2 t.). Bonnevie og Eliassens lærebog, 
fra ligninger til brudne brøker (145) læst og repeteret 
samt af proportioner det nødvendige for at forstaa deres 
anvendelse i geometrien.

Geometri: Bonnevie og Eliassens lærebog fra § 90 
til og med § 175. Repeteret.

Talrige opgaver fra alle dele af pensumet hjemme og 
paa skolen.

Indskrænket pensum (1 t.). Repeteret brøk og deci- 
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tnalbrøk. Sammensat reguladetri, procent- og rente
regning, o o

III a. Aritmetik: Fra multiplikation til decimaltal; repetition.
Geometri: Fra § 85: Bonnevies lærebog til tredie 

bog; repetition.
Praktisk regning: Procent- og renteregning.

IV b. Arithmetik (Bonnevie og Eliassens lærebog: Ligninger, 
proportioner, potensering og roduddragning, med opga
ver. Lærebogen repeteret.

Geometri: (Bonnevie og Eliassens lærebog) fra 3die 
bog og ud, med opgaver. Lærebogen repeteret.

Regning: Diskonto-, delings- og blandingsregning; 
flade- og rumberegning. (Ole Johannesens regnebog 
3die hefte). Regnskabsførsel efter Klingenberg.

IV a. Aritmetik: Fra decimalregning og ud bogen, repe
teret det hele pensum.

Geometri: Repeteret 3die bog; læst resten af pen
sumet. Repeteret hele lærebogen.

Praktisk regning: Kurs, diskonto, delings- og blan
dingsregning ; overflade- og kubikberegning efter Johan
nesens 4de regnehefte.

Endel regnskabsførsel efter Klingenbergs bog.

Tegning.
I a & b. Lettere figurer og ornamenter opskisseret af lære

ren i liden maalestok i elevens bog eller optegnet paa 
vægtavlen.

II a & b. Fornemlig efter Hänselmanns plancher, tildels efter 
Petersen og Hertie eller ældre middelskoleeksamens- 
opgaver. For at fremhæve tegningen er som oftest skra
vering eller skyggestreger anvendt. De længst komne ele
ver har farvelagt sine arbeider.

III b. Perspektivlæren i store træk gjennemgaaet paa væg
tavlen. Departementets retlinjede klodser, tildels 2 ä 3 
sammenstillet i lettere opstilling, samt skiven og cylinderen.
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IV a & b. Samtlige klodser for middelskolen. Opgaven 
sammenstillet af 2, 3 eller flere legemer. Af de sidst 
ankomne modeller er ringen, keglen og pyramiden teg
net. De flinkere elever har afskygget sin tegning.

Skrivning.
I a & b. Thorsen og Wangs iste, 2dct og 3die hefte. Øvel

sesbog ved siden. Eleverne har hver time faaet øve sig 
i at skrive paa vægtavlen. Til hver time skrevet 5 
linjer hjemme — hveranden time tal og hveranden time 
et bogstav (de smaa bogstaver).

II a & b. Thorsen og Wangs 3die og 4de hefte. Øvelse i 
at skrive de store bogstaver paa vægtavlen. Til hver 
time skrevet hjemme i forskriftsbogen. Øvelsesbog ved 
siden.

III a & b. Thorsen og Wangs 4de og 5te hefte. Øvelses
bog ved siden. Øvelse i at skrive paa vægtavlen. Hver 
time en diktat (12 trykte linjer dikteret paa 12 minuter). 
Skrevet hjemme i forskriftsbogen til hver time.

IV a & b. Thorsen og Wangs 5te hefte. Øvelse i at skrive 
paa vægtavlen. Eleverne har, saavidt tiden har tilladt, 
skrevet hjemme i forskriftsbogen. Hver time en diktat 
(12 trykte linjer dikteret paa 12 min.). De sidste timer 
i skoleaaret blev anvendt til renskrivning af regnskabs
bøgerne.

Haandarbeide for piger.
I a & b. Paa rudet tøi er udført de alm. slags lapning. 

Syet et linned med rynkning og firskaaren halslinning. 
Strikket et par vanter (den svenske v.).

II a & b. Syet et linned af noget vanskeligere fa^on med 
split og klaf. Strikket først løs hæl og taa, senere hel 
strømpe. Flere færdige med begge strømper.

III a & b. Ridset, klippet og syet et par benklæder med 
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linninger og rynkede kapper nedenom. Strikket en 
strømpe.

IV a & b. Da denne klasse syede benklæder i kl. II, har 
de det sidste aar udført de forskjellige slags lapninger 
og stopninger samt navnedug. Strikning : en strømpe, 
som de selv har beregnet efter modeltegning og tekst 
i sine haandarb. bøger. Repeteret nogle vanskeligere 
øvelser fra tidligere aar (knaphul, klaf o. 1.).

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

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.

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

modelrække, hvoraf følgende numre er udførte::
IV a & b. T^^ 80, 82, 90, 91, 96, 99, 105, 107, in. De 

4 sidste numre kun af de dygtigste.
III a & b. i parti 56, 61, 64, 67.

i » TI, 80, 81, 84.
i » 90, 91, 92, 93, 96.
i » 99, 102, 103, 104, 105.

II a & b. 1 » 65, 67, 70.
i » 78, 92, 93.

I a & b. 54, 56, desuden et par af de dygtigste no. 72, 
73. 92.

Gymnastik for piger.
I a & b. M. b. tab. V b.—V a, 2 med talrige lege. Høst 

og vaar har gymn. i flere uger været drevet ude som 
boldspil og leg.

II a & b. Mb. tab. VII b —VI b, 2. Vaar og høst som 
ovenfor.
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III & IV. Bentzen tab. V og VI med underafdelinger. Sløifet 
enkelte øvelser efter skolelægens forordn. Ellers som 
de to foreg, partier.

Gymnastik for gutter.
I det hele taget har Bentzens tabeller været fulgt for 

middelskolens 3 partier, og falder tabellernes benyttelse i skole
aaret saaledes :

a) I m. indtil tab. VIL
b) II » — » XI.
c) III » — » XVII.

Leg som regel anvendt i hver gymnastiktime. I mai 
spillede alle partier 2 å 3 gange langbold og fodbold.
Under eksamen blev en hel formiddag anvendt til salonskyd
ning med III og IV mkl.

Sang.
I—III. Gjennemgaaet det væsentligste af sang- og musik

læren. Hovedvægten lagt paa tonedannelsen. Takt- 
slagningsøvelser. Hver time skalaøvelser. Enstemmige 
sange efter Koppangs enstem. sangbog. Kl. I indøvet 
førstestemmerne, kl. II andenstemmerne og kl. III tredie- 
stemmerne til 6 firstemmige fællessange for hele skolen.

Gymnasiet.

Religion.
i gymn. I ca. 8 timer foredragsmæssig belyst forholdet mel

lem den nye og den gamle pagt samt det indbyrdes 
forhold mellem de forskjellige dele af det gamle testa
ment. Gjennemgaaet indledningen til Mosebøgerne, sal
merne og profeterne og læst og gjennemgaaet de i un
dervisningsplanen fastsatte salmer og stykker af profe
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terne samt Davids klagesang over Jonathan 2 Sam. 1, 
17—27.

Undervisningen i kirkehistorie har været knyttet til 
Brun og Casparis bog. Særlig vægt har været lagt paa 
forstaaelsen af kirkefædrenes betydning, munke- og pave
dømmet. Begyndt paa Luther og reformationen.

2 gymn. Af kirkens historie er kortelig gjenfortalt om kir
ken i de 3 første aarhundreder, videre fortalt om kir
kens stilling i middelalderen, om reformationen og de 
nyere kirkesamfund, særlig om den lutherske kirke og 
om de nordiske lande.

Gjennemgaaet indledningen til det nye testamentes 
skrifter, særlig omhandlet evangelierne. Af Johs. ev. gjen
nemgaaet kap. I, i —18, III.

j gymn. Repeteret indledning til Johs. ev. og gjennemgaaet 
kap. I, i —18, III, X, XIII—XVII. Indledning til Pauli 
breve, særlig til Romerbrevet. Gjennemgaaet Rom. I, 
i —17, III, V, VI—VIII. Indledning til de almindelige 
breve, særlig til Peters breve. Gjennemgaaet Peters iste 
brev. Indledning til Johs. aab. og gjennemgaaet kap. 
XXI, 1—8 og XXII.

Efter Jensens'. Kristenlæren gjennemgaaet den kriste- 
stelige troes- og sædelære.

Norsk.
i gymn. I Pauss og Lassens læsebog IV, 1 af Wergeland: 

E'arvel til Alfred, Min grav, Kongens ankomst, Mig selv, 
Fordums venner, Norge til Amerika, Hardanger, Karl 
Johans død, Hasselnødder. Af Welhaven: Norges 
dæmring, Republikanerne og Byens kirkegaard. Styk
kerne af Asbjørnsen samt eventyrene af Moe. Bjørnsons 
»Eln fallit« samt Ibsens »De unges forbund«.

Broch og Seips lille literaturhistorie udfyldt med med
delelser fra Jægers. Versemaal, troper og figurer. Føl
gende 15 stile: Et norsk landskab, Hvad jeg vilde
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gjøre, om jeg var rig, Fønikerne i oldtiden og englæn
derne i nutiden, Hvorfor blomstrede Athen saa paa 
Perikles’s tid? Hvem bør jeg anse for min ven? Mit 
rejseselskab paa dampskibet, Vinteren i Norge (tenta
men), Hvad er affektation og hvorfor er den saa for
kastelig ? Skienselvens vasdrag, Graccherne og deres 
betydning i Roms historie, Hvorfor sætter de fleste 
mennesker pris paa at reise? Glassets værd i menne
skets tjeneste, Vaaren, Hvilke pligter har vi mod dyrene ? 
Hvorfor er Norge saa tiltrækkende for turister? (Eksamen), 

2 gymn. Af Pauss og Lassens læsebog for gymnasiet: Hol
bergs »Den stundesløse«. Stykker af »Peder Paars«, 
epistola XXIX og CLXXVI; et udvalg at Tullin, Ewald, 
Baggesen, J. N. Brun, Claus Frimann ; Wessels »Kjær- 
lighed uden strømper« og »Gaffelen« ; Holbergs »Jacob 
von Tyboe« (efter Erichsens læsebog); Oehlenschlägers 
»Aladdin« i udtog og Hostrups »Gjenboerne«. — Norske 
dialektprøver, bygdemaals- og landsmaalsdigtning efter 
Pauss og Lassens læsebog og Garborg og Mortensons 
»Lesebok etc.« Literaturhistorie efter Broch og Seips 
lærebog for middelskolen, suppleret med oplæsning og 
foredrag efter udførligere kilder (for Holbergs vedkom
mende særlig Kr. Arentzens »Fra det 18de aarh.«). — 
Af Nygaards »Oldnorsk læsebog for begyndere« læst 
ca. 30 sider; bøiningsmønstrene indøvede mundtlig og 
skriftlig. I forbindelse hermed grammatiske ekscurser 
og sammenligninger mellem ældre og nyere sprogformer.

Skriftlige arbeider: 1. Selvvalgt opgave (en natur
skildring). 2. Skiens kommunikationer. 3. Titelrolle, 
handling og resultat i »Den stundesløse«. 4. Jernet og 
dets rolle i nutiden. 5. Fortæl om de kirkelige bevæ
gelser i Frankrig, England og Skotland i det 16de aar- 
hundrede og de vigtigste politiske begivenheder, som 
stod i forbindelse dermed. 6. Hvorledes bidrager elek
triciteten i vore dage til at lette menneskenes arbeide 
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og samfærdsel? 7 og 8. Forbindelsen tillands mellem 
det østenfjeldske og vestenfjeldske. — Betydningen af 
en jernbane mellem disse to landsdele. 9. Ludvig XIV.s, 
Ludvig XV.s og Fredrik- II.s enevælde (karakteristik og 
sammenligning). 10. Forklar begreberne mod, dristig
hed, forvovenhed og dumdristighed og giv eksempler 
paa deres anvendelse. 11. Nogle hovedtræk af, hvor
ledes menneskene har formaaet med blivende virkning 
at omforme naturen. 12. Hvad kjender du af personlig 
erfaring til verden udenfor dit bosted? 13. Dagspres
sen i vor tid. 14. Det engelske koloniriges udvikling. 
(No. 13 og 14 eksamensstile). — I forbindelse med no. 
10 nogle oplysninger om begrebsbestemmelse og hvad 
dertil hører, med øvelser i at definere).

5 gymn. Læst ud og repeteret følgende artiumspensum (i 
Pauss og Lassens læsebog III, 3 og IV, 2 samt Gar
borg og Mortensons lesebok): »Dron. Dagmars død«. 
— Holberg: »Den politiske kandestøber« og »Om de 
norskes karakter«. — J. N. Brun: »Norges herlighed«. 
— Ewald: »Rungsteds lyksaligheder«. — Oehlenschlä
ger: »Morgenvandring« og »Haakon jarls død«. — 
Wergeland: »Eivindvig«. Af »Hasselnødder« 3—6, 
»Kongens ankomst«, »Drømmesyn« og »Hardanger«. -— 
Welhaven: »Protesilaos«, »Orfeus«, »Mindesang« og 
»Koli med bilen«. — Asbjørnsen: »En nat i Nord
marken«. — Ibsen: af »Brand«. — Bjørnson: »En 
fallit«.

Landsmaal : »Herning unge«. — »Unge Raamund«. 
— Aasen: »Haraldshaugen«, Dei gamle fjelli«, »Frid- 
tjov« og »Nordmannen«. — Vinje: »Vid Rundarne«, 
»Gjeiti« og »Attersyn. — Garborg: »Gud signe No- 
rigs land« og »Flatland«. — Hægstad: »Upphave til 
det norske folkemaal«.

Derhos læst endel andre prøver af rigs- og lands- 
maalsliteratur, som ikke er oplagt til artium.
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Læst ud og repeteret Broch og Seips lille literatur- 
historie, med udfylding efter forskjellige kilder.

Meddelelser om verslære, troper og figurer. Følgende 
stile: i. Om ungdommens kappelyst, dens heldige og 
mindre heldige sider. 2. Udsigt over den engelske 
folkefriheds historie og betydning. 3. Hvilke fordele 
og hvilke farer kan det selskabelige liv medføre? 4. 
Norges fremskridt siden 1814. 5- Middelhavet og dets 
historiske betydning. 6. Hvad mener du om krig og 
dens berettigelse? 7. Hvorfor naar saa mange af vore 
planer og forsætter ikke frem til virkeliggjørelse ? 3. 
Alexander d. store. 9. Naturkundskabens værd. 10. 
Nationalitetsidéen og dens indflydelse i det 19de aarh. 
il. Den sande dannelses væsen og betydning. 12. 
Hellenernes kulturliv og dets historiske betydning.

Oldnorsk: Læst og repeteret følgende pensum: 
Nygaards læsebog for begyndere samt af »udvalget« 
»Balders død«, »Haakon den godes død« og af »Häva- 
mål«.

Tysk.
i gymn. Læst statarisk af Løkkes Tyske læsestykker II, 1, 

1, 2, 3; 7, 17; Schiller: Der Graf v. Habsburg, 
Polykrates, Die Kraniche des Ibycus, Die Bürgschaft; 
Wilhelm Tell (Voss, udvalg til side 33); kursorisk P. 
Voss’ Deutsches Lesebuch (1899) st. 188, Riehl Die 14 
Nothelfer. — Syntaksen repeteret. 29 skrift), arbeider, 
deraf 9 stile og i oversættelse, forresten gjengivelser 
for det meste paa skolen.

2 gymn. Fuldendt repetition af den statariske del af »Wilh. 
Teil«. Læst statarisk i Løkkes »tyske læsestykker« II. nr. 
i (1—3), 7, 17, 11 og 26, 5 —samt af Dietlein »Poesie 
in der Schule«: »Der Ring des Polykrates», »Der Graf 
v. Habsburg«, »Die Kraniche des Ibycus«, »Des San- 
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gers Fluch«, »Der Schenk v. Limburg«, »Belsazer», 
»Lorlei« og »Du bist wie eine Blume«.

Læst kursorisk: III—IV Aufzug af Schillers »Wilh. 
Teil« samt Riehls »Die vierzehn Nothelfer«.

Repeteret af Løkkes tyske læsestykker i, 7, 17, 21 
og i1^ s. af 21, 5.

Repeteret det vigtigste af Løkkes lille grammatik (til 
og med § 142).

Et par gjenfortellinger og en stil hver maaned.
7 gymn. Læst statarisk: Løkke, Tyske læsestykker II: 26,

2, 3, 5 ; X, i—7; af Stoll 19. Jahrhundert: Die Wieder
geburt Preussens. Die Burschenschaft. Der Krieg mit 
Frankreich. Die Stände des alten Reichs; af Dietlein 
Die Poesie in der Schule: 1, 2, 29, 30, 32, 33, 46, 
62—65, 86, 87, 91, 124—130, 132, 133, 142, 159, 
160, 190.

Kursorisk Wilh. Tell (P. Voss) s. 43—60; af Dietlein.
Repeteret det hele eksamenspensum; literaturhistoriske 

oplysninger.
20 skriftlige arbeider — 3 oversættelser, ellers gjen

givelser.

Engelsk.
i gymn. Af Brekke & Westerns udvalg læst og repeteret: 

David Copperfield, Gordon, Murder of Ritzio, Mr. Pick- 
wick’s Trial, The British Isles, ialt 67 sider. Ekstern- 
pore 37 sider. Knudsen & Løkke: Engl. præp. og 
synom. læst og repeteret. Skrevet 24 gjenfortællinger, væ
sentlig efter Eitrem, og et par opgaver af pensum.

2 gymn. Af Brekke & Westerns udvalg af engelske forf. for 
2den og 3die gkl. gjennemgaaet statarisk Charles 1 and 
Parliament, Last Sitting of P., Landing of William, Will, 
and Mary, Acceptance of the Crown, Scotland in i8th 
Century, Crimean War, Gladstone’s Speech. Tilsammen 
57 sider. — Desuden er Hugh Conway’s »Called Back« 
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gjennemgaaet, dels som hjemmelæsning, dels som kur
sorisk læsning paa skolen.

? gymn. I Brekkes og Westerns udvalg: The Fair Hills of 
Ireland, Speech by John Bright, Speech by Gladstone, 
Gibraltar. I Velhagen og Klasings Sammlung: The 
Prisoner of Chillon, The Halt, Curing a Cold. Der
efter repeteret det hele eksamenspensum 105 sider. Læst 
ekstempore omtr. 60 sider af Called Back. Det meste 
af Westerns Institutions samt biografierne af de læste 
forfattere.

Fransk.
i gymn. Af Bødtker og Høsts begynderbog gjennemgaaet 

til »Prisonniers«. Ekstempore: »Prisonniers« og »Féte 
å la Campagne«. Repeteret det meste af det læste. 
Stoffet er hyppig anvendt til mundtlig gjengivelse. Gram
matiken bag i bogen læst og repeteret. Ofte skriftlige 
øvelser (besvarelser af opgivne spørgsmaal, stil).

2 gymn. Af Bødtker og Høsts lærebog for begyndere læst: 
Les deux timides, Les prisonniers, Une féte aux envi- 
rons de Paris, La Marseillaise, tils. 29 sider. Af Her- 
manstorff og Wallem læsebog i fransk for gymn. II: 
Boum-Boum, L’obus, Le mauvais zouave, La mort du 
dauphin, L’enfant perdu, ialt 40 sider læst og repeteret. 
Af Knudsens grammatik læst og repeteret formlæren. 
Øvelser i tilknytning til begynderbogen.

5 gymn. Af Hermanstorff og Wallem II læst: L’enfant 
perdu, La mort du dauphin, Les vices du capitaine, La 
mere Sanvage, Sedan, Le cigare du chancelier, ialt 52 
sider. Repeteret det hele artiumspensum. Knudsens 
grammatik læst ud og repeteret. Øvelser efter Storms 
Dialogues Framjais.

Historie.
i gymn. Læst og repeteret Ræders lærebog i oldtidens hi

3
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storie for gymnasier« samt s. i —42 af Schjøth og 
Langes »lærebog i verdenshistorien«. Udfyldning efter 
forskjellige kilder. Billeder.

2 gymn. Ræders lærebog for middelskolen fra Middelalderen 
til Den hellige alliance, udfyldt ved foredrag og tildels 
ved autograferede tilføielser.

3 gymn. Ræders lærebog i historie for middelskolen fra Den 
hellige alliance og bogen ud med dikterede tilføielser. 
Tarangers samfundslære til § 46. Repeteret det hele 
artiumspensum.

Geografi.
i gymn. Fysisk geografi efter Haffners lærebog til side 104.
2 gymn. Den matematiske geografi efter Axel Steens lære

bog. Økonomisk geografi Årstals lærebog: England, 
De forenede stater og Tyskland.

3 gymn. Økonomisk geografi: Læst ud Årstals bog med 
undtagelse af Sverige. Repeteret efter middelskolens 
lærebog store dele af den topografiske geografi.

Repeteret den fysiske, matematiske og økonomiske 
geografi.

N aturkundskab.
i gymn. Kemi Waages lærebog »Det daglige livs kemi« med 

de i lærebogen anførte forsøg.
Knudsen og Falks lærebog: »Det menneskelige le

geme II« læst og repeteret.
2 gymn. Læst efter Isaachsens fysik varmelæren, efter Tom 

Moll’s lærebog statik, magnetisme og elektricitet; repe
teret. Eksperimenter og talrige regneeksempler.

Biologi efter Tekla Resvolls lærebog i botanik med 
fysiologiske forsøg og forevisning af mikroskopiske præ
parater ved hjælp af projektionsapparatet samt lysbille
der (efter Warming).

3 gymn. Fysik: Varmelære efter Isaachsens, magnetisme og
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elektricitet efter Tom Molls lærebog. Repeteret det 
hele pensum. Under repetitionen en teoretisk opgave 
paa skolen i regelen hver 14de dag. Talrige regne
opgaver.

Biologi: Læst og repeteret K. Bonnevics zoologi; 
repeteret botaniken; gjennemgaaelsen af begge fag blev 
støttet ved forevisning af mikroskopiske præparater.

Matematik.
i gymn. Aritmetik: Taget op det nødvendige af middel

skolens pensum. Derpaa Bonnevie og Bergs lærebog 
til Rækker. Opgaver.

Geometri: Bonnevie og Sørensens lærebog til bereg
ningen af s. 10. Opgaver.

2 gymn. Geometri. (Bonnevie og Sørensens lærebog): Repe
teret polygonberegningen. Dikteret og læst cirkelbe
regningen.

Stereometrien (Guldbergs lærebog) læst og repeteret. 
Opgaver.

Trigonometrien (Guldbergs lærebog) læst . og repete
ret. Opgaver.

Analytisk geometri (Guldbergs lærebog): Indlednin
gen, den rette linje og noget af cirkelen. Opgaver.

3 gymn- Analytisk geometri efter Guldbergs lærebog. Læst 
fra ellipsen ud pensumet, repeteret lærebogen.

Funktionslære efter et af adjunkt Eliassen udarbeidet 
udkast læst og repeteret. Aritmetik efter Bonnevie og 
Bergs lærebog, geometri efter Bonnevie og Sørensens 
samt stereometri og trigonometri efter Guldbergs lære
bøger repeteret.

Talrige regneeksempler fra alle dele af det matema
tiske pensum udførte hjemme og paa skolen.

Tegning.
i gymn. En flerhed af de for gymn. bestemte modeller i 

3* 
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blik og træ. Vasen og søilesokkelen kun udført af en
kelte elever. Tegningerne altid afskygget.

2 gymn. Det gamle middelskolepensum i projektionstegning. 
Linjers og fladers tracer. Planers nedbøining uden og 
ved hjælp af profilplan. Legemer hvilende paa de for
skjellige planer. Skjæringslinjerne mellem forskjellige 
planer. Bestemt planer paa forskjellig maade.

5 gymn. De fra 2 gymn. gjenstaaende opgaver i undervis
ningsplanen. Almindelige opgaver.

Gymnastik.
i—3 gymn. Bentzens tab. XVI til XXIII og tildels XXIV. 

Lege som »hare og hund«, »herre i ringen« ofte an
vendt.

Sang.
i—3 gymn. Det væsentligste af sang- og musiklæren gjen

nemgaaet. Hovedvægten er ogsaa her lagt paa tone
dannelsen. Hver time skalaøvelser. Indøvet flere en
stemmige og 5 firstemmige sange. Desuden indøvet 
fjerdestemmerne til de 6 fællessange.

Samtlige klasser har havt 6 fællessangtimer til ind
øvelse af de 6 fællessange, hvoriblandt »Kjærringa med 
staven« og »Der var en konge i Leire«. I fællessang
timerne har ogsaa elever fra gymnasiet og middelskolen 

sunget duetter og solosange for de andre.
Sidst i mai holdtes en sangopvisning, hvor foruden 

de 6 fællessange blev sunget 2 duetter af »Gluntarne« 
og i af Mendelssohn: »Maiglöcklein«. Desuden blev 
følgende 3 solonummere sungne: Schumanns »Die bei
den Grenadiere«, fru Grøndahls »Mot kveld« og Per 
Winges »Kjære lille gutten min«.



1904] Undervisningen. 37

Fortegnelse
over de i middelskolen og gymnasiet brugte lærebøger.

I Religion.
Vogts bibelhistorie for middelskolen 

(fork, af dr. Bang).
Luthers katekismus.
Klaveness’ forklaring.
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 be

gyndere.
Nygaards udvalg af den norrøne 

literatur,
Garborg og Mortensen, Lesebok for 

högre skular.

I tysk.
Knudsen og Kristiansen, Lærebog 

i tysk for begyndere.
Løkke, tysk grammatik ved Johanssen.
Bjørset, Tysk læsebog I—III.
Voss, Udvalg af tyske forf.
J. Løkke, Tyske læsestykker II. 
Dietlein, Die Poesie in der Schule. 
H. Stoll, Geschichtliches Lesebuch, 

19. Jahrh.

I engelsk.
Brekkes lærebog for begyndere.
Brekkes ny engelsk læsebog.
Herrestads engelske grammatik.
Brekke og Western, Udvalg for 

gymn. I.

Brekke og Western, Udvalg for 
realgymn.

Byron, Prisoner of Chillon. (Velh.
& Klasing),

I fransk.
Bødtker og Høst, Fransk læsebog 

for begyndere.
Hermanstorff og Wallem, Udvalg osv.
Knudsen, Fransk grammatik.
Storm, Dialogucs Frangais.

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

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

I naturkundskab.
Sørensens Zoologi.
Sørensens Botanik.
Knudsen og Falk, Det menneske-, 

lige legeme I og IL
Henrichsen, Fysik.
Waage, Kemi.
Isaachsen, Fysik.
Tom Moll, Fysik.
Resvoll, Biologi for gymn I. Bota

nik.
Bonnevie, Biologi for gymn. II.

I matematik.
Nicolaisen, Regnebog II.
O. Johannesens regnebog hefte 3.
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Bonnevie, Geometri ved Eliassen.
Bonnevie og Eliassen, Aritmetik.
Bonnevie og Berg, Aritmetik for 

gymnasiet.

Bonnevie og Sørensen, Geometri 
for gymn.

C. Guldborg, Trigonometri.
—»— Stereometri.
—»— Analytisk geometri.

VII. Afgangseksamener 1904.

a. Middelskoleeksamen.
Til denne fremstillede sig afgangsklassens 36 elever, 

hvoraf 2 ikke bestod den skriftlige prøve. De øvrige 34 
anføres nedenfor; de sidste 10 havde indskrænket fagkreds:

Hovedkarakter.
I. Berg, Lars...................................... Tilfredsstillende.
2. Coward, William.......................... Meget tilfredsstillende.
3- Eliassen, Gunnar.......................... Do.
4- Fleischer, Tryggve Wiborg . Do.
5- Gundersen, Gunnar .... Do.
6. Hansen, Ingvald.......................... Tilfredsstillende.
7- Jacobsen, Augen.......................... Do.
8. Johannesen, Einar Mathias . Do.
9- Larsen, Einar................................ Do.

10. Larsen, Lars Johan .... Do.
ii. Lie, Karl Halfdan .... Meget tilfredsstillende.
12. Paulsen, Gudbrand Hartmann . Do.
i3- Pettersen, Bertold Nikolai Lau-

rentius............................................. Do. '
14- Qvisling, Jørgen Bang . Do.
i5- Ullmann, Ragnar.......................... Do.
16. Vale, Bent Johnsen .... Do.
U- Bergstrøm, Borghild Lovise . Do.
18. Blom, Anna Ida Wallendahl

Faye............................................. Tilfredsstillende.
i9- Coll, Augusta................................ Meget tilfredsstillende.
20. Engebrethsen, Anna Mathilde , Særdeles —
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21.
22.
24.
24..
25.
26.
27-
28.
29.
30.
3i.
32.
33-
34-

Münster, Henriette Ernestine 
Sørensen, Karen Laurentse . 
Sørensen, Anne Marie 
Sørensen, Marta Regine .' 
Evensen, Andreas
Findal, Haakon Andreas Johnsen

Hovedkarakter.
Tilfredsstillende.
Meget tilfredsstillende.
Tilfredsstillende.
Meget tilfredsstillende.

uden tysk.

Gundersen, Hans Sverre Johan — uden engelsk.
Jacobsen, Arthur — indskr. pensum i mat.
Ulrichsen, Ulrich Schiøth 1 
t t . j ru r c ■ ( udenUstad, Olaf Severin 1
Eberhardt, Rachel
Landgraff, Gunvor Johanne 
Midtsund, Signe

indskr. pensum i mat.

Uchermann, Hildur — uden tysk.
Videre fremstillede sig til eksamen 18 privatister, hvoraf 

3 ikke bestod den skriftlige prøve; 6 af dem bestod fuld
stændig eksamen, 9 eksamen med indskrænket fagkreds.

Desuden bestod i lærer med den høiere lærerprøve til
lægsprøve i tysk, engelsk og matematik og fik derefter vid
nesbyrd om bestaaet fuldstændig middelskoleeksamen; 3 gut
ter bestod tillægsprøve 'i tysk.

37 elever af III bestod den foreløbige prøve i religion 
og naturhistorie; ligesaa 17 privatister.

Som medlemmer af censurkomiteen til bedømmelse af 
de skriftlige besvarelser, tegningerne og prøveskrifterne ved 
skolerne i 5te kreds, som omfatter Sandetjord, Larvik, Brevik, 
Porgtsund og Skien, var af undervisningsraadet beskikket :
i norsk adjunkt Hanssen, adjunkt Torkildsen (Porsgrund), sup

pleant adjunkt Blom ;
i tysk overlærer Coll, overlærer Blix (Larvik), suppleant over

lærer Hougen (Sandefjord);
i engelsk frk, Fürst (Larvik), adjunkt Borchsenius, suppl. frk. 

Grøntoft (Sandefjord);
i matematik adjunkt Hoel, adjunkt Omang (Larvik), suppl. 

adjunkt Lund (Porsgrund);



40 Skiens off. høiere almenskole. 11903

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

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

for eleverne blot skulde holdes i religion for III, tysk, engelsk 
og matematik.

Som censorer var beskikket:
i religion for III pastor Thomsen, for IV pastor Kullernd, 

suppl. adj. Scharffenberg;
i norsk pastor Dick, Porsgrund, suppl. adj. Hanssen ;
i tysk adjunkt Borchsenius, rektor, suppl. adj. Bugge, Brevik;
i engelsk overlærer Vemmestad, Porsgrund, suppl. adj. Blom 

eller Moe ;
i historie adjunkt Torkildsen, Porsgrund, suppl. overlærer Coll;
i geografi kand. Mortensen, Brevik, suppl. adj. Eliassen ;
i naturkundskab adj. Lund, Porsgrund, suppl. adj. Winsnes, 

Larvik;
i matematik overlærer Nøkleby, Larvik, suppl. ovcrl. Couche- 

ron, pastor Thomsen ;
i haandgjerning f. gutter lærer Blegelid,
i — f. piger frk. Julie Nielsen;
i gymnastik kaptein Florentz ;
i naturhistorie III overlærer Coucheron, suppl. lærer Chr. Hoel.

Da det blev bestemt, at privatisterne skulde faa sin 
mundtlige prøve her ved skolen, bemyndigedes rektor til at 
foretage for deres vedkommende de forandringer heri, som viste 
sig nødvendige.

b. Artium.
Til denne eksamen fremstillede sig 3 gymn.s 13 elever; 

3 af disse bestod ikke den skriftlige prøve; for de øvriges 
vedkommende sees udfaldet af følgende tabel.

i privatist underkastede sig her ved skolen den skriftlige 
prøve for den sproglig-historiske linje uden latin.
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Mundtlig prøve ved artium afholdtes efter undervisnings- 
raadets bestemmelse i : tysk, censor overlærer Coli, historie 
censor overlærer Winther, Drammen, og naturfag censor ad
junkt Knudsen, Tønsberg.

Desuden blev artianerne prøvet i gymnastik, censor 
lærer Blegelid.

Ogsaa iaar blev det her ved skolen forsøgt strengt at 
gjennemføre den paabudne ordning af aarsprøverne udenfor 
afgangsklasserne, saaledes at i alle andre klasser den daglige 
undervisning kunde fortsættes med yderst faa og korte af
brydelser. Udbyttet maa imidlertid iaar som ifjor betegnes 
som lidet tilfredsstillende, uagtet der var lagt særdeles meget 
arbeide paa at faa istand en nogenlunde antagelig tabel for 
hver enkelt dag.

De vanskeligheder derved, som er uundgaaelige, naar 
hver dag flere lærere skal forrette som eksaminatorer eller cen
sorer inden- eller udenbys, forøgedes iaar derved, at man fra 
undervisningsraadet 10. juni ganske uventet modtog anmod
ning om ogsaa at overtage den mundtlige eksamination for 
18 privatister til middeskoleeksamen, saa den udarbeidede tabel 
maatte vrages og en ny i hast skaffes tilveie med nær det 
dobbelte antal eksaminationer — 34 istedetfor 18 —, altsaa 
32 eksaminatorer og censorer mer end beregnet fra først af.

Den regelmæssige undervisning, som for afgangsklas
serne var afbrudt ved deres skriftlige prøver, blev fortsat for 
3 g. til 20 juni, for IV til 22. juni, for 2. g., 1 g., III og II 
til 25. juni — med afbrydelse ved skriftlig censur for kredsen 
23. juni og fridag 24. juni og for I med samme afbrydelse 
til 27. juni. Optagelsesprøven for 65 indmeldte til I afhold
tes, saa godt som gjørligt var, 30. juni og 1. juli med velvillig 
bistand af 6 lærere ved byens folkeskole som censorer.

Skoleaaret afsluttedes tirsdag 5. juli.
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VIII. Bibliotekets og samlingernes 
tilvekst i 1903 — 1904.

Biblioteket.
A. Theologi. Filosofi.

S. Kierkegaards samlede Skrifter. H. 41—49.
Fr. Nielsen: Kirkehistorie II, 3 — 5.
R. Tønder Nissen: De nordiske Kirkers Historie. Udg. ved 

Th. G. B. Odland. Kra. 1884.

Pædagogik. Universitetet og skolerne.
J. Nicolaisen: Modersmaalsundervisningen i barneskolen. 2. 

udg. Kra. 1895. G.
Ottosen og Schmidt: Lærebog i Historie for Realskoler, 

Latinskoler, Seminarier. I Oldtid og Middelalder. Kbhvn. 
1899.

Den høiere skole 1903— 1904.
Vor Ungdom 1903—1904.
Andersen og Eitrem: Udvalg af engelske klassikere.
Eitrem: Anmerkninger til »Udvalg« etc.
Historisk læsning for gymnasiet, no. 4 og 5.
A. E. Erichsen: Norsk Læsebog, IV (5 expl.).
H. Lassen : Poetisk Læsebog (10 ekspl.).
Det pædagogiske Selskabs Aarsberetning 1902—1903. Kbhvn. 

1903.
Norske univ.- og skoleanaler 1891.
K. Knudsen: Nogle språk- og skolespørgsmaal. Kra. 1869. G.[
L. Holberg: Moralske Tanker og Epistler. Et Udvalg ti 

Skolebrug med Indledn. og Anmerkn. ved Just Bing. 
Kra. 1904.

Årstal: Den geografiske undervisning. II.
Kleveland og Trætteberg: 500 fortællinger.
Aarsberetninger fra 23 norske almenskoler, 6 seminarier, 3 

tekniske skoler, Kra. handelsgymnasium, 24 danske, 53 
svenske almenskoler. G.
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Dansk Lov om høiere almenskoler 24/i 1903.
Opraab om internationale kongresser for skolehygiene.
Skolevæsenets tilstand i 1900. G.
Munch: Samfundskundskab.
Fagskolestatistik 1899—1902. G.
Artium 1903.
Univ.- og skole-annaler 1903.'
Kristiansen: Nye tyske stiløvelser. 2det opl.

— Særtryk og tillæg. G.
Kitrem: Engelske gjenfortællinger.
Holt & Schøyen : Fysikopgaver.
Bjørset: Tysk læsebog, I og III, 2det opl. G.
Bonnevie—Eliassen: Aritmetik for middelskolen. G.
Ræder: Historien i fortællinger. G.
Deutsche Prosa III (Velhagen & Klasing).
Regeln für die deutsche Rechtschreibung.
Schiøth og Lange: Lærebog i verdenshist. for gymnasiet 

(prøvehefte).
Erichsen og Jensen: Norsk læsebog IV. G.
Stoll: Das igte Jahrhundert. G.
E. J. Nilssen : Norsk grammatik.
Knudsen og Løkke : Engelske præpositioner og synonymer.1 

Tredie udg. 1902.

Sprogvidenskab.
Arkiv for nordisk filologi XIX.
Hj. Falk og A. Torp: Etymologisk Ordbog. H. 6.
Joh. Storm: Norsk Retskrivning I.
H. Paul: Grundriss der germ. Philologie II, 4. I
Sophus Bugge: Norges indskrifter med de ældre runer. II, 1.

D. Historie. Politik. Arkæologi.
Sofus Bugge : Norsk Sagafortælling og Sagaskrivning i Ir

land. H. 2.
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Nordmænd i det 19de aarh. H. 14.
Svensk historisk Tidsskrift XXIII, H. 2.
Norsk — — IV, 2, PI. 3 & 4.
Dansk — — IV, H. 4 & 5.
Dansk biografisk Lexikon. H. 1 31 —137.
Norske Herredags-Dombøger, Register 1—VI, II, 1. G.
Norske Regnskaber og Jordebøger IV, 1. G.
Norske Gaardnavne XV. G.
12 Brochurer om forsvarssagen. G.
Jonas Hanssen: Egelands Jernverk. Porsgr. 1903. G.
Nicolaysen Norske Magazin II & III.
Corfitz LThlfelds Levnet I. (Kbhvn. 1746). G.
Richard Olsen: Fra det gamle Moss.
Øverland: Thraniterbevægelsen. G.
Erslev: Oversigt over Middelalderens Historie. Kbhvn. 1895.
Statholderskabets Extractprotokol 1642—1640, II. G.
Meddelelser fra det norske Rigsarchiv. II, 3. G.
Aarsberetning fra For. til n. Fortidsmindesmærkers Bevarelse.

1903.
Claus Paveis’s Dagbøger 1817—22, II, 6.
Fridericia: Revolutionen og Napoleon I.

— Grundrids til Europas Historie I 1600 —1688, II 
1688—1789.

V. Gedde : Erindringer (trykt som manuskript). G.

E. Skjønliteratur. Æstetik. Literaturhistorie. Bibliotekvæsen.
PI. Nyhuus: Katalog over bøger, skikket for folkebogsam

linger. Kra. 1903. G.
Katalog over Fredrikshalds off. h. skoles bibliotek I 1903. G.
Norsk Forfatterlexikon. PI. 58.
Adams: Public libraries & populär education. G.

F. Retsvidenskab. Statistik. Økonomi.
Kongeriget Norges Grundlov. Chra. 1814. G.
Aschehoug: Social-Økonomik. H. 7—10.
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Oversigt over Norges Statsindtægter og Statsudgifter I—II 
1903—1904. G.

Norges Statskalender for Aaret 1904.
Kongeriget Norges Grundlov og øvrige Forfatningsdokumen- 

ter. Udg. ifølge Storthingets Beslutning af ottende juni 
1903. G.

Statistisk aarbog for kongeriget Norge 1903, XXIII. G.
Norges off. statistik IE, 84 & 85. G.
Norsk lovtidende 1903, 2—4. G.
Den økonomiske tilstand i Bratsberg amt 1896 — 1900. G.

G. Geografi. Reisebeskrivelser.
L. Holbergs Geographie ved N. Jonge II & IV. Kbhvn. 

1761—74. G.
Danmarks kultur ved Aar 1900. Udg. af J. Carlsen, Hans 

Olrik, C. N. Starcke.
F. A. Z. Sandberg: Topografiske og statistiske Meddelelser 

om Kjøbstaden Moss. Moss 1897.
Høyem: Nes eller Bynes. G.

H. Matematik. Naturvidenskab.
Nyt Magazin for Naturvidenskaberne XLI. 3—4.
Archiv for Matematik og Naturvidenskab XXV. H. 3—4.
P. la Cour og Jac. Appel: Historisk Fysik I —II.
Blytt: Haandbog i Norges Flora.
Tom Moll: Lärobok i fysik I—V.
K. Prytz: Hovedtrækkene af de vigtigste fysiske maale- 

methoder.
Adolph Wüllner: Lehrbuch der Experimentalphysik I.
Bulletin meteorologique du Nord 1903. G.
Christiansen: Lærebog i fysik. 2den udg. Kbhvn. 1903.

I . Skrifter af blandet indhold.
For Kirke og Kultur 1903 —1904.
Det kgl. n. Videnskabsselskabs Skrifter 1902.



I904] Bibliotekets og samlingernes tilvekst i 1903—1904. 47

Samtiden 1903—1904.
Forhandlinger i Chra. Videnskabsselskab 1903.
Skrifter, udg. af Chra. Videnskabsselskab 1903, I - II.

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

Den fysikalsk kemiske afdeling.
Et skraaplan af prof. Schiøtz’s konstruktion.
Vegtstangsapparat med lodder.
Model af bismer.
En stor eksperimenterramme.
Et sæt tridser.
3 biapparater til centrifugalmaskinen (Watts kugleregulator, 

horizontalt bevægelig kugle fastgjort tjl en fjærvegt og 
glasballon til forsøg med vædsker.

Pascals kar.
Glasrør til at vise det opadgaaende tryk og sidetrykket i 

vædsker.
Vaterpas.
2 par haarrør.
Dasymeter.
Apparat til at vise Mariottes lov ved tryk større end en 

atmosfære med stativ og Forsynet med glashane.
Ein stor jernpande til brug ved forsøg med kviksølv.
Monochord.
Apparat til at paavise, at forskjellige stoffe har forskjellig 

specifik varme.
Kompas med dobbelt ophængning.
Glasstang.
Nogle hyldemarvskugler.
Elektroskop med gradbue, kondensatorplader og hulcylinder.
Metalkugle med halvkugler, førstnævnte med glasfod, de sidst

nævnte med glashaandtag.
Vanddekompositionsapparat.
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Induktionsapparat til fundarnentalforsøgene.
Blæserørbestik med tilbehør.
Diverse verktøi.
Til kemikalier og sager til undervisningen i kemi er anvendt 

ca. kr. 50.00.

Den naturhistoriske samling.
24 mikroskopiske præparater (Weitzmann, Fredriksborg).

IX. Skolepenge Skolebeneficier.

Skolepengene, som betales med l/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 
tredie den fjerde og følgende intet. j

I skoleaaret vår uddelt 31 Vs fripladse, nemlig 20 hele) 
til 9 elever i IV, 6 i III, 5 i II, 8/< friplads til 1 elev i 1 ' 
gymn. og 1 i II, 20 halve til 1 elev i 2 gymn., 5 i IV, 5 i IH> 
8 i II og i i I.

Af kong Carl Johans legat var portioner paa kr. 120 
tilstaaet 2 elever i 3 gymn. ; 1 elev i 3 gymn. fik en portion 
paa kr. 80, og 1 elev i 1 gymn. kr. 40 —- tilsammen 
kr. 360.

For stipendier af Skiens sparebank (kr. 400) og Skiens 
brændevinshandel (kr. 250) fik endvidere 13 elever i I halv 
friplads.

Til fripladse og stipendier har skolen altsaa i skoleaaret 
kunnet anvende tilsammen kr. 4235.00.

Skolens kasserer er fhv. adjunkt Nielsen.
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X. Almindelige bemerkninger.

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

Skolens halvhundredeaarslegat har været tilstaaet adjunkt 
Hanssen.

Til sammen med rektor at bestemme indkjøb til skolens 
bibliotek7og samlinger, hvortil man af Skiens brændevinshan
del for 1903 fik et bidrag af kr. 200, var gjenvalgt dhr. over
lærere Coucheron og Schneider.

Skolens bygninger og inventar holdes i god stand.
Elevernes opførsel har iaar som tidligere gjennemgaaende 

været rosværdig. De nyindkomne har med yderst faa und
tagelser stadig vist lydighed og optraadt pent. Opøvelse i 
at arbeide med eftertanke paa skolen og hjemme savnes der
imod oftere i noksaa høi grad, og hos ikke faa elever er frem
gangen liden i det stykke.

Af skolelægens indberetning hidsættes :
»I 1903 undersøgte jeg 60 elever, 27 gutter, 33 piger. 

Sundhedstilstanden og almindelig legemsudvikling opførte jeg 
som middels for 5 gutters og 8 pigers vedkommende ; for de 
øvrige som god. Hørelsen var nedsat i mere eller mindre 
grad hos 5 gutter og 7 piger. 3 gutter og 1 pige var i 
nogen grad myopiske, medens hypermetropi i ringe grad var 
tilstede hos 2 gutter og lo piger. Anæmi eller chlorose var 
der mere eller mindre symptomer af hos 7 gutter og 22 piger. 
En pige var noget skjæv i ryggen (scholiose).

I det forløbne skoleaar maa sundhedstilstanden idethele- 
taget siges at have været god; epidemiske sygdomme af be
tydning er ikke optraadt«.

Katalogiseringen af skolens bibliotek fortsættes af over
lærer Schneider.

Udlaanet fra discipelbiblioteket har ogsaa i det forløbne 
skoleaar major F. Nielsen velvillig besørget.
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XI. Af skolens regnskab
for budgetaaret iste april 1903 til 31te marts 1904.

Udgift:
I. Lærerlønninger (deraf alderstillæg kr. 9075.00) kr. 46414.03 

(deraf til permitteret overlærer Schjøtt 
kr. 4400.00).

2. Kasserer og sekretær.....................................» 841.38
3. Carl Johans legat............................................. » 372.00
4. Tryknings-, avertissementsudg., skrivesager. » 428.94
5. Blandede udg. (deri vikarudg. kr. 304.60) . » 319-15

kr- 48375-5O
Indtægter:

i. Skolepenge...................................................... kr. 18450.00
2. Kommunens bidrag...........................................» 983.25
3. Renter af Carl Johans legat................................» 376.18
4. Af statskassen....................................................... s 28570.25

kr. 48379.68

Skiens kommune har — foruden det ovenfor under ind
tægt 2 anførte beløb kr. 983.25, som gjælder tiden 
37» 04 — havt følgende udgifter til skolen i 1903 : 
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. Telefon.....................................................................»
8. Lys og brænde (med elektr. strøm i naturfagv.) »

kr.
Skien i november 1904.
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200.00
800.00
600.00
560.00
959-92

276-55
30.001

1170.27

4596.74

J. Johanssen.


