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Aarsberetning for 1886—87.

I. Skolens forstanderskab.

Forstanderskabet liar bestaaet af følgende medlemmer: 
Rektor,
Rolsted, N. A. M., byfoged (udnævnt den Ilte april 1885).
Steenstrup, H., toldinspektør, R. St. O. O., valgt den 24de april

1885, formand.
Hauge. A., provst, R. St. O. O., valgt den 26de marts 1886.
Offenberg, Tb., grosserer, valgt den 26de marts 1886.

IL Lærerpersonalet.

Hartmann, Gudbrand Helenus, rektor. Født 1832, cand. mag. 1885, 
timelærer ved Laurviks middel- og realskole 1857, adjunkt 
ved samme skole 1859, rektor ved Tromsø offentl. høiere 
almenskole 1874, rektor ved Skiens skole 1877.

Coucheron Theodor Nils Dahl, overlærer- Født 1844, cand. real. 
1872, bestyrer • af Hortens realskole 1873, adj’unkt ved 
Christianssands off. høiere almenskole 1875, overlærer ved 
Skiens Skole 1879.

Koht, Paul Steenstrup, overlærer. Født 1844, cand. mag. 1868, 
overlærer ved Tromsø off. h. almenskole 1871, overlærer 
ved Skiens skole 1885.
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Nielsen, Ole Lovenius Borgen, adjunkt. Født 1830, cand. theol. 
1855, timelærer ved Skiens skole 1860, adjunkt 1876.

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

Ludvigsen, Axel, adjunkt. Født 1849, caud. mag. 1875, timelærer 
ved Skiens skole 1875, klasselærer 1876, adjunkt 1876.

Blix, Sten Gustav, adjunkt. Fedt 1833, cand. real. 1861, bestyrer 
af Sandefjords høiere almueskole 1861, adjunkt ved Skiens 
skole 1876.

Schneider, Johan Andreas, adjunkt. Født 1847, cand. mag. 1873, 
adjunkt ved Molde off. li. almenskole 1875, adjunkt ved 
Skiens Skole 1886.

Jensen, Johan, klasselærer. Født 1841, dimitteret fra Asker semi
narium 1867, lærer ved Mandals borgerskole 1868, ved 
Skiens almueskole 1874, klasselærer ved Skiens høiere 
almenskole 1876; fra 1ste november 1886 tillige skolens 
sanglærer.

Skaaden, Johannes, klasselærer. Født 1857, cand. mag. 1883 
(sprogl.-hist. examen gr. I og IV), klasselærer ved Stavanger 
off. h. almenskole 1878—80, klasselærer ved Skiens skole 
fra 1884.

Wiese, Klaus Krohn, klasselærer. Født 1852, cand. mag. 1878 
(sprogl.-hist. examen gr. II og IV), klasselærer ved Troud- 
hjems kathedralskole 1880, bestyrer af egen skole i Chri
stiania fra 1881, klasselærer ved Skiens skole fra 1886.

Lie, Gunnar, midlertidig klasselærer. Født 1855, dimitteret fra 
Hamar seminarium 1875, examen artium 1882, lærer ved 
almueskolen i Lom 1875—78, vikarierende amtsskolelærer 
1878—79, lærer ved Wieses skole i Christiania 1882—85, 
midlertidig klasselærer ved Skiens skole fra 1ste septem
ber 1886.

Erichsen, Johan Willoch, residerende kapellan i Skien, antagen som 
religionslærer i gymnasiet fra begyndelsen af skoleaar 1886 
—87. Født 1842, cand. theol. 1864.

Nilsen, Fin Harald, løitnant u. f. 1., gymnastiklærer fra 1885. 
Født 1851.
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Hanssen, Bertha, hovedlærerinde ved smaaskolen, antagen 1885 
(løn kr. 800).

Bentzen, Vilhelmine, hjælpelærerinde ved smaaskolen, antagen 1886 
(løn kr. 350).

I den efter adjunkt Holfeldt ved skoleaarets begyndelse 
ledige adjunktpost antoges som vikarierende lærer cand. mag. 
Jens Rennord Schreiner. Da adjunkt Schneider søgte og 
erholdt udsættelse med at tiltræde sit embede ved Skiens skole 
indtil næste skoleaars begyndelse, vedblev kandidat Schreiner 
at fungere i posten hele skoleaaret.

Med hensyn til den ved skoleaarets begyndelse ledige 
klasselærerpost, der var kundgjort med en løn af 1700 kr., blev 
der, da rektor androg om, at religionsunder visningen i gymnasiet 
maatte blive overdraget til en geistlig mand, truffet den ord
ning af overbestyrelsen, at resid. kap. Erichsen blev antagen 
som religionslærer i gymnasiet med en aarlig løn af 260 kr., og 
som midlertidig klasselærer med en aarlig løn af 1500 kr. an
toges stud, theol. Lie.

Da skolens mangeaarige sanglærer organist Rojahn var 
afgaaet ved døden den 10de august f. a., blev fra 1ste novbr. 
s. a. klasselærer Jensen antagen som sanglærer. I mellemtiden 
var paa grund af omstændighederne sangundervisningen indstillet.

Hjælpelærerinde ved smaaskolen Anna Piesner opsagde 
fra skoleaarets begyndelse sin post. I vakancen vikarierede 
lærerinde ved den herværende pigeskole, frøken Marie Han
sen, indtil den nye hjælpelærerinde, frøken Bentzen, i slutningen 
af oktober overtog sin post.

I begyndelsen af septbr. f. a. tilstod rektor overlærer 
Coucheron en uges tjenestefrihed, for som bestyrer af den her
værende tekniske aftenskole at foretage en reise til udlandet og 
indkjøbe forskjellige læremidler til den tekniske skole, der ved 
branden havde mistet sit materiel. Under hans fravær besørge
des dels hans timer af andre lærere, dels sysselsattes disciplene 
paa anden hensigtsmæssig maade.
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Da der i begyndelsen af april d. a. udbrød skarlagensfeber 
i adjunkt Nielsens bus, og distriktslægen som følge heraf for
bød ham at hidfinde sig paa skolen, blev hans timer med over
bestyrelsens samtykke i en tid af 3 uger besørgede af andre 
lærere, idet religion i kl. VI og V overtoges af res. kap. Erichsen, 
religion i kl. IV og II af klasselærer Lie, religion i kl. III af 
klasselærer Jensen, geografi i kl. III af adjunkt Hanssen, geo
grafi i kl. II af kand. Schreiner, skrivning og tegning i kl. II 
og III af løitnant Nielsen.

For øvrigt har skolens lærere kun enkelte dage ad gangen 
havt forfald.

a. Disciplenes antal og fordeling:

III. Disciplenes antal m. m. 
(Middelskolens klasser betegnes i det følgende med romertal; 

L. betyder latinlinje, E. engelsklinje).

I—

S s . s s
k o > o > t—
44 CO 44 CO 44 OO 44 00

OO CO OO 00
CO rH r—i d r-i

Smaaskolen klasse 1. 14 16 16 14
— klasse 2, a. 19 20 20 20
— klasse 2, b. 7 7 7 7

Sliddelskolen kl. I. 14 14 14 14
— kl. II. 17 16 15 16
— kl. III. 23 20 18 18
— kl. IV L. 5 4 4 4
— kl. IV E. 7 7 6 6
- kl. V L. 11 11 11 11

kl. V E. 12 12 12 12
— kl. VI L. 9 9 9 9
- kl. VI E. 7 7 7 6

Latingymnasiet klasse 1. 7 7 7 6
— klasse 2. 7 6 6 6
— klasse 3. 8 8 8 6

Samlet antal 167 164 159 155
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b. Aldersforholdet mellem de forskjellige klasser:
a) gjennemsnitsalder ved begyndelsen af skoleaaret og b) nor
malalder.

a. b.
Smaaskoleu klasse 1. .............. 64/12 — 6

- - 2, a......... 7%a - 7
— — 2, b......... 8'/i2 - 8

Middelskolen — 1............... 93/la — 9
— — II.............. 10%' — 10
— — III............ 11%2 - 11
— — IV............ 12%a - 12
- - V..............  14%a - 13
— — VI............ 14%a - 14

Gymnasiet — 1................ 15%, — 15
— — 2............... 16%2 - 16
— — 3.............. 18 — 17

c. Disciplenes fordeling efter hjemstavn:
Af skolens disciple har 134 været hjemmehørende i Skien. 

Af de øvrige har 14 havt sin hjemstavn i Gjerpen, 8 i Solum. 
6 i Holden, 1 i Hviteseid, 1 i Bø, 1 i Hiterdal, 1 i Ullensaker, 
2 i Enebak, 1 i Tjøttø, 1 i Porsgrund, 1 i Sandefjord, 1 i 
Christiania. Man skal bemærke, at man har regnet de disciple, 
hvis forældre maa antages kun midlertidig efter den store brand 
at have taget bopæl udenfor byen, for hjemmehørende i Skien.

IV. Fagfordelingen.

Bagene har været fordelte paa lærerne paa følgende 
maade:
Rektor: Latin i gymnkl. 3....................................... 5 timer.

— - « 2........................................ 6 —
— - « 2 + 3.............................. 4 —
— « 1.......................................... 1 —

16 timer,
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Coucheron: Mathematik i gynmkl. 3............................. 3 timer.
— - « 1......................  2 —
— - kl. VI.................................. 6 —
— - kl. V.................................... 5 —

Naturkundskab i kl. VI............................ 3 —
— - kl. V.............................. 3 —

Geografi i kl. VI...................................  2 —
24 timer.

Koht: Norsk i gymnkl. 3....................................... 3 timer.
— - « 2...................................... 2 —
— - kl. VI ........................................... 3 —

Græsk - gymnkl. 1....................................... 7 —
Latin - kl. VI.................................... . . . 7 -

22 timer.
Nielsen: Religion i middelskolen ovenfor kl. I ... 12 timer.

Geografi - kl. II......................................... 2 —
— - « III .................................... 2 —

Skrivning i kl. II........................................ 3 —
— - « III ..................................... 2 —

Tegning - « II ..................................... 2 —
— - « III...................................  2 —

25 timer.
Hanssen : Græsk i gynmkl. 2 -................................ 7 timer.

Historie - « 1.................................... 3 —
Norsk - « 1....................   3 —
Historie - kl. V........................................... 3 —
Latin - « IV........................................... 7 —
Oldnorsk i 2det halvaar i gymnkl. 1 . . . . 1 —

24 i23) timer.
Ludvigsen: Historie i gymnkl. 3.................................. 3 timer.

— - ' « 2.................................. 3 —
— - kl. VI ....................................... 3 —

Græsk - gymnkl. 3...................................... 7 —
Engelsk - « 3................................... 3 —
Tvsk - « 1................................... 1 —
- - kl. VI ........................................ 4 —

24 timer.
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Blix: Mathematik i gymnkl. 2........................... 3 timer.
- - kl. IV.................................. 6 —
- - « III.................................. 5 —

Naturkundskab i kl. IV............................. 2 —
— - « III............................ 2 —
— - « II.............................. 2 —

Tegning i kl. VI.......................................... 2 —
— " - « V............................................ 2 —
— - « IV........................................ 2 —

26 timer.

Jensen: Alle fag i kl. I undtagen historie..........  23 timer.
Regning i kl. II......................................... 4 ■—
Sang............................................................... 4 —

31 timer.

Skaaden: Fransk i gymnkl. 3...............................  2 timer.
— - — 2................................... 2 —
— - — 1.................................... 4 —

(t 2det halvaar 3 timer). 
— - kl. VI.......................................... 2 -
— - « V............................................ 2 —

Engelsk - gymnkl. 2................................... 3 —
— - ki. VI.......................................... 5 —
— - « IV.......................................... 5 —

25 (24) timer.

Wiese : Tysk i kl. III................................  5 timer.
Norsk - « III........................................ 5 —•
Tysk - « V ....................................... 4 —
Norsk - « V........................................... 4 —
Engelsk - « V........................................... 5 ■—
Oldnorsk - gymnkl. 3............................... 1 —

— - « 2................................. 2 —
26 timer.



10 Skiens høiere skole. [1886

Lie: Norsk i kl. II........................................ 5 timer.
Tysk - « II......................................... 6 —
Historie - « II......................................... 3 —

— - « 1............................................ 3 —
Norsk « IV ...................................... 4 —
Geografi - « IV ................................... 2 —

— - « V ....................................... 2 —
25 timer.

Schreiner: Latin i Gymnkl. 1 ................................. 8 timer.
- - kl. V.......................................... 7 —

Historie - « III........................................ 4 —
- - « IV ........................................ 3 —

Tysk - « IV........................................ 4 - 
26 timer.

Pastor Erichsen: Religion i gymnkl. 3.......................... 1 time.
— - « 2 + 3................ 1 —
- - « 1.......................... 1 —

3 timer.
Leitnant Nilsen: Gymnastik i middelskolen og gym

nasiet ..................... 9 timer.

I smaaskolen liar frøken Bentzen havt 13 timer (skriv
ning i 2den klasse, anskuelse i 1ste kl., regning i begge klas
ser), frøken Hansen de øvrige 26 timer.

V. Timefordelingen m. m.

Timernes fordeling paa klasser og fag sees af neden- 
staaende tabel.

I 1ste gymnasieklasse læstes fransk i 1ste halvaar i 4 
timer ugentlig, i 2det halvaar kun 3 timer, idet 1 time afgaves 
til norsk, hvilket fag saaledes havde 4 ugentlige timer indtil 
slutningen af marts, fra hvilken tid 2 timer om ugen anvendtes 
til oldnorsk.
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Klassekombination har udenfor sang- og gymnastik
timerne fundet sted i gymnasiet, hvor 2den og 3die kl. har 
været kombinerede i latin i 4 timer og i religion i 1 time. 2den 
klasse i smaaskolen er toaarig; begge aarskuld har været kom
binerede i alle fag.

I gymnastik har eleverne været delte i 3 partier, som 
hver har havt 3 ugentlige timer. 1ste parti har omfattet gym
nasiet og kl. VI, 2det kl. V og IV, 3die kl. III, II og I.

I sang har eleverne været delte i 4 partier, dei- hver har 
havt 1 ugentlig time. 1ste parti har omfattet kl. V og VI, 
2det kl. IV, 3die kl. III, 4de kl. I og II. I nogle faa timer 
har alle sangpartier været forenede. I gymnasiet har paa grund 
af omstændighederne ingen sangundervisning fundet sted.

Timefordelingstabe].

Småskolen Middelskolen Latingymnasiet
1 kl. 2 kl. kl. i kl. il kl. niki. IV kl. v kl. vi 1 kl. 2 kl. 3 kl.

Religion.
Norsk . . 
Oldnorsk 
Tysk. . . 
Latin . .
Engelsk .
Fransk .
Græsk. .
Historie.
Geografi. 
Natur
kundskab 
Mathem.
Skrivning
Tegning .

2 
12') 42)

18 21 26

4
3
2

30 30

4
L.7
E.5

43)

L.7
E.5

2

43) 

L7 
E.5 

2

32j 
6

E22;E22)
30 30 30

34)
1
9
3
44)
7

10
3»)
2

9
35)
2

30 30«) 30«)

2
7

2
2

4 4
4

3
8

3
4

4
4

3
5

6

3
2
2

5

4
2
2
4
3

2
4

3
2
2
6

3 
o

3
5

2
3

3
2

1

3

2

1
2
2

3

3

2
2
1

3

3

’) 11 limer læsning og skrivning; 1 lime anskuelse. 2) heraf 1 lime 
valgfri for de elever, saavel af L. som af E, der ei læse fransk. 3) heraf 
1 time kun for engelsklinjen. 4) se ovenfor. 5) heraf en time særskilt for 
de elever, som kun læse engelsk. 6) 32 timer ugentlig for de elever, der 
læse baade fransk og engelsk.
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I undervisningen i fransk deltog ved skoleaarets udgang i kl. 
V 8 elever, i kl. VI 8, i 1ste gymnkl. 5, i 2den do. 5, 3die do. 2.

I undervisningen i engelsk deltog ved skoleaarets udgang 
i 2den gymnkl. 4, i 3die do. 4.

Kun 1 elev (i kl. I) var som dissenter fritagen for 
religionsundervisning. Af helbredshensyn efter lægeattest var 
10 elever fritagne for gymnastik hele aaret, nemlig 3 i gymna
siet, 2 i VI, 2 i V, 2 i IV, 1 i III. I gymnasiet var desuden 
3 elever paa grund af sygdom fritagne et halvt aar. For sang- 
var dels paa grund af mangel paa sangstemme, dels formedelst 
stemmeskiftning 24 elever fritagne (7 i VI, 11 i V, 4 i IV, 2 
i III). Se s. 11.

VI. Undervisningen.

Middelskolen og gymnasiet.

Religion.
Klasse I: Vogts lille bibelhistorie (med kort beskrivelse af 

Jødeland) læst og repeteret. I almindelighed benyt
tes en halv time til udvikling af dagens pensum og 
til gjennemgaaelse af den følgende lektie i bibel
historie. Enkelte fortællinger i det gamle testamente 
samt Jesu liv er udførligere gjennemgaaede. Kate
kismens o parter (uden Luthers forklaring): under
visningen heri, saavidt muligt, knyttet til bibelhisto
rien og oplyst ved exempler af samme. Gjennem- 
læst Math, evang.og «apostlernesgjerninger». 6 salmer.

Klasse II: I denne, som i den følgende klasse er hovedvegten 
lagt paa bibelhistorien. Af Vogts bibelhistorie for 
borger- og høiere almueskoler er læst s. 1—55. I 
denne klasse, hvor der kun gives korte lek tier, sjel-1 
den over en side, bliver der gjerne nogen tid til
overs af timen, som benyttes til at indskjærpe en 
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kristelig dyd eller advare mod en syndig tilbøielig- 
hed, som staar i forbindelse med, hvad der er gjen- 
nemgaaet i timen. En ordret gjengivelse af bogens 
ord forlanges ikke, men indholdet maa gjengives i 
sprogrigtig form, uden at noget væsentligt moment 
i fortællingens gang forbigaaes. Er fremstillingen i 
bogen kortfattet, suppleres det manglende efter bi
belen. Enhver ny lektie bliver i regelen gjennem- 
gaaet. 13 salmer lærte og gjennemgaaede. Af kate
kismen de 3 første parter med Luthers forklaring. 
I bibelen er læst 20 kapitler af 1ste mosebog.

Klasse III: Vogts bibelhistorie for borgerskoler s. 55—101. Af 
katekismen 4de og 5te part, derefter i sidste halv
aar: «Sententser af Guds ord i udvalg», samt af 
forklaringen «Herrens bøn». Søndagstexterne er 
læste; hertil har man knyttet korte betragtninger. 
I denne, som i de følgende middelskoleklasser har 
man ikke ladet eleverne lære nye salmer, men ind
skrænket sig til at lade dem repetere de forhen 
læste, især festsalmerne. Skriftlige opgaver paa 
skolen: 1. David og Goliat; 2. Ruths historie.

Klasse IV: Af bibelhistorien læst til «Palmesøndag». Af Pon
toppidans forklaring (Sverdrups udgave) 1ste part. 
Under forklaringen af det 4de bud er «hustavlen» 
læst. Eleverne øves her, som i de følgende 2 klas
ser, i selv at finde skriftstederne. Skriftlige opgaver 
paa skolen: 1. Jesu opvækkelse af Jairus’s datter; 
2. Den ubarmhjertige medtjener.

Klasse V: I bibelhistorien fra s. 143 til «apostlemes gjerninger». 
I forklaringen 2den og 3die part.

Klasse VI: Repetition af bibelhistorien og forklaringen. Den 
bibelske geografi gjennemgaaes paa skolen uden at 
læres udenad.

Med hensyn paa maaden, hvorpaa forklaringen be
nyttes, skal man bemærke, at man for at undgaa tanke
løse svar, i de høiere klasser ofte former spørgs- 
maalene noget anderledes, end de findes i bogen.
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Svarene forlanges nemlig der ikke nøiagtig gjengivne 
med bogens ord, især naar de er lange, som f. ex. 
under forklaringen af den 5te Artikel. Af de til- 
føiede bevissteder af skriften læres de vigtigste 
udenad, medens de øvrige gjennemgaaes paa skolen.

Gymnkl. 1: Nissens kirkehistorie til reformationen.
Gymnkl. 2: Nissens kirkehistorie fra reformationen bogen ud. 

Math, evang. i grundsproget kap. 1—10 inci.
Gymnkl. 3: Nissens kirkehistorie og Math, evang. i grundsproget.

Modersinaalet.

Klasse I: Læsning i Pauss og Lassens læsebog, 2det skoletrin. 
Enkelte læsestykker gjenfortalte. Særlig er lagt 
vegt paa tydelig læsning med passende pauser under 
iagttagelse af forskjellen mellem tale- og skriftsprogets 
lydforhold. Diktat 2 gange ugentlig næsten hele skole
aaret. Rettelserne indføres i diktatbøgerne og af
skrives af eleverne. Afskrivning efter bog. Efter 
Løkkes omrids gjennemgaaet ordklasserne, sætnings
delene og det væsentligste af bøiningslæren. Gram- 
matikundervisningen sker hovedsagelig gjennem 
exempler, der opskrives paa vægtavlen og derpaa 
gjennemgaaes, hvorefter eleverne faar opgivet sin 
lektie. Analyse efter Jensens exempelsamling. 12 
digte udenadlærte.

Klasse II: Læsning i Pauss og Lassens læsebog, 2det skoletrin, 
hvoraf 1ste afdeling er gjennemlæst. 7 digte uden
adlærte. Løkkes omrids er læst og repeteret. Ana
lyse dels efter Jensens exempelsamling, dels efter 
læsebogen. Diktat to gange ugentlig. Aars’s ret
skrivningsregler gjeimemgaaede til «konsonanter».

Klasse III: Af Pauss og Lassens læsebog læst siderne 102—372. 
3 digte udenadlærte. Løkkes omrids læst og repe
teret. Jensens exempelsamling til s. 17. Hyppig: 
diktat, vexlende med skriftlig oversættelse fra tyskJ 
Følgende stile er givne: Et brev — Beskrivelse af
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Klasse IV:

Klasse V:

et (bestemt) skib — En fridag — Et brev med an
modning om at udføre en kommission — Hvorledes 
man kommer gjennem verden nu for tiden — Hvad 
tryllekunstneren gjorde — 17de mai (brev).

Den grammatiske undervisning har lagt an paa 
en saadan klarhed og sikkerhed, at ikke alene om
ridset er lært saavidt, at der paa spørgsmaal fra 
lærerens side gives greie svar, men at eleven selv 
retter spørgsmaalene og giver svarene, alt indenfor 
den givne ramme. Der er altsaa sigtet paa selvvirk
somheden. En følge af denne fremgangsmaade ei
det, at analyseringen kun er drevet sparsomt i be
gyndelsen (blot undtagelsesvis i læsebogen), først af 
læreren exempelvis, dernæst af de flinkeste og ende
lig af de noget tyngre elever, og aldrig mere end 
en brøkdel af timen.
Læsning efter Pauss og Lassens læsebog 2det skole
trin, hvoraf 1ste afdeling og 40 sider af 2den afde
ling er læst i sammenhæng. 8 digte udenadlærte. 
Af Hofgaards grammatik læst og repeteret formlæren, 
samt afsnittet om hoved- og bisætninger. Analyse 
efter læsebogen. Diktat 2 gange ugentlig. Norsk 
stil hveranden uge. Følgende opgaver har været 
givne: Beskrivelse af |Skien før branden — Brev 
til en kammerat — To ulige brødre — En jagttur 
— Brev fra en skolegut til sine forældre — En drøm 
— Beskriv Skien med nærmeste omegn — Be
skrivelse af Skiens latinskolebygning —• Elvenes 
nytte — En skovtur — Hvad flid kan udrette — 
Sammenligning mellem katten og hunden — En lyst
tur — En femkroneseddels hændelser, fortalte af den 
selv — ialt 14 stile.
Af Erichsens og Paulsens læsebog 3die del s. 1—9, 
109—140,143-—219. Efter elevernes eget valg, god
kjendt af læreren, gjennemgaaet et større digt saa 
nøie, som gjørligt før tilegnelsen af det væsentlige af 
verslæren, digtarterne, troper og figurer, hvorpaa 
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digtet er lært udenad. Hofgaards grammatik indtil 
«hoved- og bisætninger» (8 143;. I en ugentlig time 
med dem, som ikke læste fransk, hele aaret igjennem 
læsning og analyse. Følgende stileopgaver har været 
givne: Beskrivelse af det hus, hvori jeg bor og dets 
nærmeste omgivelser — Ligskjorten (gjenfortælling 
men med egne ord) — Under ildebranden — Et 
brev (indbydelse) — Et brev (beskrivelse af et værk
sted e. lign.) ■— En ulykkeligs nytaarsnat (oversæt
telse fra tysk eller friere gjengivelse) — Ulven og 
lammet (en fortælling, bygget paa fablen) — Et 
kronestykkes historie (fortalt af det selv) — Marke
det (skildring) — Hvilken stor personlighed i den 
nyere tids historie synes du bedst om? Hvorved 
vandt han sin storhed? — En liden tjener kan være 
lykkeligere end en stor herre (fortælling) — Kirken 
rives (skildring) — Bor alle saa godt og rummeligt 
som du? — Ild og vand er gode tjenere, men slemme 
herrer —• i alt 14 stile.

Den grammatiske undervisning er, med tilbørligt 
hensyn til den undervisning, eleverne tidligere har 
havt, væsentlig anlagt paa samme maade, som anty
det under kl. III.

Klasse VI: 3 timer ug. Pauss og Lassens læsebog i moders- 
maalet, 3die skoletrin, 1ste—3die afdeling. Til læs
ning med dertil hørende gjennemgaaelse er følgende 
stykker benyttede: Tor henter sin hammer ved J. 
Aars; Oehlenschläger, Af Nordens guder; Tor og 
Loke, kjæmpevise; Den onde stedmoder, ligesaa; 
Kristian den 2dens vise, ligesaa; Sagaen om Gun- 
laug Ormstunge; Holberg, Den politiske kandestø
ber og Af Bergens beskrivelse; Ewald, Rungsteds 
lyksaligheder og Klagesang over Fredrik V; Oehlen- 
schlager, Morgenvandring og Guldhornene; Werge- 
land, Fattigfolks barn, Hyttens skjønhed og Hans 
Jakobsens ost; Bjørnson, Mellemslagene; Runeberg, 
Sven Dufva. Desuden er af læreren forelæst for- 
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skjellige prøver af andre forfattere. Til udenadlæs- 
ning er benyttet: J. Moe, Fanitullen; Welhaven, 
St. Olafs mildhed, Protesilaos, Bergens stift; Werge- 
land, Til Herman Poss, Dalvise; H. Ibsen, Kong 
Haakons gildehal, Paa Akershus; Oehlenschläger, 
Hakon jarls død; Paul Møller, Freidigt liv. Ogsaa 
til læsetimerne er der for det meste krævet for
beredelse hjemmefra.

Som det vil sees, er læsestykkeme valgte bl, a. 
med det formaal at tjene til underlag for kjendskab 
til literaturens historie, hvortil da de i læsebogen 
meddelte biografier og notiser er benyttede som 
schema for lidt videregaaende mundtlig behandling. 
Til læsningen har efter stykkernes art været knyttet 
mundtlig gjengivelse, tildels før oplæsningen for at 
kontrolere forberedelsen, men for det meste umiddel
bart efter oplæsningen; ved de to læste skuespil ei
det skeet for hver enkelt hoved-scene og akt. — 
Gjennemgaaelsen har forøvrigt bestaaet dels i be
lysning gjennem samtale om det læste af enkeltheder, 
der maatte forudsættes mindre let forstaaelige, for
klaring af de almindeligst forekommende troper og 
figurer, og for digtenes vedkommende behandling af 
de simplere metriske forhold, strofe og rim etc., dels 
i forsøg paa at lade eleverne finde gangen i det for
tællende digt, prosastykket eller skuespillet, ordne 
handlingens hovedpartier eller i stykker af beskrivende 
indhold gruppere det maleriske indhold og derved 
faa et indtryk af disposition og komposition. — Som 
det vil sees af nedenstaaende fortegnelse over de 
skriftlige opgaver, er nogle af disse baserede paa en 
saadan gjennemgaaelse. — Ogsaa de forskjellige digt
arter er herunder berørte. — Eleverne har ved denne 
gjennemgaaelse havt anledning og er opfordrede til 
at gjøre notater, da ingen lærebog er benyttet uden
for læsebogen. ■— Nogle faa timer er benyttede til 
sætningsanalyse.
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Paa grund af det indskrænkede timetal liar der 
været liden tid til at foretage skriftlige øvelser paa 
skolen; dog er nogle diktater skrevne, samt nogle 
øvelser af stilistisk art udførte, f. ex. sammenføining 
af flere hovedsætninger til perioder eller forbedring 
af slet byggede perioder o. 1.

Følgende skriftlige opgaver er besvarede i hjemme- 
stile: 1. Branden i Skien d. 7de—8de aug. 1887 
eller: Skien efter branden. 2. Akershus fæstning 
seet i historiens lys (efter læsning af Ibsens digt: 
Paa Akershus). 3. Telemarkens vasdrag. 4. Vandets 
nytte. 5. Ildens nytte. 6. Cæsars kamp med hel- 
vetierne; for engelsklinjen: Schillers ballade Die 
Bürgschaft. 7. Gunlaug Ormstunges saga i sammen
drag 'ikke over 4 sider). 8. Om thermometret. 9. 
Hvilke haandverkere og arbeidere maa anvendes ved 
opførelsen af et murhus? 10. Hvilken skade og 
hvilken nytte yder vindene os? 11. Fortæl indholdet 
af Mellem slagene. 12. Om de fornøielser, vinteren 
bringer os. 13. De forskjellige maader at reise paa, 
deres fordele og mangler. 14. Hunden, dens egen
skaber og nytte. 15. Fortæl lidt om naturen og 
livet paa dit hjemsted.

Naar undtages de par sidste opgaver, er der altid 
forud for den skriftlige affattelse gaaet en mundtlig 
gjennemgaaelse af opgaven, saavidt muligt i samtale
form, hvoraf som oftest er fremgaaet en disposition, 
der, eftersom dens led fremkom, optegnedes og ord
nedes paa vægtavlen, uden at dog eleverne fik lov 
til at nedskrive den. Derimod er det færdige arbeides 
disposition krævet anført foran eller efter dette. For 
de opgavers vedkommende, der er hentede fra det 
ved læsningen gjeimemgaaede, er den da foretagne 
behandling anseet tilstrækkelig. *

Gymnkl. 1: Af Pauss og Lassens læsebog, 4de skoletrin, 1ste 
afdeling, er gjennemgaaet følgende stykker: Holberg, 
«Den stundeslose», Peder Paars 1ste bog, 1ste sang! 
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samt 29de, 176de og 193de epistel — Tullin, brud
stykker af «Maidagen» — Wessel, «Kjærlighed uden 
strømper» — Baggesen, «Rude og potte» — Oehlen
schläger, scener af «Aladdin» — Grundtvig, «Paaske- 
lilien» — Winther, slutiiiiigssangen af «Hjortens flugt» 

■—Paludan-AIüller, scener af «Kaianus» — Kierke
gaard, «Den bekymrede lilie» og «Fuglens bekym
ring». Af samme læsebogs 2det skoletrin er læst 
prøver af bygdemaal fra forskjellige landsdele, samt 
Østgaards «Ulvskree». I svensk er efter samme 
læsebogs 3die skoletrin, 3die afdel. læst: Almquist, 
«Grimstadhamns nybygge» — Geijer, «Vikingen» og 
«Olaf Trygvason» — Runeberg, «Vårt land».

Videre er gjennemgaaet troper og figurer efter 
Ross samt Eriksens literaturhistorie indtil Holberg.

Følgende skriftlige opgaver er besvarede af eleverne: 
En overraskelse (fortælling) — Giv en kort frem
stilling af den anden puniske krig — Fortæl ind
holdet af Holbergs «Den stundesløse» — Alexander 
den stores verdenshistoriske betydning — Hvorledes 
bør skoleferierne rettest anvendes ? — Hvilken mor
skabslæsning foretrækker du og hvorfor? — Aar- 
sagerne til og resultaterne af de puniske krige — 
Hvorfor er et nyttigt liv det, som i længden mest 
tilfredsstiller mennesket? — Sammenligning mellem 
Asias og Amerikas bjergsystemer — I hvilken ud
strækning bør vi lade hensynet til andre menneskers 
dom faa indflydelse paa vore handlinger? — Valgfri 
opgave — Et brev, hvori en ven advares mod at ud
føre en overilet beslutning, som han hår fattet — 
Svar paa foregaaende brev — Hvilke forandringer 
har Europas kort undergaaet mellem aarene 1816 og 
1880? — Hvilke fordele har skrivekunsten bragt 
menneskene?— Beskrivelse af en udsigt— Marius’s 
biografi i korthed — Brev til en ven med beskrivelse af 
en landeiendom, som denne muligens agter at kjøbe 
—■ Ægyptens tilstand under de tre første Ptolemæer 

2*
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— Folketribunernes opkomst og bestemmelse i den 
romerske stat — Det vestenfjeldske Norges naturlige 
beskaffenhed og vigtigste næringsveie (examensstil) 
— i alt 21 stile, hvoraf de 5 sidst anførte er skrevne 
ex tempore.

De fleste historiske stilopgaver er valgte af, hvad 
der i forveien er gjennemgaaet i historie. De øvrige 
opgaver er i formel henseende forud gjennemgaaede 
paa skolen, medens det i regelen har været overladt 
til elevernes egen opfindsomhed og skjøn at tilveie
bringe stoffet.

Gymnkl. 2: 2 ugentlige timer. 1 time anvendt til literatur- 
historie efter A. E. Eriksens læsebog fra «-Oplysnin
gens tidsalder» pag. 63 til «Den nyere norske litera- 
tur» pag. 141 med forbigaaelse af enkelte mindre 
betydelige forfattere især af de danske i dette aarhdr. 
Ved siden af læsebogen er af læreren benyttet til 
yderligere belysning af stoffet P. Hansens illustrerede 
danske literaturhistorie med jevnlig oplæsning dels 
ved eleverne, dels ved læreren af literaturprøver af 
de netop behandlede forfattere.

Til læsning er benyttet Pauss og Lassens læsebog 
i modersmaalet, 4de skoletrins 1ste afdeling, hvoraf 
er læst: Njaals saga, Erasmus Montanus, Af Peder 
Paars, Af Maidagen og Noureddin til Aladdin. Ved 
læsningen er benyttet omtrent samme fremgangs- 
maade som for middelkl. VI omhandlet, dog med 
mere speciel behandling af indhold og form i stilistisk 
og æsthetisk henseende.

Foruden et par opgaver til besvarelse paa skolen 
af netop under behandling værende literaturhistoriske 
emner er følgende skriftlige opgaver gime: 1. 
Branden i Skien d. 7de—8de aug. 1887 eller: Skien 
efter branden. 2. Njaalssaga i sammendrag. 3. Den 
katilinariske sammensværgelse. Efter Sallusts Cati
lina kap. 14—61. 4. Hvilke forudgaaende tilstande 
muliggjorde den katilinariske sammensvergelse. Eft.
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Sall. Gat. kap. 10—14. 5. Troerne i stormen (Verg. 
Æn. I, 35—156). 6. Fortæl fabelen i Erasmus Mon- 
tanus. 7. Giv en skildring af Erasmus Montanus’s 
karakter. 8. Pris ingen lykkelig, før lian ligger i 
sin grav. 9. Ans Vaterland, ans teure, schliess dich 
an, Das halte fest mit deinem ganzen Herzen (Schil
ler, Wilhelm Teil). 10. Fortæl indholdet af Illadens 
første bog. 11. Om det tiltrækkende og det skade
lige ved romanlæsning. 12. Om den fornøielse og 
nytte, som skuespil bringer os. 13. Om Oehlen
schlägers betydning. 14. Om de vigtigste aarsager 
til den romerske republiks storhed.

Opgaverne er mundtlig behandlede paa skolen, før 
de er besvarede. For deres vedkommende, der ind- 
gaar under navnet chrier, er det sedvanlige schema 
for disse gjennemgaaet og anvendt paa det forelagte 
thema, ligesom ogsaa andre themata er gjennem- 
gaaede i dette eiemed. For de friere afhandlinger, 
hvortil senere er gaaet over, er da disposition kræ
vet af eleverne sammen med besvarelsen. Nogle op
gaver er knyttede til, hvad der nylig er læst i latin 
og græsk.

Gymnkl. 3: Pauss og Lassens læsebog i modersmaalet, 4de skole
trin, 2den afdeling; Lassen, Poetisk læsebog (Kr.ania 
67); A. E. Eriksens literaturhistorie; J. Norbye, 
Digtarterne.

Gjennemgaaet er af læsebøgerne: Cl. Frimann, 
Den norske fisker, Bindevise og Oberst Kruse; Ewald, 
Klagesang over Fredrik V, Rungsteds lyksaligheder 
og Liden Gunver; Baggesen, Agnete fra Holmegaard 
og Noureddin til Aladdin; Oehlenschläger, Guld
hornene, Hjemve, Eremitens sang, Morgenvandring, 
Hakon jarls død og Agnete; Wergeland, Til en gran, 
Kongens ankomst, Drømmesyn, Hardanger, Karl 
Johans død og Karl Johan; Welhaven, Byens kirke- 
gaard, Ludvig Holberg, Eivind Bolt og Koli med 
bilen.
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Desuden er læst. Bjørnson, En fallit, efter original
udgaven. Det sidstnævnte drama er gjennemgaaet 
med hensyn til dets komposition, handlingens gang 
og udvikling gjennem exposition, konflikt og kata
strofe, de handlende personers karakter og betydning, 
dets sociale baggrund, dets betydning i Bjørnsons 
digterliv o. s. v. De mindre digte er behandlede 
med hensyn til deres anlæg og bygning, den anled
ning og stemning, hvoraf de er udgaaede, den me
triske og stilistiske kunst, som fremtræder i dem o. 
s. v. Som gjennemgaaelsens resultat er tilstræbt en 
smuk og udtryksfuld oplæsning.

Desuden har hver af klassens elever hjemme læst 
et større literaturværk og i mundtligt foredrag paa 
skolen for de øvrige gjengivet dets indhold og sit 
indtryk af det. Følgende verker er behandlede paa 
denne maade: Oehlenschläger, Hakon jarl og Axel 
og Valborg ;Wergeland, Den engelske lods; A. Munch, 
Lord William Bussell ; H. Hertz, Svend Dyrings 
hus; Ibsen, Hærmændene paa Helgeland og Kongs- 
emnerne; Bjørnson, Maria Stuart.

Af literaturhistorien er gjennemgaaet fra «Den 
nyere norske literatur» pag. 141 og ud bogen.

Følgende skriftlige opgaver er besvarede: 1. Hvad 
er overbevisning? Bør man nogensinde skifte over
bevisning? 2. Henrik Wergelands digt «Kongens 

.■ankomst», dets oprindelse, tankegang og form. 3. 
Ferro nocentius aurum (.Ovid, Metam. I, 141). 4. 
Concordia parvæ res crescunt, discordia maximæ 
dilabuntur. Sall. Jug. 10. 5. Hannibals overgang 
over Alperne og dens nærmeste følger. Efter Livius. 
•6. Sokrates’s beskedenhed og selvfølelse, efter Platons 
apologi. 7. Hvorledes har menneskene i tidens løb 
øvet indflydelse paa den dem omgivende levende og 
livløse natur? (Tentamensopgave). 8. Hvoraf kom
mer det, at menneskehedens største velgjørere saa 
■ofte er udgaaede af samfundets midtere og lavere lag?
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9. Grosserer Tjælde. En biografi. 10. Teichoskopien 
i Iliaden. En æsthetisk betragtning. 11. Hvoraf kom
mer det, at en profet ikke er agtet i sit fædreland ? 
12. Hvilke var de egenskaber hos de gamle romere, 
som bidrog til at skaffe dem verdensherredømmet?

Samtlige opgaver, undtagen de to sidstnævnte, er 
mundtlig gjennemgaaede i forveien, naar de ikke 
saaledes knyttede sig til læsningen i norsk eller andre 
fag, at deres behandling naturligen fremgik deraf.

Oldnorsk.

Gymnkl. 1: Gjennemgaaet paradigmerne for substantivernes regel
mæssige deklinationer og verbernes regelm. konjuga
tioner. Af Nygaards «Udvalg af den norrøne litera- 
tur» læst og repeteret de 6 første sider af «Vols- 
ungerne og Niflungeme».

Gymnkl. 2: Af Nygaards grammatik formlæren repeteret i sin 
helhed. Syntaxen gjennemlæst og sammenholdt med 
de andre af eleverne kjendte sprogs syntax. Af 
Nygaards «Udvalg» læst og repeteret stykkerne: Tor 
og Hyme, Balders død, Lokes straf, Volsunger og 
Niflunger, Hjaddingekampen, Rolf Krake, Kveldulv 
og hans sønner, tilsammen 66 — 67 sider.

Gymnkl. 3: Nygaards grammatik 2 gange repeteret i sin helhed 
for formlærens vedkommende, Syntaxen leilighedsvis 
og under sammenligning med andre sprog. Af Ny
gaards «Udvalg» læst «Njaals og hans sønners ende
ligt», samt «Vøluspaa», tils. 38 sider.

Tysk.

Klasse II: Af Knudsens elementærbog læst og repeteret fra be
gyndelsen til bisætninger (82 sider). Efter Løkkes 
lille grammatik læst det væsentlige om substantivets 
og adjektivets bøining. Over halvdelen af de norske 
exempler er oversatte til tysk. 1 time om ugen 
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skriftlig oversættelse fra norsk til tysk efter forud- 
gaaende nøiagtig gjennemgaaelse af exemplerne.

Klasse III: Løkkes lille gram, til syntaxen (med undtagelse af 
kjønsreglerne). Knudsens elementærbog fra adjek
tiverneskomparation fortløbende tils. 174 (i stykket 
«Der Hirtenknabe»). Skriftlige øvelser paa skolen 
efter Knudsens stileøvelser fra begyndelsen til ex- 
emplerne paa adjektivernes blandede bøining.

Saa omhyggelig, som muligt, har man altid vaaget 
over, at fænomenet praktisk er lært af exemplerne, 
før den gram, regel er deduceret, at ordene i form, 
som i betydning har staaet den hele klasse klare og 
faste, idet opmærksomheden har været særlig rettet 
paa de tilfælde, hvor lighed i betydning, men for- 
skjel i form har kunnet bringe disciplenes sikkerhed 
i modersmaalets behandling i fare.

Ulan har ogsaa her sigtet paa selvvirksomhed fra 
elevernes side. Med sikker kundskab i de omtr. 
100 første sider af Knudsens læsebog for begyndere 
Hl det falde eleven let selv at arbeide sig frem 
gjennem læsestykkerne, med benyttelse af glosaret 
bag i bogen, sætning for sætning. Den tid af hver 
time, som bliver tilovers, anvendes afvexlende saa- 
ledes: enten fortæller eleven igjen det læste med 
bogen lukket, eller læreren har dikteret stykkets 
indhold helt eller delvis, oftest med ændrede udtryk, 
for at eleven skal øves i fri gjengivelse af den samme 
tanke, eller den følgende lektie gjennemgaaes saa- 
ledes, at alle har sine læsebøger foran sig. efter tur 
oplæses, oversættes og i tilfælde byttes udtryk, de 
godkj endte udtryk nedskrives strax og til slutning 
gjenfortælles, hvad der er skrevet. I aarets løb er 
af det som læst opgivne paa en af de tre nævnte 
maader omtrent alt skriftlig gjennemgaaet.

Klasse IV: Knudsens læsebog fra «Die drei Meisterstücke» til 
enden. Derefter af Pauss og Lassens læsebog omtr. 
10 sider. Af Løkkes grammatik er formlæren læst
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og repet., af syntaxen det væsentlige af kasuslæren 
læst. Hver uge en hjemmestil og en skolestil (af- 
vexlende med mundtlig oversættelse til tysk). Af og 
til paa skolen skriftlig oversættelse fra tysk til norsk.

Under læsningen af stykkerne i læsebogen er der 
især lagt vind paa en flydende oversættelse i et godt 
sprog; ved analysering har man kun opholdt sig, 
forsaavidt det var nødvendigt til forstaaelsen, eller 
naar det læste frembød vanskeligheder. De gram
matiske øvelser har derfor væsentlig været henlagte 
til stilgjennemgaaelsen.

Klasse V; Løkkes lille gram, til § 144 (ordstillingen). Knud
sens stileøvelser fra «konjunktiv» (6te udg. s. 33) til 
«dativ og akkusativ ved an» o. s. v. (s. 75). Af 
Pauss og Lassens læsebog (3die oplag) stykkerne 16, 
18. 19, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 40 og 41. I en 
ugentlig time med dem, som ikke læste fransk, 
oversat til tysk vel 21 sider af Nissens verdens
historie (fra begyndelsen til «Lykurg»). For øvrigt 
har fremgangsmaaden væsentlig været som i kl. III.

Klasse VI: 1 time ugentlig anvendt til at læse ud syntaxen i 
Løkkes lille gram, (ved Johansen) samt til repeti
tion af formlæren (efter den større gram., som dette 
kuld har benyttet i de lavere klasser); i slutningen 
af hver grammatiktime er der i regelen blevet tid 
til at gjennemgaa omtr. 2/3 side i Pauss og Lassens 
læsebog. 1 time er vexelvis brugt til oplæsning, 
oversættelse og analyse af omtr. I1/., side i nævnte 
læsebog og til extemporalstil. I 1 time gjennem
gaaelse af stile, mundtlig oversættelse fra norsk til 
tysk, samt examination i ugentlige pensa af det sti
listiske stof i Knudsens stileøvelser (særlig præposi
tioner, modale hjælpeverber, synonymer).

De ugentlige stile (hver anden ex tempore) har 
været skrevne efter Knudsens stileøvelser (5te udg.) 
s. 71—79 (udvalgte sætninger) og s. 164—191 (med 
enkelte forbigaaelser). Engelsklinjen har desuden i
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en særtime dels faaet .en fjortendaglig extrasiil gjen- 
nemgaaet, dels havt læsebogspensa.

Gymnkl. 1: Kursorisk gjennemgaaet adskillige digte og prosa
stykker i Pauss og Lassens læsebog, samt endel 
skildrende og fortællende stof af et inaanedshefte af 
«Gartenlaube».

Latin.

Klasse IV: Læst og repeteret schemaerne for substantivernes, ad
jektivernes, pronominerues og verbernes bøining efter1 
Schreiners grammatik. Efter Johansens læsebog for-l 
øvelserne samt omtr. 7 sider af læsestykkerne. I den 
største del af skoleaaret er 3 af ugens 7 timer an4- 
vendte til skriftlige øvelser i oversættelse fra norsil 
til latin.

Klasse V: Af Voss’s «Udvalg af latinske klassikere» er læst og 
repeteret de historiske fortællinger og anekdoteL 
Phædrus’s fabler samt af Cornel Alcibiades, Epami- 
nondas og Pelopidas. Af Schreiners grammatik éi 
formlæren læst og repeteret, og det væsentlige a: 
kasuslæren læst. Efter Johansens stileøvelser fif 
begyndelsen til stykke 14 og af de sammenhængende, 
stykker fra 9 til 19 er skrevet en skolestil og ér 
hjemmestil hver uge. Man har lagt væsentlig' vegi 
paa en sikker tilegnelse af indholdet af det læste og 
en flydende og sprogrigtig oversættelse. Desuden er 
sprogets former stadig indøvede ved analysering af de' 
læste. Skriftlige opgaver besvarede paa skolen 
Gjengivelse af indholdet af et par af Phædri fable: 
— Epamiuondas’s historie efter Cornel.

Klasse VI: Af Voss’s udvalg læst og repeteret 1ste bog af Gae 
sars galliske Krig og Ciceros 1ste og 3die katilinari 
ske tale. Ved læsningen er særlig vegt lagt |pa: 
indholdets opfattelse og en korrekt og god nérsl 
oversætselse. Af Schreiners grammatik er formlærer 
repeteret og enkelte dele af syntaxen læst i isim 
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hovedpunkter (særlig af 2det afsnit, om bisætningerne). 
Hertil benyttedes først 1 time ugentlig, senere gaves 
lektier i grammatik til hver latintime. De særskilte 
grammatiktimer blev ogsaa benyttede til mundtlig 
retrovertering af exemplerne i stileøvelserne.

Efter Johansens stileøvelser hver uge en hjemme- 
stil. Det opgivne pensum blev i længere tid først 
mundtlig oversat paa skolen, og korrekturens tilbage
levering i en følgende time atter mundtlig gjengivet. 
Til extemporalstile (1 hver uge) blev, saalænge læs
ningen af Caesar stod paa, benyttet en friere gjen
givelse af det netop læste, som dikteredes klassen af 
læreren. Senere benyttedes stileøvelserne, idet da 
stykket først blev mundtlig oversat og umiddelbart 
derpaa nedskrevet.

Gymnkl. 1: Sallusts Jugurtha (Müllers udgave) læst og repeteret. 
Ligesaa følgende stykker af Ovid .efter Voss og 
Richters udgave: Phaeton, Battus, Cadmus, Pyra- 
mus og Thisbe, Philemon og Baucis, tils. 710 vers. 
2den bog af Caesars galliske krig og nogle kap. af 
Ciceros tale pro lege Manilia er læste kursorisk. 
Dorphs mythologi er læst. I Schreiners grammatik 
er syntaxen repeteret, samt orddannelseslæren læst. 
En skolestil og en hjemmestil ugentlig efter Johan
sens stileøvelser.

Ved gjennemgaaelsen af forfatterne er der særlig- 
lagt vegt paa tilegnelsen af læsestoffet, saa at eleverne 
har kunnet danne sig et klart billede af det skildrede, 
medens der samtidig er tilstræbt en let og træffende 
oversættelse. Indøvelsen af grammatiken er hoved
sagelig henlagt til stilgjennemgaaelsen og en særskilt 
grammatiktime. Skriftlige opgaver paa skolen: Gjen
givelse af sagnet om Cadmus efter O vid — Karak
teristik af Marius efter Sallusts Jugurtha — Aanden 
og Tendentsen i Marius’s tale kap. 85 i Sall. Jug. 

Gymnkl. 2: Livius (Ingerslevs udgave) 22de bog fra kap. 9 ud 
og 23de bog. Virgils Aeneide 1ste bog (Lunds ud
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gave). Af Ovid (Voss og Richters udg.) stykkerne 
Phaeton og Daedalus. Kursorisk læsning i Sallusts 
Jugurtha, der er læst fra kap. 5 til enden med over
springelse af kap. 31 og kap. 85.

Hver uge et skriftligt arbeide hjemme og et paa 
skolen, i 1ste halvaar latinsk stil, i 2det oversættelse 
fra latin (væsentlig Schmidts samling).

Gymnkl. 3: Af Horats’s epistler (Lembke’s udg.) 1ste bog, ep. 
I, II, IV. V. VII, X, XI, XIII,“ XIV og Horats 
satirer (Lembke) Iste bog, IV, V og IX; 2den bog, 
VIII, af prof. Weisses udvalg af Tacitus 1ste stykke 
(Tiber og Sejan), Ciceros Cato major (Lunds udg.) 
fra kap. 17 til enden, Ciceros tale pro Roscio Amerino 
(Lefolii udg.) fra beg. til kap. 20.

Literaturhist. oplysninger om de læste forfattere 
meddelte (efter Tregder). Næsten det hele artiums
pensum repeteret. Kursorisk læsning dels efter 
Klemmers udvalg af sølvalderens forfattere, dels efter 
forskjellige samlinger af opgaver til oversættelse fra 
latin. Ugentlig en oversættelse hjemme eg en paa 
skolen (væsentlig Gjør og Johansens samling).

Gymnkl. 2 + 3: Af disse klassers 4 ugentlige samtimer har 1 
været benyttet til extemp. oversættelse og 1 til gjen
nemgaaelse af oversættelserne. I de øvrige 2 timer 
er repeteret grammatikkens syntax, læst og repeteret 
Thomsens «romerske stats- og privatliv» samt læst 
og repeteret et udvalg af Horats’s oder (de 3 første 
beger efter Lembkes udg.), 500 vers.

Engelsk.

Klasse IV: Af Løkkes læsebog for begyndere 53 sider. Af 
Westerns udg. af Løkkes grammatik formlæren. Til 
grund for elementarundervisningen er lagt Short Senten- 
ces, som er nøiagtig gjemiemgaaede og flere gange repe
terede, og hvortil den første grammatik undervisning 
er knyttet. Siden er formlæren læst i sammenhæng.
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Alle lektier nøiagtig gjennemgaaede. Høitlæsning 
i kor ofte benyttet til indøvelse af udtalen, hvori 
ellers her, som i de øvrige klasser, de nemmere 
elever er drevne videre end de øvrige, f. ex. til 
udtalen af stemt s. Ordene er lærte udenad, ord 
og sætninger skrevne paa vægtavlen, glosebøgerne 
gjenn emseede. «Easy Dialogues» med tilhørende
vokabular er medtagne allerede paa dette trin af 
hensyn til den interesse for sprogets benyttelse i 
dagligtalen, som de er skikkede til at vække. De 
er gjerne benyttede saaledes, at eleverne idetmindste 
ved anden gangs gjennemgaaelse oversætter dem fra 
norsk eller kan dem udenad, saa at de gjengiver 
dem i samtaleform. I de sammenhængende læse- 
stykker er man ikke naaet langt, da hovedvegten er 
lagt paa nøiagtig tilegnelse og fuld forstaaelse. Og- 
saa af disse stykker er endel lærte udenad efter 
første gangs gjennemgaaelse. Med benyttelse aflæse
stoffets ordforraad er grammatikken indøvet gjennem 
smaa exempler og taleøvelser, som efter først at 
være mundtlig gjennemgaaede og oversatte, derefter er 
skriftlig gjengivne paa skolen. Diktat 1 gang ugenti. 

Klasse V: Løkkes eng. gram. (udg. af Western) fra «Artiklen» 
til «Verbalsubstantivet». Efter Knudsens og AVallems 
stileøvelser skrevet de tildet gram, pensum svarende 
exempler, samt de 10 første smaastykker. Løkkes 
«Engelske læsebog for begyndere» fra s. 37 bogen 
ud, med forbigaaelse af«A Tale of Terror» og «The 
Battle of Bannockburn». Af Marryat «Peter Simple» 
(ny, tysk skoleudgave ved Dr. A. Stange) 72 sider.

Udtalen er væsentlig fremgaaet som et produkt 
af efterligning. Intet omtrent er læst, som ikke 
samtidig er skrevet (cfr. undervisningen i tysk i 
kl. III). Kontrol med, at gloserne skrives ordent
lige og fuldstændig nøiagtige for baade engelskens 
og norskens vedkommende, føres strengt. Rettede 
stile læres udenad. Repetition foregaar jævnlig saa- 
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ledes, at ledigblevne stunder anvendes til at slaa op 
hist og her i det gjennemgaaede pensum, og nu gjæl- 
der det da for vedkommende elev at læse op det 
forelagte i sammenhæng, oversætte det langsomt og 
i sammenhæng, med de ved første gangs gjennem- 
arbeidelse foretrukne ord og udtryk.

Klasse VI; Af Brekkes læsebog for middelskolen statarisk 93 
sider, kursor. 32 sider af følg, forfattere: Burns, 
Ogilvie, Cunningham, Cornwall, Scott, Longfellow 
"(digte); Dickens, Bulwer, Marryat, Smedley, Trollope, 
Stanley; et par stykker efter Victoria History of 
England og Murby’s Reader: Westerns udg. af Løk
kes gram. Knudsen og Løkkes stiløvelser, 3die udg. 
Efter den sidste læst præpositioner og synonymer. 
En hjemmestil og en extemporalstil ugentlig. Ved 
udarbeidelsen af den sidste er der ydet eleverne vei-, 
ledning undtagen i de sidste maaneder. Stilene er 
efter rettelsen lærte udenad. Grammatikken væsent
lig indøvet gjennem stilskrivning og stilenes gjennem- 
gaaelse. Mundtlig oversættelse efter stiløvelserne; 
retroversion af den eng. text mindre benyttet. Lidt 
diktat.

Gymnkl. 2: Af Ross’ engelske læsebog I 90 sider (deraf omtr. 
25 sider sammenhængende eng. text). Formlæren 
repet, efter Westerns udg. af Løkke. Af Sommer
feldts Nyeste engelske forfattere 19 sider og med en 
elev, som ikke læste fransk, af samme bog og Wit- 
trups eng. læsebog, 34 s. Følg, forf.: Dickens, 
Wilkie Collins, Mrs. Louisa Parr, Baillie Grohman, 
Stanley. Mundtlige øvelser i at oversætte fra norsk 
til engelsk efter Ross, af og til ogsaa skriftl. øvelser. 
Til examen blot statarisk pensum.

Gymnkl. 3: Gjennem hele skoleaaret har omtr. 72 time ugentlig 
været anvendt til læsning og repetition af Løkkes 
grammatik (ved Western); desuden er et kort ud
valg af synonymer blevet eleverne dikteret. I den 
resterende tid blev der for jul udelukkende læst
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stykker af Sommerfeldts «Nyere engelske forfattere 
i udvalg», de vigtigste i dagens pensum forekommende 
fraser blev understregede og examinatorisk indøvede, 
ligesom der i 1ste halvaar stadig blev examineret 
særskilt i gloser.

I 2det halvaar blev en ugentlig time brugt til 
kursorisk læsning i Marryats «The Settiers» ogBul- 
wers «The last Days of Pompeji».

Fransk.

Klasse V: Af Knudsen og Wallems læsebog for middelskoler 
læst og rep. afsn. I til st. 35 incl. De norske øvelses
stykker 1—16. Af Knudsens «Fransk gramm. for 
middelskolen» (2den udg.) de tilsvarende paradigmer 
og hvad man ellers havde brug for under læsningen. 
Udtalen indøvet gjennem forelæsning og efterligning 
dels af den hele klasse, dels af den enkelte elev. 
En korrekt udtale, grundet paa det levende sprog, 
er tilstræbt. Analyse benyttet til forstaaelse af ind
hold, ord og former. Disse sidste tilligemed over
sættelsen af øvelsesstykkerne skrevne paa vægtavlen 
af eleverne under lærerens veiledning.

Klasse VI: Knudsen og Wallems læsebog. Af afsn. I repet, st. 
1 —17, læst og repet. 18—41, af læsestykkerne 1—11 
og 17—33, ialt 50 sider. Disse stykker er væsent
lig af følg, forfattere: La Fontaine, Mdm. de Sévigné, 
Rollin, Menault, Beauvois, Souvestre, Duruy. Bry- 
nildsens grammatik. Kjønsregler efter endelser over- 
sprungne. Hovedvegten lagt paa pronominer og 
verber. De uregelmæssige verber saavidt muligt 
rationelt grupperede. Af syntaktiske eiendommelig- 
heder er behandlet de til forstaaelsen af formernes 
brug nødvendigste, saaledes: Ubundne pronominer, 
bøininger af fortids particip; konstruktionen ved 
faire—lade, lidt om konjunktiv. De norske øvelses
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stykker i læsebogen delvis benyttede. Ellers hen
vises til redegjørelsen for kl. V.

Gymnkl. I: Af Knudsen og Wallems «Læsebog for middelskoler» 
42 sider og af samme udgiveres «Læsebog for gym
nasier» 22 sider, ialt 64 s. læst og repet. Extem- 
poreret væsenti. af Xavier de Maistres Les prison- 
niers du Caucase 33 sider. Ellers er de læste styk
ker af følgende forfattere: Moliére, Lesage, Voltaire, 
Florian, Courier, V. Hugo, Lamartime, Sismondi, 
Buffon, Guizot, Michelet, Martin, Duruy, Tøpffer, 
Daudet. ££ Brynildsens gram, er formlæren (tillige
med udtalereglerne) læst og repet., syntaxen engang 
nøiagtig gjennemgaaet. — De givne lektier er i for
veien gjennemgaaede. Ved examen er der kun prøvet 
i det statariske pensum. Man har her endnu mere 
end i middelskolen søgt at indøve en fuldt korrekt 
udtale, men af fonetik kun medtaget det til lydens 
klargjørelse nødvendige.

Megen vegt er lagt paa en sikker tilegnelse af 
ordforraadet og paa forstaaelsen af det læste. Mundt
lige øvelser — tildels forbundne med opskrivning 
paa vægtavlen — i at oversætte smaa sætninger fra 
norsk paa fransk, er mest knyttede til grammatik
undervisningen, til øvelsesstykkerne i Knudsens og 
Wallems læsebog for middelsk. og til prof. Storms 
Dialogues frantjais, som er benyttet ved undervisningen. 
Nogle gange skriftlige oversættelser fra fransk til 
norsk, skrevne paa skolen.

Gymnkl. 2: Af Knudsens og Wallems Læsebog for gymn. læst 
og repet. 36 sider. Extemporallæsning efter læse
bogen og Schütz’ Les grands faits de riiistoire de 
France 57 sider. De læste stykker er væsenti. af 
tølgende forf.: Larochejacquelin, Jay, Droz, Mérimée, 
Tøpffer, Souvestre, Banville, Daudet. I denne og 
3die kl. er megen vegt lagt paa en smuk over
sættelse. Lektierne ikke gjennemgaaede i forveien. 
Til examen baade statarisk pensum og extempore.
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Bryuildsens grammatik. Mundtlige øvelser som i 
1ste kl. Storms Dialogues.

Gymnkl. 3: Af Knudsens og Wallems «Læsebog for gymnasier» 
læst 41 sider. Af samme bog og «Les grand faits» 
ex tempore 50 sider. Stykkerne i læsebogen af føl- 
geude forfattere: Beranger, Chateaubriand, Hum
boldt, Poucliet, Norvins, Jay, Michelet, Vigny, Thiers, 
Merimée, Souvestre, Duruy, de Camp. Bryuildsens 
grammatik. Storms Dialogues. Mundtlige øvelser 
som i 1ste og 2den kl.

Græsk.

Gymnkl. 1: Schou Bruuns græske læsebog og grammatik, 2den 
udg. Hermanstorff, Et artiumspensum af Xenophons 
Anabasis. Af grammatiken er formlæren læst og 
repeteret helt, dog med forbigaaelse af de mindre 
vigtige punkter, idet gjennemgaaelsen har knyttet 
sig til læsebogen, som ogsaa er helt gjennemgaaet, 
dog med forbigaaelse af flere exempler i næsten alle 
stykker samt af stykkerne nr. 63—69 mel. (De uregel
mæssige verber), uden at læsebogens orden overalt 
er fulgt. Af de norske stykker er de fleste exempler 
til og med nr. 56 retrov erterede.

Dernæst er læst og repeteret de 3 første kapitler 
af Anabasis.

Det bemerkes, at klassen i den største del af skole- 
aaret, nemlig indtil efter paaske, mistede en ugent
lig time ved, at dens fleste elever forberedtes til 
konfirmation.

Gymnkl. 2: Læst og repeteret Xenophons Anabasis (Vollbrechts 
udg.) 3die bog fra begyndelsen til kap. II. 9; Hero- 
dot (Abichts udg.) 5te bog, kap. 42—69; Homers 
Iliade (Teubnerudg.) 1ste, 7de, 9de og 12te bog, med 
forbigaaelse af vers 420—620 i 9de bog. Af Curtius’s 
grammatik er formlæren repeteret; det vigtigste af 
syntaxen læst og repeteret. De homeriske og ny- 
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joniske former er efterhaanden, som de forekom i 
forfatter-læsningen, bievne bemærkede i grammatikken 
paa den maade, at eleverne lier har noteret det kap. 
(bog eller vers), hvor de først stødte paa dem; de 
saaledes noterede former er da lærte under gramma
tiklæsningen. Former, som eleverne endnu ikke har 
stødt paa i sine forfattere, er forbigaaede under 
grammatiklæsningen. Ved gjennemgaaelsen af syn
taxen har man paa samme maade ved ethvert nyt 
fænomen, som er forekommet under læsningen, ladet 
eleverne notere forekomsten ved paagjældeude regler 
i grammatikken. Fremdeles har man af de læste 
forfattere udvalgt bekvemme exempler paa de for
skjellige regler, hvilke exempler eleverne har indført 
i sine grammatikker og benyttet istedetfor de i 
grammatikken anførte. Angaaende læren om hoved- 
og bisætninger har man dikteret eleverne en systema
tisk oversigt over de vigtigste regler, hvorved man 
har reduceret det hele til omtr. et blad.

Gymnkl. 3: Af de 7 ugentlige timer blev 1 anvendt til at af
slutte læsningen af Curtius’s syntax, samt til repeti
tion af det hele gram, pensum,

I de øvrige timer er Herodot (udvalg af 7de bog, 
Abichts udg.), Platons Apologi (Wiehes udg.) og 
Sophokles’s Antigone (dels Teubners textudgave, dels 
Wolffs udg.) gjennemgaaede, samt det hele artiums
pensum repeteret:

I sidste halvaar er desuden læst Christensens 
«Græske statsliv», samt en oversigt over den græske 
literaturhistorie (efter Tregder) meddelt.

Historie.

Klasse I: Af Winthers «forberedende lærebog» fra begyndel
sen til «Den store nordiske krig» (79 sider). Lek
tierne stadig gjennemgaaede forud.

Klasse II: Af Winthers forberedende lærebog læst fra «Treti- 
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aarskiigen» bogen ud, samt af Nissens verdenshistorie 
læst og repeteret fra begyndelsen til «Julius Cæsar». 
Lektierne stadig gjennemgaaede forud.

Klasse III: Nissens verdenshistorie fra «Middelalderen» til «Den 
nyere tid» læst og repeteret. Eriksens Nordens 
historie fra begynd, til «Kalmarunionen» læst og 
repet. Hovedvegten i denne klasse er lagt paa at 
faa eleverne til at fortælle, uden at dog kravet paa 
den histoiiske oversigt er tilsidesat. Skriftlige op
gaver, besvarede paa skolen: Wilhelm Teil — Knut 
den mægtige — Karl den dristige.

Klasse IV: Nissens verdenshistorie fra «Religionskrige i Frank- 
rige» til «Voltaire» samt Eriksens Nordens historie 
fra «Danmark under adelsvældet» til «Norge efter 
1814». — I denne klasse har man især troet at 
burde øve eleverne i at vinde klar og grei oversigt 
over begivenhederne. Skriftl. opgaver, besvarede paa 
skolen: Gustav Vasas historie før 1523 — Karl 
den 12tes historie i korthed — Grevens feide — 
Enevoldsmagtens indførelse i Danmark.

Klasse V: Nissens verdenshistorie fra «Den franske revolution» 
til enden. Af Eriksens Nordens historie Danmark 
og Norges historie fra 1801, Sveriges historie fra 
1790 til enden.

Man har stræbt gjennem mundtlige redegjørelser 
at skaffe eleverne en fyldigere gjennemgaaelse, end 
den, som lærebøgerne yder, af de væsentlige begiven
heder i deres enkelte træk, for derved at fæste be
givenhederne i deres hukommelse og give dem et 
begreb om, hvorledes begivenhederne egentlig fore- 
gaar. Man har derhos altid stræbt at sætte begiven
hederne i Nordens historie i den rigtige rapport til 
verdensbegivenhederne, noget, som neppe i nogen 
periode paakræves mere, end under koalitionskrigene.

Skriftl. opgaver besvarede paa skolen: Hvorledes 
ordnede Wienerkongressen Tysklands, Østerriges og 
Italiens forhold? — Den 1ste slesvigske krig — 
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Kort fremstilling af det afsnit i Napoleons historie, 
som kaldes de hundrede dage — Østerriges historie 
fra februarrevolutionen til opløsningen af det tyske 
forbund.

Klasse VI: Nissens verdenshistorie fra 1815 læst ud og repeteret 
den hele bog. Eriksens Nordens historie repeteret. 
Endelig i store pensa (omtrent 50 sider) examina- 
torisk gjennemgaaet verdenshistorien indtil den fran
ske revolution. Opgaver til skriftlig besvarelse paa 
skolen: Fortæl om de franske protestanters vilkaar 
og skjebne i det 16de og 17de aarhundrede— Toget 
til Rusland 1812 — Kort fremstilling af Olav den 
helliges liv og virksomhed —■ Hovedtræk af Dan
marks historie under Valdemar den store og hans , 
sønner — Hovedtræk af Gustav den Bdies historie. |

Gymnkl, 1: Thriges Oldtidens historie læst og repeteret. Man 
har søgt at bøde paa denne lærebogs vel kortfattede 
fremstilling af flere af de vigtigste begivenheder ved 
fyldigere mundtlig gjennemgaaelse. Videre er Horns! 
geografi for latingymnasiet læst. Da man har opj 
fattet denne disciplins optagelse i gymnasiet væsentj 
lig som et repetitionskursus af, hvad eleverne har 
læst i middelskolen, har man ikke troet det nødven
digt at lade eleverne repetere bogen. Med hensyn 
til de historiske opgaver i denne klasse, som er 
bievne besvarede paa skolen se under «moders- 
maalet».

Gymnkl. 2; Læst Eriksens Nordens historie med de i middel
skolen forbigaaede «tilbageblik». Læst og repeteret 
Frankriges historie efter Wallems og Schjøtts lære
bog fra Begyndelsen til 1792. Opgaver, besvarede 
skriftlig paa skolen: Kristendommens indførelse i 
Norden — Giv en kort udsigt over de norsk-svenske 
grænsekrige fra det 16de aarhundrede til 1809 ■— 
Grundtræk af den franske kongemagts udvikling i 
middelalderen under fyrsterne af husene Capet og 
Valois med særligt henblik paa retsvæsenet og ind
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dragningen af de store len — Gjør rede for de vig
tigste misligheder ved de franske stats- og samfunds
forhold i den nærmeste tid forud for den franske 
revolution.

Gymnkl. 3; Læst ud Frankriges historie efter Daaes og Peter
sens historie (med dikteret tillæg) samt (fra 1789) 
efter Nissens historie. Repeteret det hele artiums
pensum.

Geografi.

Klasse I: Brochs «Geografi for almueskolen» læst og repeteret. 
Hver lektie er forud gjennemgaaet paa skolen ved 
benyttelse af vægkart og de i lærebogen værende 
karter. Kun landenes og hovedstædernes indbygger
antal medtaget. Norge' fuldstændigere. Karttegning 
paa vægtavlen og paa elevernes egne tavler efter 
kartet i lærebogen.

Klasse II: Efterat man i nogle timer paa vægkartet havde givet 
en foreløbig oversigt over den skandinaviske halvøs- 
fysiske, klimatiske og hydrografiske forhold, blev 
Norges, Sveriges og Danmarks geografi nøiagtigere 
gjennemgaaet efter Geelmuydens geografi (5te udg.). 
Derefter blev af samme lærebog gjennemgaaet Europa 
s. 42—48 og 52—60. Som indledning hertil med
toges det fornødne af den astronomiske geografi. 
Under gjeimemgaaelsen af Europas klima, blev sam
menligning anstillet saavel med Asia, som Amerika 
og paavist, hvad der begrunder forskjellen mellem 
disse verdensdele i klimatisk henseende.

Læreren har optegnet paa vægtavlen for eleverne, 
hvad han fandt at være af særlig betydning, navnlig 
hovedvasdragene i Norge.

Klasse III: Af Geelmuydens geografi (5te udg.) er læst s. 60— 
114. Efter gjennemgaaelsen af hvert land er det 
blevet eleverne paalagt som hjemmearbeide at levere 
et omrids af landet tilligemed angivelse af flodernes 
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Klasse IV:

Klasse V:

løb og beliggenheden af de vigtigste byer. Tegningen 
maa ingen navne indeholde, kun streger og punkter, 
hvis betydning eleven maa kunne gjøre rede for efter 
hukommelsen. I timerne maa intet landkart ligge 
opslaaet. Til øvelse i karttegning paa skolen har 
man anvendt et par timer, idet læreren har tegnet 
omridsene af et land, hvilket eleverne har maattet 
gjøre efter i sine tegnebøger. Man har ved denne 
øvelse gaaet frem efter Årstals anvisning. Under 
examinationen i timens pensum har man ofte gaaet 
frem paa den maade, at man paa vægtavlen raskt 
har optrukket landets grænser, hvorefter eleven selv 
har havt at ansætte flodernes løb, de vigtigste byer 
o. s. V.

Skriftlige opgaver paa skolen: Kort beskrivelse 
af elve, som falder i Nordsøen — Hvilke øer regnes 
til Italien, og hvad ved du om dem? — Hvilke have 
omgiver Storbritannien? beskriv landets vigtigete 
floder.
Af Geelmuydens lærebog (5te udg.) læst og repete
ret s. 174—252. Karttegning tildels anvendt.

Skriftlige opgaver paa skolen: Fortæl om Siberiens 
naturlige beskaffenhed — Forindien og dets natur
forhold — Afrikas vigtigste floder og indsøer — Kort 
fremstilling af Asias bjergsystem.
Af Geelmuydens lærebog (4de udg.) læst og repet, 
fra side 260 bogen ud, samt fra s. 60—137.

Skriftlige opgaver paa skolen: Norges vigtigste 
næringsveie — Gjennem hvilke vasdrag, forbi hvilke 
byer, over hvilke havstrækninger maa eu tømmer- 
flaade passere, naar den skal flødes fra nord i Gud
brandsdalen til St. Petersborg, uden at passere syd 
om Sverige? — Hollands naturbeskaffenhed og næ- 
ringsveie. — Lektierne i kl. IV og V har stadig 
været gjennemgaaede forud ved fortælling eller læs
ning i lærebogen med dertil knyttede bemærk
ninger.
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Klasse VI: Repeteret det hele geografiske pensum til middel- 
skoleexamen efter Geelmuydens geografi,

Skriftlige opgaver paa skolen: Fortæl om den 
gamle verdens ørkenstrækninger og de omstændigheder, 
som sandsynligvis har frembragt dem — Fortæl om 
verdensdelen Australia, dens dyreverden og øvrige 
naturforhold — Kortfattet fremstilling af Norges 
fjeldsystem — Havets bevægelser og deres aarsager. 

Gymnkl. 1: Se under «Historie».

Naturkmidskal).

Klasse II: Sørensens naturhistorie. Efterat først det menneske
lige legemes bygning var gjennemgaaet væsentlig 
gjennem indenadlæsning i lærebogen, støttet til ana
tomiske tegninger, gik eleverne over til den egent
lige systematiske del, hvorved hovedvegten under 
examinationen har været lagt paa at indøve syste
matikken indenfor pattedyrenes og fuglenes klasse. 
De vigtigste dyreformer og tandbygningsforhold er 
bievne anskueliggjorte gjennem tegninger og, saavidt 
skolens samlinger har tilladt det, gjennem specimina. 
Af og til har læreren oplæst for klassen skildringer 
af de mærkeligste pattedyr og fugles liv efter 
Brehms verk.

Klasse III: Af Sørensens naturhistorie læst og repeteret fra 
«Krybdyrene» til «De laveste dyr», med benyttelse 
af de hjælpemidler, som skolens samling af dyr og 
tegninger tilbyder. Derhos har læreren af og til 
oplæst udvalgte afsnit af Brehms «Krybdyrenes og 
de laveste dyrs liv», for hvilket eleverne har maattet 
gjøre rede i den følgende time. Skriftlige opgaver 
paa skolen: Insekternes legemsbygning — Om 
klassen edderkoppe.

Klasse IV: Sørensens botanik læst og repeteret med forbigaaelse 
af afsnittet om plantens indre bygning. Til ind
øvelse af kjendskabet til de vigtigste vildtvoxende 
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planter har været benyttet «Thedenius’s og Andersons 
skolebotanik», ligesom man ogsaa, naar forholdene 
har tilladt det, har forevist levende planter.

Botanisk excursion i begyndelsen af juni.
Skriftlige opgaver paa skolen: Blomsten og dens 

dele — Om planternes frø.
Klasse V: Henrichsens fysik i sin helhed læst og repeteret 

med undtagelse af afsnittet: «Ligevegt og bevægelse». 
De fleste af de i lærebogen anførte forsøg er bievne 
udførte, og under examinationen har da eleven ved 
tegning paa vægtavlen forklaret forsøget. I begyn
delsen af skoleaaret benyttedes endel timer til plante- 
bestemmelser efter Sørensens flora. Skriftlige op
gaver paa skolen: Hvilke forandringer undergaar 
legemerne med hensyn paa volum, naar de op varmes? 
Forklar forsøg, som viser disse forandringer. — Den 
rolle, elektriciteten spiller i naturen — Om luftens 
tryk og de midler, hvorved det iagttages.

Klasse VI: Af Henrichsens fysik læstes afsnittet: «Ligevegt 
og bevægelse». Det hele pensum repeteret. For- 
saavidt tiden tillod det, blev ogsaa under repetitionen 
experimenter foreviste.

Efter Sørensens lærebøger repeteredes den hele 
zoologi og botanik (afsnittet om «planternes indre 
bygning» nu medtaget).

Skriftlige opgaver paa skolen: Beskriv flammen 
og forklar, hvilken rolle surstoffet spiller ved for
brændingen — Menneskets fordøielsesorganer og 
deres virksomhed.

Mathematik.

Klasse 1: Division med hele tal. De 4 regningsarter med 
benævnte hele tal. Det decimale mynt-maal- og 
vegtsystem. Johannesens regnebog 1ste hefte. Hoved
regning, med forklaring af opgavernes løsning. Lidt 
hj emmeregning.
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De 4 regningsarter med almindelig brøk og decimal
brøk. Johannesens regnebog 2det hefte. Hoved
regning. Endel opgaver til hjemmeregning.

: Eckhoffs og Johannesens regnebøger. Tiden har 
væsentlig været anvendt til repetition af de 4 reg
ningsarter i almindelig brøk og særlig i decimalbrøk, 
til indøvelse af det metriske system, samt øvelse i 
reduktion til enheden, anvendt paa enkelt reguladetri. 
En time ugentlig har været anvendt til at øve 
eleverne i brugen af lineal og passer, udstikning af 
maal samt gjennemgaaelse af omtrent halvdelen af 
Getz’s konstruktionsbog 1ste hefte.
Af Bonnevies geometri er læst og repeteret 1ste 
bog, samt af 2denbog til «Cirklers gjensidige stilling». 
Ved siden heraf er Getz’s konstruktionsbog 1ste 
hefte gjennemgaaet og repeteret. Af Bonnevies arith- 
metik er læst og repeteret 1ste bog samt 2den bog 
til «Decimalbrøk». Derhos er regnet dels hjemme, 
dels paa skolen et tilsvarende udvalg af lærebogens 
exempelsamling. I 1 ugentlig time praktisk regning 
efter Johannesens regnebog; man har fortsat med 
indøvelse i reduktion til enheden, anvendt paa enkelt 
og sammensat reguladetri.
Af Bonnevies arithmetik fra «Decimalbrøk» til 
«Logarithmier», hvoraf repeteret til «Rodstørrelser». 
Under læsningen har eleverne regnet talrige exempler 
paa regningsarterne, samt ligninger og opgaver at 
sætte i ligning med 1 eller 2 ubekjendte (af 1ste 
grad). Opgaverne er løste dels hjemme, dels paa 
skolen. Ved de sidste benyttedes undertiden den 
methode, at alle elever samtidig regnede samme 
opgave, idet en elev, som hyppig afløstes af en anden, 
under opgavens udregning, foredrog regningen høit. 
medens de øvrige regnede med. I geometri læstes 
og repeteredes fra 2den til 5te bog. Examinationen 
foregik paa den vanlige maade, at en enkelt elev 
førte beviset paa vægtavlen, dog saaledes, at hyppige 



42 Skiens høiere skole. [1886

spørgsmaal rettedes under examinationen til klassens 
øvrige disciple, for at sikre sig, at disse fulgte med.

Saavel i geometri, som arithmetik blev lektierne 
til næste time i forveien gjennemgaaede og forklarede 
af læreren, forsaavidt det fandtes fornødent. Enkelte 
gange benyttedes en del af timen paa den maade, 
at samtlige elever skriftlig gjorde rede for et bevis 
eller en anden del af lektien, hvorfor da meddeltes 
karakter. Talrige geometriske konstruktionsopgaver 
og regneexempler udførtes, de sidste ofte efter «Be
regningsopgaver til geometrien» af Getz.

I praktisk regning, hvor Johannesens regnebog 
3die hefte benyttedes, blev gjennemgaaet enkelt og 
sammensat reguladetri, samt procent- og renteregning, 
i slutningen af aaret endel mere kombinerede op
gaver.

Klasse VI: I arithmetik læstes logarithmer, hvorpaa det hele 
pensum repeteredes. Talrige exempler paa regnings
arterne samt ligninger og opgaver at sætte i ligning 
regnedes saavel hjemme, som paa skolen. I geometri 
læstes 5te og 6te bog, samt repeteredes det hele 
pensum. Konstruktions- samt beregningsopgaver 
ofte efter Getz’s «Beregningsopgaver til geometrien» 
udførtes hjemme og paa skolen. I praktisk regning 
blev gjennemgaaet rente, rabat, disconto, rentesrente, 
selskabs- og blandingsregning med mere sammensatte 
opgaver i reguladetri, procent- og renteregning, samt 
legemeres beregning. Johannesens regnebog 3die 
og 4de hefte benyttet.

Gymnkl. 1: O. J. Brochs arithmetik læst fra begyndelsen til 
2den bog og repeteret til § 23. I trigonometri 
(Guldborgs lærebog) læst og repeteret fra begyndelsen 
til § 7 («skjævvinklede trianglers opløsning») (35 
og 41 midlertidig forbigaaede). Regneexempler er
udførte hjemme og paa skolen.

Gymnkl. 2: O. J. Brochs arithmetik læst fra «Brøk» til «Ræk
ker» og repeteret til «Ligninger». Guldborgs trigono-
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metri læst og repeteret. Tilsvarende opgaver i arith- 
metik og trigonometri har i regelen været givne hver 
uge, til hjemmearbeide eller til løsning paa tavlen. 

Gymnkl. 3: Guldbergs stereometri læst. Det hele artiumspensum 
repeteret. Talrige exempler regnede hjemme og 
paa skolen.

Tegning.

Klasse II •• Man har væsentlig holdt sig til retlinjede geometriske 
figurer og er først i den sidste del af aaret gaaet 
over til krumlinjede figurer, afledede af cirkelen. 
Enhver figur, der skal tegnes, bliver først tegnet af 
læreren paa vægtavlen, figurens grundform bliver 
nøie forklaret. Man tillader ikke brugen af lineal, 
passer eller papirmaal. Man gaar ved optegningen 
paa vægtavlen ikke hurtigere frem med anbringelsen 
af de forskjellige linjer og deres deling, end at 
eleverne samtidig kan følge med i sine tegnebøger. 
Tegningen udføres her, som i den følgende klasse, 
med blyant, derefter bliver den rettet og optrukket 
med blæk. Hver figur bliver i regelen aftegnet to 
gange. Efterhaanden som eleverne faar større fær
dighed i at optrække længere linier, bliver det dem 
ogsaa paalagt at forøge tegningernes størrelse, dog 
bliver det først i kl. III forlangt, at den hele side 
skal blive benyttet til hver enkelt tegning. Som 
undervisningsapparat benyttet dels A. Berghs «Fri- 
haandstegning», dels «Eellner und Steigl: Schule 
des Ereihandszeichnens» 7tes Schuljahr.

Klasse 111: Man har væsentlig holdt sig til figurer, afledede af 
cirkelen og ellipsen. Som fortegninger er benyttet 
«Nitschke: Auswahl von 31 Tafeln für den Gebrauch 
in den Schulen Sachsens» samt «Schmidt: Unter
richt in Freihandszeichnen», 24 Tafeln. Enhver 
planche, der skal aftegnes, bliver først forud forklaret, 
ofte ogsaa optrukket paa vægtavlen. Til repetition 



44 Skiens høiere skole. [1886

bliver der mi og da paalagt eleverne i løbet af 1 
time at udføre en før gjennemgaaet tegning, for 
hvilken de da faar karakter. Udviser plancherne 
kun endel af en figur (f. Ex. en fjerdedel af en 
roset), tegnes ferst den paa planchen angivne del, 
derpaa igjen den hele figur.

Klasse IV ogV: Som undervisningsmiddel har været benyttet A. 
Bergh’s «Frihaandstegnmg» 1ste hefte, «Fellner und 
Steigl: Schule des Freihandzeichnens», 7tes Schul
jahr», samt Herdties og Schmidts vægtavler.

Klasse VI: Tegnetimerne i denne klasse har væsentlig været' 
optagne af gjennemgaaelse af begyndelsesgrundene 
i projektionstegning, hvorved Petersens og Kasper 
Hansens lærebøger har været lagte til grund.

Skrivning.

Klasse 1: Moes skrivebog 1ste, 2det og for enkelte elevers vedf- 
kommende Bdie hefte. Opskrift paa vægtavlen og 
forklaring af de forskjellige bogstavers op- og ned- 
træk samt deres sammensætning. Til de forberedende 
skriveøvelser efter vægt avl en er benyttet skrivebøger 
uden opskrift med brede dobbelte linjer. Haand- 
stilling ens for alle, ligesaa legenis- og bogstilling.

Klasse II og III: Moes skrivebøger benyttede. Naar en side er 
nedskreven, bliver den forevist læreren, der paapeger 
de feilagtig skrevne træk eller bogstaver, der da 
bliver skrevne om nederst paa siden. .1 regelen 
skriver læreren op den første linje paa den nye 
side for at vise fremgangsmaaden. Ingen elev faar 
tilladelse til at gaa over til et nyt hefte, før det 
foregaaende nogenlunde tilfredsstillende er indøvet. 
Man paaser stadig og omhyggelig, at haandens stilling 
er den rett e, ligesaa at hvert bogstav faar den rette 
høide, at afstanden mellem ord og bogstaver er jævn, 
at trykket ikke bliver klattet osv. Hvert ned- og 
optræk skal foregaa raskt og sikkert, hvorved over
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gangen til en rask, sikker og flydende haandskrift 
bliver lettet. Taktskrivning med den hele klasse 
har været forsøgt, men er opgivet, da den ikke syntes 
at føre til noget tilfredsstillende resultat.

En gang maanedlig anvendt omtr. 20 min. til 
nedskrivning af et dikteret stykke (i kl. II benyttes 
hertil bøger med dobbelte linjer, i kl. III bøger 
med enkelte). I kl. III er i sidste halvaar en 
ugentlig time benyttet til at lære gotisk skrift, hvor
ved benyttes opskrivning paa vægtavlen. I slutnin
gen af aaret anstilles tillige læseøvelser i gotisk skrift. 

Klasse IV ogV: I disse klasser, der ei har særskilte skrivetimer 
har eleverne en gang maanedlig for læreren i norsk 
leveret en prøveskrift efter langsom diktat. For 
prøveskriften gives en karakter, ligesaa en maaned- 
lig karakter for klassens øvrige skriftlige arbeider. 
Dette sidste sker ogsaa i kl. VI.

Sang.

En-, to- og trestemmige sange indøvede. Endel salme
melodier lærte enstemmig. Af sanglæren gjennemgaaet: lege
mets holdning, aandedraget, tonernes ansætning, udtalen af 
vokalerne, konsonanterne, diftongerne, samt af stavelser og ord 
i forbindelse med tonen. Hoved- og bitonernes benævnelse. 
Dur- og molskalaerne forklarede og den melodiske molskala 
indøvet. Taktarter, pauser og de forskjellige noteværdier. 
Træffeøvelser og øvelser i at synge fra bladet. Veiledning i 
at transponere grundtreklang og hovedfirklang med omvendinger 
samt firklangens opløsning. Foredragsbetegning.

Gymnastik.

Ved undervisningen er hovedsagelig Kapt. Bjørnstads 
«Haandbog i gymnastik» ogLiedbeck «Gymnastiska dagøfningar» 
samt Lings tabeller været benyttede. Øvelsestabellerne har 
været opsatte efter kapt. Bjørnstads schema, serie B.
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1ste parti (gymnasiet og VI): 7de dagøfning ai Lied- 
beck samt de i dept.s cirkulære af 18de mai 1885 paabudne. 
Stavsprang indøvet. Partiet har 1 gang ugentlig efter en kort 
indledende gymnastik havt bajonetfegtning.

2det parti (V og IV): Repetition, derpaa 6te, tildels 
7de dagøfning af Liedbeck, suppleret med passende bevægelser 
af Bjørnstads haandbog, samt svømmebevægelser.

3die parti (I, II, III) har gjennemgaaet de forberedende i 
bevægelser af Bjørnstads haandbog (de 3 første tabeller), der-! 
paa Lindbecks 4de dagøfning, litr. II, og af haandbogen, hvad 
der efter progressionen kan indordnes i 4de og tildels 5te dagj 
øfniug, samt leg.

I de 5—6 første uger af skoleaaret var kl. I, hvis elever 
ikke tidligere havde havt gymnastik, ikke kombineret med 
kl. II og III. Idet gymnastiklæreren nemlig velvillig paatog 
sig 1 ugenti. extratime, havde i denne tid kl. I 2 særskilte 
ugentlige timer, medens kl. II og III kombinerede havde 2 
timer om ugen. Fra begyndelsen af oktober forenedes alle 3 
klasser til 1 parti med 3 ugenti. timer.

Under «de militære øvelser» (i slutningen af juni) be
nyttedes ikke geværer; af gymnastiske øvelser indøvedes længcle- 
sprang, stavsprang og «slaa hjul». I

Svømmeundervisning har paa grund af de stedlige for
hold ikke kunnet indføres ved skolen.

Klasse 1:

Klasse 2:

S in a a s I< o 1 e n.

Religion. I

Efter Vogts lille bibelhistorie forfra til «Josva» og 
de vigtigste træk af J esu liv fortalte og gjenfortalte, 
a. Efter samme bog af det gamle testamente forfra 
til «Riget deles», samt Jesu barndomshistorie og de 
vigtigste undere gjennemgaaede og forklarede. 6 
salmer. 1). Efter samme bog fra «Riget deles» og 
ud det gamle testamente samt af det nye testamente 
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fra begyndelsen til «apostlerne for det høie raad» 
(lignelserne forbigaaede). Hvert stykke gjennemgaaet 
og forklaret. Af katekismen de 3 første parter uden 
Luthers forklaring. 6 salmer.

Modersmålet.

Klasse 1: Frederik Harssens «Læsebog for begyndere» gjen
nemgaaet og repeteret, samt af Pauss og Lassens 
læsebog til s. 33. Væsentlig fulgt Jespersens anvis
ning for skrive-læsemethoden i forbindelse med stave- 
methoden. Skrevet i bog efter forskrift paa væg
tavlen. Moes skrivebog 1ste hefte og en del af 2det 
hefte. I sidste halvaar 2 timer ugentlig afskrift og dik
tat af lette stykker; kun de smaa bogstaver benyttede og 
bindestreger mellem stavelserne. 8 digte indøvede i kor.

Klasse 2: a. Læst og repet, af Pauss og Lassens læsebog fra 
s. 30 til 3die afdeling. Samtidig fortsat med opløs
ning af sætninger i ord, stavelser og lyd. Det læste 
dels gjengivet ved fortælling, dels gjennem examina
tion. Korlæsning afvexlende benyttet. Afskrift 
og diktat 2 gange ugentlig, fremdeles med bi
beholdelse af bindestreger mellem stavelserne. 9 digte, 
b. Efter samme læsebog læst og repet, fra 3die 
afdeling til s. 284. Særlig vegt lagt paa udtryks
fuld og ret betonet læsning. Indøvet sætningsdelene, 
ordklasserne og det vigtigste af bøiningslæren. Ana
lyse efter Jensens exempelsamling. Afskrift og dik
tat i sammenhængende ord med benyttelse af de 
store bogstaver. 10 digte.

Historie.

Hasse 2: b. Efter Winthers forberedende lærebog gjennem
gaaet forfra til «Middelalderen» med forbigaaelse af 
enkelte stykker; efter samme bog, støttet til mundtlig 
fortælling, gjennemgaaet stykkerne om Nordens historie.
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Geografi.

Klasse 2: a. Lidt om jordens form og bevægelse, oversigt 
over verdensdelene og verdenshavene, Europas lande 
og have, de vigtigste byer, elve og have, landenes 
grænser, samt lidt om den naturlige beskaffenhed. 
Norge, Sverige og Danmark gjennemgaaede lidt ud
førligere. Et lidet schema benyttet, for resten gjen
nemgaaelse paa vægkartet, b. Efter Brochs geografi 
gjennemgaaet forfra til «Asia» med forbigaaelse af 
adskillige stykker. Vægkartet stadig benyttet

Regning.

Klasse 1: Rækketælling fra 100 til og med 7. Mundtlig ind
øvet smaa additions- og subtraktionsstykker.

Klasse 2: a. Rækketælliug fra 100 til og med 7. Indøvet 
addition og subtraktion skriftlig og mundtlig efter 
Johannesens regnebog 1ste hefte. Smaa hovedreg
ningsstykker. b. De fire regningsarter i ubenævnte 
tal mundtlig og skriftlig efter Johannesens regnebog 
1ste hefte. Smaa hovedregningsstykker.

Ansknelse.

Klasse 1: Wilkes billedtavler forklarede og gjenfortalte; for
tællinger, passende til billederne, fortalte og gjen
fortalte.

Skrivning.

Klasse 2; I afdel. a. benyttet Moes skrivebog 1ste hefte, i 
afdel. b. ogsaa 2det hefte.
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Latinlinjen.

1. Aall, Cato,................... elev af skolen i 6 aar (fra kl. II) godt (2,82)
2. Cappelen, Hans,.........  - - - - 6 aar (fra kl. I) megetgodt (2,07)
3. Christensen, Peder,.... - - - - 3 aar (fra kl J.V) godt (2,82)
4. Christiansen, Edvard .. - - - - 3 aar (fra kl. V) megetgodt (2,32)
5. Christie, Werner,.......  - - - - 6 aar (fra kl. II) godt (2,77)
6. Eberhardt, Hans,....... - - - - 9 aar (fra kl. I) godt (2,64)
7. Larssen, Trygve,.........  - - - -7 aar (fra kl. I) megetgodt (2,50)
8. Schaanning, Johan,.... - - - - 4 aar (frakl.IV) godt (2,57)
9. Walther, Hans,.......... - - - - 6 aar (fra kl. I) megetgodt (1,75)

10. Zachariassen, Nicolai. . - - - - 6 aar (fra kl. I) godt (2,69)

Engelsklinjen.

11. Abrahamsen, Johannes, elev af skolen i 6 aar (fra kl. II) godt (2,82)
12. Brodtkorb, Axel,........ - - - - 2 aar (fra kl. V). godt (3,25)
13. Løvenskiold, Severin, . - - - - 4 aar (fra kl.III) godt (2,77)
14. Rasmussen, Johannes,. - - - - 1 aar (fra kl. VI) megetgodt (2,43)

2 privatister (1 paa latinlinjen og 1 paa engelsklinjen), der begge be
stod examen.
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1 Gundersen, Lars Gumierius 3 3 2 2' 3 2 2 1 2 - 3 3 2 28 12 Megetgodt
2 Johnsen, Jakob Funnemark 4! 3 2 2; 2 2 2 1 2 2 3 1 26 12 Megetgodt
3 Jørgensen, Ole Samuel . . 3. 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 32 12 Godt
4 Paus, Harald..................... 4 4 3 2 2 9 2 2 3 3 2 3 32 12 Godt
5 Stabell, Peter A. H. . . . 4 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 28 12 Megetgodt
6 Wellerop, Einar Valdemar S 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 33 12 Godt

No. 1 havde været elev af skolen i 10
No. 2 « « « - « 8
No. 3 « « « - « - 11
No. 4 « « « - « 4
No. 5 « « « - « - 10
No. 6 * « « - « - 11

aar (fra kl. I).
aar (fra kl. II).
aar (fra forbered.kl.).
aar (fra kl. VI).
aar (fra forbered.kl.), 
aar (fra kl. I).

De to ovennævnte 
Fritz Vilhelm, bestod 
(29.12) dg-goflt (37.12).
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Krogh, Christian Bruun, og Pedersen, 
henholdsvis med hovedkaraktererne megetgodt coco 
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Latinlinjen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Aall, Cato, ....................  elev af skolen i 6 aar (fra kl. 11)
Cappelen, Hans,............. - - - - 6 aar (fra kl. I)
Christensen, Peder,.... - - - - 3 aar (fra kl.IV)
Christiansen, Edvard .. - - - - 3 aar (fra kl. V)
Christie, Werner,.......  - - - - 6 aar (fra kl. II)
Eberhardt, Hans,........ - - - - 9 aar (fra kl. I)
Larssen, Trygve,............ - - - - 7 aar (fra kl. I)
Schaanning, J ohan,. . . . - - - - 4 aar (fra kl.IV)
Walther, Hans,............. - - - - 6 aar (fra kl. I)
Zachariassen, Nicolai. . - - - - 6 aar (fra kl. I)

godt (2,82)
megetgodt (2,07) 
godt (2,82)
megetgodt (2,32) 
godt (2,77)
godt (2,64)
megetgodt (2,50) 
godt (2,57)
megetgodt (1,75) 
godt (2.69)

Engelsklinjen.

11.
12.
13.
14.

stod

Abrahamsen, Johannes, elev af skolen i 6 aar (fra kl. II) godt (2,82)
Brodtkorb, Axel,............ - - - - 2 aar (fra kl. V). godt (3,25)
Løvenskiold, Severin, . - - - - 4 aar (fra kl.III) godt (2,77)
Rasmussen, Johannes,. - - - - 1 aar (fra kl. VI) megetgodt (2,43)

2 privatister (1 paa latinlinjen og 1 paa engelsklinjen), der begge be- 
exanien.
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Latinlinjen:

1. Borclisenius, Hans, .. elev af skolen i 6 aar (fra kl. I) megetgodt (2,46)
2. Cappelen. Diderik, .. - - - - 6 aar (fra kl. I) godt (2,54)
3. Carlsen, Ueland..... - - - - 2 aar (fra kl. V) megetgodt (2,42)
4. Koht, Halvdan.....  - - - - 2 aar (fra kl. V) udm. godt (1,46)
5. Nielsen, Karl........ - - - - 6 aar (fra kl. I) megetgodt (1,96)
6. Selmer, Peder, ..... - - - - 6 aar (fra kl. I) megetgodt (2,21)
7. Sondresen, Hans,.. . . - - - - 5 aar (frakl. II) godt (2,79)
8. Stabeil, Karl,.......  - - - - 6 aar (fra kl. I) godt (2,65)

Engelsklinjen.

9. Johannesen, Johannes, elev af skolen i 5 aar (fra kl. II) megetgodt (2,07)
10. Uartens, Nikolai,... . - - - - 1 aar (frakl.VI) megetgodt (1,68)
11. Olsen, Bernhard.......  - - - - 4 aar (frakl.III) godt (3,07)
12. Opdal, Klaus,.........  - - - - 3 aar (frakl.III))  godt (3,21)*
13. Riis, Lars.................. - - - -7 aar (fra kl. I) godt (3,25)
14. Venstøp, Jens, ........ - - - - 5 aar (fra kl. II) megetgodt (1,83)

6 privatister (paa engelsklinjen), der bestod examen. 1 examinand tog 
tillægsprøve i latin.

*) blev i sin tid opflyttpt fr?» kl. III ti! kl. V.
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Examen artium 1886.

1 Ansteensen, Thoralf E. H. . 1 $ 2 2 2i '2
2 Grini, Tholv Asbjørnsen . . 4 3 3 2' 1
3 Jakobsen, Jakob Severin . . 3 3 4 2; 2
4 Johansen, Frederik Hjalmar 3 3 4 3; 3
o Kittilsen, Nils Bertrmus . . . 3 2 3 3 2
6 Stub, Jens Ludvig............... 3 3 4 2, l
7 Zachariassen, Chr. Carl E. . 1 4 4 4 3! 2

1 2, 
1 2
2 3'
3 3:
1 1
1| 1
2l 3

2 3;»
2 Bi 4
2; 2j 3
2> 2i 2
1: 21 4

2| 2'21'12
-! 1! 1'23112

No. 1 havde været elev af skolen i 2 aar (fra 2den gymnkl.).
No. 2 « « « « 8 aar (fra kl. II).
No. 3 « « « « 10 aar (fra forbered.kl.).
No. 4 « « « « 11 aar (fra forberedkl.).
No. 5 « « « - « 10 aar (fra forbered.kl.).
No. (5 « « « « 3 aar (fra Iste gymnkl.).
No. 7 « « « - « 10 aar (fra forbed.kl.),

Hoved
karakterer

Megetgodt 
Megetgodt 
Godt 
Godt 
Megetgodt 
Megetgodt 
Godt

2 privatister underkastede sig examen artium ved skolen, af hvilke den ene be
stod examen, medens den anden rejiceredes i det skriftlige.

Exam
en artium i 1886 og 1887.

1 
1886 frem

stillede sam
tlige 7 disciple af 

3die gym
nkl. 

til exam
en artium

, og bestod sam
m
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ed følgende udfald:
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1 Gundersen, Lars Gunnerius 3' 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 28 12 Megetgodt
2:i Johnsen, Jakob Funnemark 4i 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 26 12 Megetgodt
3 Jørgensen, Ole Samuel . . •4 Qu, o 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 32 12 Godt
4 Paus, Harald..................... 41 4 3 2 2 2 2 2 3 - 3 2 3 32 12 Godt
5. Stabeli, Peter A. H. . . . 1 4 3 2 2 2 2 3 2 2 3 - 2 1 28 12 Megetgodt
6 Wellerop, Einar Valdemar 3 4 3 3 3 2 2 3 3 - D 2 2 33 12 Godt

No. 1 havde været elev af skolen i 1 0 aar (fra kl. I .
No. 2 « « « - « - 8 aar (fra kl. II).
No. 3 « « c - « - 1 1 aar (fra forbered.kl.).
No. 4 « « « - « - 4 aar (fra kl. VI).
No. 5 « « « - « - 10 aar (fra forbered.kl
No. 6 « « « - « - 1 1 aar (fra kl. I).

De to ovennævnte privatister Krogh, Christian Bruun, og Pedersen, 
Fritz Vilhelm, bestod examen, henholdsvis med hovedkaraktererne megetgodt 
(29.12) og godt (37.12).
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Ved den almindelige aarsexamen i 1886 og 87 sløifede 
man i henhold til kirkedept.s rundskrivelse af 7de april 1886 
examen i 1 eller høiest 2 fag i hver af gymnasiets 2 laveste 
klasser og i middelskolens klasser fra II til og med V. I disse 
fag fik eleverne i middelskolen istedetfor examenskarakter en 
middelkarakter, uddragen af de daglige karakterer i sidste 
fjerdingaar før examen.

VIII. Bibliothekets og samlingernes tilvext 
i 1886—87.

A. Bibliotheket.

Dansk historisk tidsskrift VI, 1 og 2. Kjøbenhavn 1886-
Svensk historisk tidsskrift VI, 2 — 4; VII, 1.
Dansk historisk tidsskrift V, 3.
Historisk arkiv, udg. af Granzow og Thrige for 1886, 2det halv- 

aar, og 1887, 1ste halvaar.
Revue des deux moudes for 1886, 2det halvaar.
Schnitter : Almindelig krigshistorie, 4de bind. Christiania 1885.
Norsk forfatterlexikon, udg. af .T. B. Halvorsen, h. 13—16.
Holm: Danmark-Norges indre historie under enevælden, 11,2.

Kjøbenhavn 1886.
Caspari: Eine Augustin fälschlich beilegte Homilia de sacri- 

legiis. Christiania 1886.
Af Norges officielle statistik: Fattigstatistik for 1882—83 — 

Skolevæsenet for 1881 og do. for 1882.
Statistisk aarbog, 6te aargang 1885—86.
Nyt magazin for naturvidenskab XXX, 2—4; XXXI,1.
Arkiv for mathematik og naturvidenskab XI, 3—4; XII, 1.
Gundersen: Tysk læsebog for middelskolens høiere klasser. 

Christiania 1886.
Xenophons Anabasis, ed. Hug (Teubnerudgave).
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Kart over Skiens by, optaget af det private opinaalingsk >ntor 
i 1882, ajourneret til 1886 ved L. Bodahl, opldæbetbet paa 
lærred med stokke.

Norsk lovtidende: a. 1ste afdeling, for 1886 no. 1—31 samt 
register; for 1887 no. 1 —15 — b. 2den afdel. for 1886 li.
1— 4; for 1887, h. 1 — c. Overenskomster med fremmede 
stater, for 1886 no. 2 — 6; for 1887 no. 1.

Vor Ungdom, tidsskrift for opdragelse og undervisning, udg. af 
Trier og Voss for 1886, h. 4—6; for 1887 h. 1—4.

Universitets- og skoleannaler. Ny række. 1ste aargang no. 12 
—23 samt register; 2den aargang no. 1 —18.

Sommerfeldt: Engelsk læsning for gymnasiet I. Kjøbenh. 86. 
V. Voss: De vigtigste gloser til Homers Odyssee, 1ste, 2den, 

3die, 5te. 6te og 7de bog. Christiania 1886.
41 programer fra svenske skoler for 1886.
20 programer fra danske skoler for 1886 og fortegnelse over de 

studerende, som have tilendebragt afgangsexamen ved de 
lærde skoler o. s. v. i 1886 samt en bogkatalog for Ribe 
skole.

5 programer fra norske skoler i 1886.
Den norske nordhavsexpedition 1876—78: XV, Crustacea II, 

ved G. O. Sars, Christiania 1886 — XVI, Molusca, ved 
H. Friele, Christiania 1886 — XVII, Alcyonidae, ved D. 
C. Danielsen, Christiania 1887 — VIII, Nordhavets dybder, 
temperatur og strømninger, -(ed Mohn, Christiania 1887.

Gundersen: Udtog af den politiske geografi. Christiania 1887.
Y. Nielsen: Stormagternes forhold til Norge og SveUg® IS'15 

—19. Christiania 1886.
Leop. v. Ranke: Weltgeschichte, VIT. Leipzig 1886.
Rydberg: Undersökningar i germanisk my tb ologi, I. Stock

holm 1886.
Weisse: Populære forelæsninger, TI. Christiania 1886.
Sophokles’.? Antigone, udg. af Groth. Christiania 1886. 
Forklaringer til statsregnskabet 1885—86.
Rapport om det artistiske undervisningsværk i Storbritannien 

og Irland. Christiania 1887.
Brynildsen: Engelsk-norsk ordbog. ■ Christiania 1886.
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Christiania videnskabsselskabs forhandlinger i 188(5.
Kloen: Dödsstraffets befogenhet och lämplighet. Stockh. 1868.
Blätter zur Geschichte der Zürcherischen Schulsynode 1834 — 

84. Zürich 1884.
Johansen: Latinsk læsebog. Christiania 1879.
Joh. Storm : Dialogues frangais. Mellemtrinet. Kjøbenh. 1887.
Secher: Græsk mythologi til skolebrug. Kjøbenhavn 1887.
Stockholms høgskola. Berättelse fer tiden till 1885 ars slut. 
Homers Iliade, overs, af Wilster, 4de udg Kjøbenhavn 1878. 
Homers Odyssee, overs, af "Wilster, 4de udg. Kjøbenhavn 1878. 
«Ioannis Agricolae apophthegmata nonnulla, Edv Dr. L. Daae. 

Christiania 1886.
Universitetets aarsberetning for budgetterminen 1885 — 86.
Norges væxtrige. Af Schübeler, I, 2 og II, 1. Cbr.ania 1886.
Norske rigsregistranter, VIII, 1 og 2; IX, 1 og 2; X, 1.
Beretning om det 5te nordiske skolemødet 1885. Chr.ania 1886.
Universitetsbibliothekets aarbog for 1886. Christiania 1887.
J. N. Madvig: Livserindringer. Kjøbenhavn 1887.
C. «I. Caesaris eommentarii de bello civili. Recogn. B. Dünter. 

Lipsiae 1884. 3 expl.
Arkiv for nordisk filologi, 3die bind. Christiania 1886.
Løkke: Kort omrids af den norske grammatik. 19de opl. 1886.
Knudsen: Tysk elementær- og læsebog. 8de oplag. 1886.
Hofgaard: Norsk grammatik, ,5te oplag. 1885.
Geelmuyden: Lærebog i geografien, 5te udg. ved D. Chri

stensen, 1884.
Extract of The last days of Pompeji, by Bulwer, mit Wörter

buch. Herausgegeben von Kaiser. Berlin 1885, 4 explr.

B- Naturvidenskabelige samlinger.
Fløifj æsing (callionymus lyra) paa spiritus.
Muldvarp (talpa Europæa) paa spiritus.
Albatros (diomedea exsulans) udstoppet.
Sælhund (phoca vitulina) udstoppet.
I erstatning for endel fysikalske undervisningsmidler, 

nemlig en papmodel af en lavtryksmaskine, 1 vanddecomposi- 
tionsapparat, 2 kryoforer og et par fysikalske plancher, der 
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havde været udlaante til den tekniske aftenskole hersteds, og 
som var gaaede taht ved branden den 8de august f. a., an
skaffedes af nævnte skole paa overlærer Coucherous raad med 
noget tilskud af skolekassen: 12 lerceller, 1 sats lodder, 1 
rotationsapparat, 1 korkborer, 3 meter gummislange.

C. Andre læremidler.

Af de af den geogr. opmaaling udgivne rektangelkarter: 20 C 
(Eidsvold), 53 D (Høilaudet), 15 A (Eidsberg), 19 D (Gran).

Kieperts kart over Graecia antiqva.
Spruner: Historisk kart over Europa paa Karl den stores tid.
Kiepert: Australia.
Haardt: Amerika.
Herdtle: Vorlagenwerk für Freihandzeichnen. Auswahl. 30 

Blatt Umrisse (paa Pap i Mappe).
Fellner und Steigl: Schule des Freihandzeichnens. Wien. 6ter 

und 7ter Theil. 2 Hefter.
30 geværer til bajonetfegtning.
Harmonium til brug ved sangundervisningen.

IX. Skole- og indskrivningspenge. 
Skolebeneficier.

Skolepengene er for tiden: 
Middelskoleklasse I.................................kr. 40 aarlig.

— II............................  « 48 —
— III............................. « 64

IV, V og VI .... « 96 —
Gymnasiet................................................ «144 —

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

Indskrivningspengene er 8 kr.


