
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


s 0

J I

SI
om

S Skiens offentlige skole
for den høiere almendannelse

for §

skoleaaret 1889—90
ved

iØ

G. Hartmann, 
skolens rektor.

El g

0

Skien.
J. Melgaards bogtrykkeri.

1890.
1 #1

j •//.'. .<• Q'- — -'-' ............O

r 
fe



Aarsberetning

om

Skiens offentlige skole
for den høiere almendannelse

for

skoleaaret 1889—90

ved

G. Hartmann, 
skolens rektor.

S k i e n.
J. Meigaards bogtrykkeri.

1890.



Aarsberetning for 1889-90.

I. Skolens forstanderskab.

Forstanderskabet har bestaaet af følgende medlemmer 
foruden rektor og magistrat:

Hauge, A., provst, R. St. O. O., valgt den 26de marts 1886.
Offenberg, TL, grosserer, valgt den 26de marts 1886.
Backer, A., distriktslæge, valgt den 27de juni 1889.
Da magistratsforretningerne fra nytaar 1890 overførtes 

fra stedets byfoged til dets politimester, udtraadte byfoged. 
N. A. M, Rois ted af forstanderskabet, og politimester C. B. 
Bøgh indtraadte i hans sted.

Rektor har været forstanderskabets formand.

II. Lærerpersonalet.

Hartmann, Gudbrand Helenus, rektor, R. St. O. O. Født 1832, cand. 
mag. 1855, 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, adjunkt ved 
Christianssands off. høiere almenskole 1875, overlærer ved 
Skiens skole 1879.
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Koht, Paul Steensirup, overlærer. Født 1844, cand. mag. 1368. 
overlærer ved Tromsø off, h. almenskole 1871, overlærer 
ved Skiens skole 1885.

Nielsen, Ole Lovenius Borgen, adjunkt. Født 1830, cand, theol. 1855. 
timelærer ved Skiens skole 1860, adjunkt 1876.

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

Coll, Axel Ludvigsen, adjunkt. Født 18^9, cand. mag. 1875, time
lærer ved Skiens skole 1875, klasselærer 1876, adjunkt 1876.

Blix, Sten Gustav, adjunkt. Født 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. h. 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 Stav
anger off. h. almenskole 1878—80, klasselærer ved Skiens 
skole fra 1884.

“Wiese, Klaus Krobn, klasselærer. Født 1852, cand. mag. 1878 
(sprogl.-hist. examen gr. II og IV), klasselærer ved Trond- 
hjems kathedralskole 1880, bestyrer af egen skole i Chri
stiania fra 1881, klasselærer ved Skiens skole fra nytaar 
1886. Blev ifølge kirkedept.s skrivelse af 22de april d. a. 
opsagt fra 1ste august at regne og suspenderet fra sin virk
somhed ved skolen fra 24de april.

Erichsen, Johan Willoch, residerende kapellan i Skien, antagen som 
religionslærer i gymnasiet fra begyndelsen af skoleaar 1386 
—87. Født 1842, cand. theol. 1864.

Nielsen, Fin Harald, premierløitnant i landværnet, gymnastiklærer 
fra 1885; fra skoleaar 1889—90 tillige tegne- og skrive
lærer. Født 1851.
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ianssen, Bertha, hovedlærerinde ved smaaskolen, antagen 1885 
(løn kr. ^00).

Jentzen, Vilhelmine, hjælpelærerinde ved smaaskolen, antagen 1886 
(løn kr. 550).

Under overlærer Koht’s fravær paa storthinget fra sint
ringen af januar til udgangen af skoleaaret fungerede ogsaa i 
lette skoleaar som hans vikar cand. mag. Carl Gundersen.

Ved undervisningens begyndelse efter nytaar var klasse
ærer Wiese i omtr. en uge angreben af influenza. Hans timer 
)esørgedes i denne tid af student Jørgen Zachariassen.

Den 18de januar blev rektor sengeliggende af influenza, 
riter hvilken sygdom der paafulgte en saa stor afkræftelse, at 
lan ikke saa sig istand til paa længere tid at varetage sin gjer- 
ring ved skolen. Under 27de januar blev derfor overlærer 
Joucheron af kirkedept. konstitueret som rektor. Rektors samt
ige timer besørgedes i den første uge af stud. Zachariassen, 
nen da det viste sig, at rektors forfald vilde blive langvarigt, 
)lev der truffet en saadan ordning, at klasselærer Skaaden over- 
og rektors timer mod at afgive til cand. Gundersen 5 latin- 
imer i kl. V L. og 2 fransktimer i kl. V til stud. Zachariassen. 
Fra Ilte februar kunde rektor dog begynde at læse-gjennem- 
nitlig 1 time daglig med artianerne i sit hjem. Først den 9de 
tpril saa han sig istand til paany at overtage sine forretninger 
;om rektor, medens han dog endnu ikke magtede at læse alle 
ine timer. Cand. Skaaden fortsatte derfor som vikar i flere 
imer i gymnkl. 1 indtil udgangen af april. Fra 1ste mai over- 
og rektor alle sine timer.

Da der i de sidste dage af januar udbrød skarlagensfeber 
adjunkt Hanssens hus, og det af den grund blev ham forment 

it indfinde sig paa skolen i 5 uger, besørgedes hans timer af 
tud. Zachariassen.

Da klasselærer Wiese fra 24de april blev suspenderet, 
»vertog stud. Zachariassen alle hans ■ timer med undtagelse af 
ysktimerne i kl. VI, der overdroges til cand. Gundersen.

I slutningen af november var frøken Hanssen permitte- 
et i 5 dage. Frøken Hilda Øvrum vikarierede. I slut- 
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ningen af januar var begge lærerinder angrebne af influenza, 
frøken Hanssen i en uge, frøken Bentzen i 3 dage; som vil arei 
fungerede frøknerne Julie og Benedicte Blichfeldt.

Da klasselærer Jensen led af øiensygdom i april, vai 
sangundervisningen i et par uger indstillet.

I øvrigt har kun enkelte lærere 1 å 2 dage ad ganger 
dels havt sygdomsforfald, dels været permitterede af forskjellige 
grunde.

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

L. betyder latinlinje, E. engelsklinje).

a. Disciplenes antal og fordeling:
(S

F3 ci F3 o tv «o£ cc C COOO oo COCO —< j-H •—i (71
. 12 12 12 11
. 17 17 15 15
. 11 11 12 12
. 20 20 19 19
. 20 21 21 21
. 16 15 15 14
. 10 9 9 9
. 9 9 9 7
. 6 6 6 6
. 17 15 14 14
. 3 3 3 3
. 8 7 7 ■ 6
. 4 5 5 5
. 8 8 7 7
. 5 5 5 5
166 163 159 154

Smaaskolen kl. 1..........
— kl. 2.........
— kl. 3..........

Middelskolen kl. I. . . .
— kl. II.. . .
- kl. III. . .
— kl. IV L.
- kl. IV E..
— kl. V L. .
— kl. V E. .
— kl. VI L.
— kl. VI E.

Latingymnasiet kl. 1 . .
— kl. 2 . .
— kl. 3 . .

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

Smaaskolen klasse 1. . • 6'712 — 6
— — 2. . • — 7
— — 3. . 86/12 — 8

Middelskolen — I. . • 9%a — 9
— — II. • 10712 — 10

■ — —- III . 12 — 11
— — IV • 127x2 - 12
— — V . • 137l2 — 13
— — VI • 147x2 — 14

Gymnasiet — 1. . • 14*7x2 — 15
— — 2. . . 17 — 16
— — 3. . • 167,2 — 17

c. Disciplenes fordeling efter hjemstavn:
137 af disciplene har været hjemmehørende i Skien. Af 

de øvrige har 14 havt sin hjemstavn i Gjerpen, 3 i Solum, 1 
i Mælum, 1 i Slemdal, 3 i Holden, 1 i Hviteseid, 1 i Lardal 
(Thelemarken), 1 i Ullensaker, 1 i Enebak, 1 i Tjøttø, 4 i 
Porsgrund, 2 i Laurvik, 1 i Kragerø.

IV. Fagfordelingen.

Lagene var ved begyndelsen af skoleaaret fordelte paa 
lærerne paa følgende maade:
Rektor: 20 timer latin i gymnasiets 3 klasser.
Koht: 7 t. græsk i gymnkl. 1 — 4 t. norsk i gymnkl. 2 og 3 

— 4 t. norsk i klasse IV — 8 t. norsk og tysk i kl. 
V, tilsammen 23 timer.

Coucheron: 8 t. mathematik i gymnasiets 3 klasser — 6 t. ma- 
thematik i kl. VI og 5 t. do. i kl. V — 2 t. natur
kundskab i kl. VI og 2 t. do. (fysik) i kl. V — 2 t. 
geografi i kl. VI, tils. 25 timer.
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Nielsen: 12 t. religion i middelskolen overfor kl. I — 3 t. hi
storie i kl. II og 3 t. do. i kl. I — 6 t. geografi i kl. 
II, III, IV, tils. 24 timer.

Hanssen: 2 t. oldnorsk i gymnkl. 2 — 3 (4) t. norsk (oldnorsk) 
i gymnkl. 1 — 7 t. græsk i gymnkl. 2 — 3 t. historie 
i gymnkl. 1, 3 do. i kl. V, 3 do. i kl- IV, 4 do. i kl. 
III, tils. 25 (26) timer.

Coll: 7 t. græsk i gymnkl. 3 — 3 t. historie i gymnkl. 3,
3 t. do. i gymnkl. 2, 3 t. do. i kl. VI — 7 t. latin i 
kl. VI, 2 t. do. i gymnkl. 1, tils. 25 timer.

Blix: 6 t. mathematik i kl. IV, 5 t. do. i kl. III — 1 t.
natrrrhist. i kl. V, 2 t. do. i kl. IV, 2 t; do. i kl. III,
2 t. do. i kl. II — 2 t. geografi i kl. V ■— 5 t. teg
ning i kl. V og VI, tils. 25 timer.

Schneider: 10 t. norsk og tysk i kl. II — 3 t. norsk i kl. VI 
— 4 t. tysk i kl. IV — 1 t. tysk i gymnkl. 1 — 7 t. 
latin i kl. IV, tils. 25 timer.

Jensen: 23 t. i kl. I (alle fag undtagen historie) — 4 t. reg
ning i kl. II — 4 t. sang, tils. 31 timer.

Skaaden: 7 t. latin i kl. V — 5 t. engelsk i kl. IV, 5 t. do. i 
kl. VI, 3 t. do. i gymnkl. 2 — 2 t. fransk i kl. V, 
2 t. do. i kl. VI, 2 t. do. i gymnkl. 2 + 3, tils. 26 
timer.

Wiese: 10 t. tysk og norsk i kl. III — 3 t. tysk i kl. VI — 
2 t. engelsk i gymnkl. 3 og 5 t. do. i kl. V — 1 t. 
oldnorsk i gymnkl. 3 — 4 (3) t. fransk i gymnkl. 1, 
tils. 25 (24) timer.

Pastor Erichsen: 4 t. religion i gymnasiet.
Leitnant Nielsen: 9 t. gymnastik i middelskolen og gymnasiet — 

7 t. tegning i kl. II, III, IV — 5 t. skrivning i kl. 
II og III, tils. 21 timer.

I denne timefordeling foretoges med overbestyrelsens 
samtykke i slutningen af september f. a. følgende forandrii g. 
Da samtlige elever i gymnkl. 3 ophørte med at læse engelsk, 
og klasselærer Wiese derved blev disponibel i 2 ugenti. timer, 
benyttedes denne omstændighed til at faa ophævet den mindre 



L890J Fagfordelingen. 9

leidige kombination i fransk af gymnkl. 2 og 3, idet klasselærer 
Skaadens 2 ugenti. timer i fransk i kl. VI overdroges til Wiese,, 
ivorved Skaaden blev istand til at overtage de 2 timer mere, 
ion ophævelsen af hin kombination medførte. Samtidig over- 
;og adjunkt Schneider oldnorsk i gymnkl. 3, medens tysk i 
gymnkl. 1 overdroges til klasselærer Wiese.

I smaaskolen har frøken Bentzen havt 20 timer (reli
gion i 4 timer og regning i 11 timer i alle klasser, skrivning i 
Iden og 3die klasse 4 timer, samt anskuelse i 1ste klasse 1 time).

De øvrige 27 timer har frøken Hanssen havt.

V. Timefordelingen m. m.

Timernes fordeling paa klasser og fag sees af nedenstaa- 
ande tabel.

I 1ste gymnkl. læstes fransk i 1ste halvaar i 4 ugenti. 
timer, i 2det halvaar i kun 3 timer, idet 1 time afgaves til 
norsk, hvilket fag saaledes havde 4 ugentlige timer indtil slut
ningen af marts, da 2 timer om ugen afgaves til oldnorsk.

Ved oprettelsen af en tegne- og skrivelærerpost ved sko
len fra begyndelsen af skoleaaret sattes man istand til at ind
skrænke de klassekombinationer, som havde fundet sted i det 
foregaaende skoleaar. Følgende klassekombinationer har, uden
for sang- og gymnastiktimerne, fundet sted:

gymnkl. 1 og 2 i latin 1 time,
.« 2 og 3 i norsk 1 «

« 2 og 3 i latin 5 «
« 2 og 3 i fransk 2 «

I slutningen af september blev ogsaa kombinationen af 
gymnkl. 2 og 3 i fransk ophævet, idet hver klasse fik 2 sær
skilte timer ugentlig.

I smaaskolen har klasserne 2 og 3 været kombinerede 4 
timer i skrivning og 2 timer i religion.

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

I de 5—6 første uger af skoleaaret var dog kl. I, hvis 
elever ikke tidligere havde havt gymnastik, ikke kombineret 
med kl. II og III. Idet gymnastiklæreren nemlig velvillig 
paatog sig 1 ugentlig extra time, havde i denne tid kl. I 2 sær
skilte 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.

. I sang har kl. I og II hver havt 1 time ugentlig. Kl. 
III, IV og V (i kl. VI ingen sangere) har været kombinerede 
i sang i 1 time ugentlig; i 1 ugentlig time har derhos hver af 
disse klasser hver odie uge havt sanglære.

Timefordeliiigstabel.

Middelskolen Latingymnasiet
kl. I |kl. II |kl. III|kl. IV| kl.V i kl.VI 1 kl. 2 kl. 3 kl.

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

2 
2
1

9
2
2 
7
3

30 306) 306)

') heraf 1 tinie valgfri for de elever, som ei læse fransk. -) heraf 
2 timer valgfri for de elever, som ei læse fransk. 3) heraf 1 time ku i for 
engelsklinjen. 4) se ovenfor. 6) heraf 1 time særskilt for de elever, som 
ei læse engelsk, °) 32 limer ugentlig for de elever, der læse baade fi tinsk 
og engelsk.
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Smaaskolen.
1ste klasse. 2den klasse. 3die klasse.

Religion............. .......... 2 2 2
Norsk.................. ..........  10*) 7 7
Anskuelse........ . .......... 1 «
Historie.............. .......... « € 1
Geografi.............. ........... « 1 1
Regning* ........ .......... 4 4 3
Skrivning .......... .......... « 4 4

17 18 18

I undervisningen i fransk deltog ved skoleaarets udgang 
i kl. V 8 elever, i kl. VI 6, i 1ste gkl. 4, i 2den gkl. 6, i 
3die gkl. 5.

I undervisningen i engelsk deltog ved skoleaarets udgang 
i 2den gkl. 7, i 3die gkl. ingen.

Fritagne for religionsundervisning som dissentere var 4 
elever af middelskolen.

Af helbredsliensyn ifølge lægeattest var 10 elever fritagne 
for gymnastik ved udgangen af skoleaaret.

VI. Undervisningen.

Smaaskolen.

Religion.
Klasse): Efter Vogts lille bibelhistorie forfra til «Josva» ; 

de allervigtigste træk af Jesu liv fortalte og gjen
fortalte. Fadervor forklaret og lært. 2 salmer ind
øvet i kor.

Klasse 2: Samme bog af det gamle testamente forfra til 
«Riget deles» samt af det nye testamente indtil 
«Apostlerne for det høie raad» (stykke 61—62 forbi- 
gaaet.) 4 salmer.

*) heri indbefatte! skrivning.



12 Skiens off. høiere almenskole. [1889

Klasse 3: Samme bog fra «Riget deles» det gamle testamente 
ud, samt af det nye testamente forfra til «Apostlerne 
for det høie raad» (de vanskeligste lignelser forbi- 
gaaede.) 6 salmer.

Modersmaalet.
Klasse 1: Gjennemgaaet og repeteret «Fredrik Hansens lasse

bog for begyndere». Læse- og skrivemethoden i 
forbindelse med stavemethoden har været anvendt. 
Af Pauss og Lassens læsebog læst til s. 33. Skrevet 
i bog efter forskrift paa vægtavlen. Moes skrivebog 
1ste hefte. I sidste halvaar 2 timer ugentlig afskrift 
og diktat af ord og lette sætninger, som forud er 
læste; kun de smaa bogstaver benyttede og binde
tegn mellem stavelserne. 5 digte indøvede i kor.

Klasse 2: Læst og repeteret af Pauss og Lassens læsebog fra 
s. 33 til 3die afdeling med forbigaaelse af enkelte 
stykker. Hvert læsestykkes indhold og de vanske
ligere udtryk forklarede, og stykket derpaa vexelvis 
gjengivet af eleverne. Mest vegt har været lagt paa 
at bringe det til færdighed i læsning; derfor kor
læsning afvexlende benyttet. Afskrift og diktat 2 
gange ugentlig af lette stykker, som forud er læste, 
fremdeles med bibeholdelse af stavelsedeling. 9 digte 
udenadlærte.

Klasse 3: Efter samme læsebog læst og repeteret 3die og 4de 
afdeling med forbigaaelse af enkelte stykker. Særlig 
vegt er lagt paa en friere udtale og ret betoning af 
ordene, samt passende pauseren ved skilletegnene. 
Indøvet ved praktiske exempler og benyttelse af 
læsebogen de vigtigste tale- og sætningsdele. Platous 
exempelsamling ogsaa tildels benyttet. Afskrift og 
diktat 2 gange ugentlig i sammenhængende ord med 
benyttelse af de store bogstaver. 8 digte udenadlærte.

Historie.
Klasse 3: Efter Winthers forberedende lærebog, støttet til 
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mundtlig fortælling, gjennemgaaet stykkerne om Nor
dens historie, begivenhederne i Norden 1800—14 
samt enkelte stykker af Sveriges og Danmarks 
historie har kun været meddelte mundtlig. Lektierne 
forud læste og fortalte paa skolen.

Geografi.
Lidt om solsystemet og jordens stilling i samme; 
jordensform og omdreining, zonerne, himmellegemerne, 
oversigt over jordens overflade paa globus, samt ved 
benyttelse af et lidet schema og vægkartet lært at 
kjende Europas lande og have, hovedstæder, de største 
elve, indsøer og fjelde, samt landenes grænser. Norge 
gjennemgaaet lidt udførligere. Lidt kjendskab har 
de ogsaa faaet til de øvrige verdensdele.
Væsentlig gjennemgaaet det samme som i 2den 
klasse, kun med den forskjel, at denne klasses schema 
har omfattet flere navne. Mundtlig har været med
delt korte oplysninger om hvert lands naturlige be
skaffenhed og klima. Lektierne forud gjennemgaaede 
paa skolen ved hjælp af vægkartet.

Regning.
Rækketælling til og fra 100 til og med 9. Mundt
lig indøvet smaa additions- og subtraktionsstykker.
Rækketælling til og fra 100 til og med 9. Indøvet 
addition, subtraktion og multiplikation skriftlig og 
mundtlig efter Johannesens regnebog 1ste hefte. 
Smaa hovedregnestykker.
De fire regningsarter i ubenævnte tal mundtlig og 
skriftlig efter Johannesens regnebog 1ste hefte. 
Smaa hovedregnestykker.

Anskuelse.
Wilkes billedtavler forklarede og gjenfortalte; for
tællinger, passende til billederne, fortalte og gjen
fortalte.
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Skrivning.
Klasse 1: Se under «Modersmaalet«.
Klasse2og3: I klasse 2 Moes skrivebog 1ste og 2det hefte; i 

kl. 3 ogsaa 3die hefte.

Middelsk olen.

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

Jødeland») læst og repeteret. Katekismens 5 parter 
uden Luthers forklaring. Gjennemlæsc Math, evang. 
og «apostlernes gjerninger». 6 salmer.

Klasse II: Af Vogts bibelhistorie for middelskolen til s. 57. 
Katekismens 3 første parter med Luthers forklaring. 
12 salmer efter Hauges salmebog. I bibelen læst 12 
kap. af «apostlemes gjerninger».

Klasse III: Vogts bibelhistorie for middelskolen s. 57—104. Af 
katekismen læst4de og 5te part; derefter et udvalg 
af «Sententser af Guds ord». I sidste halvaar af 
Pontoppidans forklaring (Sverdrups udgave) sp. 435 
—531. 7 salmer.

Klasse IV: Samme bibelhist. s. 105—149. Af forklaringen fra 
begyndelsen til sp. 220. 4 salmer.

Klasse V: Samme bibelhist. s. 149—176. Forklaringen sp 202 
—434. Repeteret 3 salmer.

Klasse VI: Repet, bibelhistorien og forklaringen. Bibelsk geografi. 
Oversigt over kirkeaaret. Repeteret 2 salmer.

Hver uge er i kl. II—VI den kommende søndags- 
text oplæst og kortelig forklaret.

Modersmaalet.

Klasse I: Læsning i Pauss og Lassens læsebog, 1ste skoletrin. 
Diktat 2 gange om ugen næsten hele skoleraret, 
Gjennemgaaet ordklasserne, sætningsdelene og det 
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vigtigste af bøiningslæren efter Løkkes omrids. 
Analyse efter Platous exempelsamling. 14 digte 
udenadlærte.

Hasse II: Pauss og Lassens læsebog, 2det skoletrin (omtrent 
hele 1ste afdeling benyttet samt et udvalg af 2den). 
Oplæsning, dels ex tempore, dels efter forberedelse, 
og gjennemgaaelse af de oplæste stykker. Følgende 
digte udenadlærte og forklarede: Dyre Vaa, Slæde
farten, Min norske vinter, Isfarten, Olav Trygvason. 
— Løkkes lille grammatik fra begyndelsen til § 57; 
analyse dels efter læsebogen, dels efter Jensens ex
empelsamling. En diktat ugentlig efter forhen læste 
stykker af læsebogen; til forsøg paa selvstændig in
terpunktion er exempelsamlingen benyttet. Nogle 
stykker udenfor læsebogen («Sæterreisen» af Jørgen 
Moe; «Fæstningen Helteborg») forelæste af læreren.

Hasse III: Læsning efter Pauss og Lassens læsebog 2det skole
trins 2den afdeling samt tillægget. 7 digte udenad. 
Stadig analyse. ■ Diktat en gang ugentlig.

Hasse IV: Læsning efter Pauss og Lassens læsebog 2det skole
trin, især tillægget. Nogle digte udenad. Analyse 
i læsebogen 1 time ugenti. Hofgaards lille norske 
grammatik læst og repeteret. 1 ugentlig diktat. I 
1ste halvaar 1 time ugenti. gjenfortelling paa skolen, 
i andet halvaar følgende stile: 1) Hvad har ordens
manden at gjøre? 2) Om den moro, som sneen, 
bringer. 3) En gymnastiktime. 4) Dyrenes forsvars- 
maader. 5) Vaaren kommer. 6) Fortæl om hesten 
og dens egenskaber. 7) Fortæl om vore lege og for- 
nøielser om sommeren. 8) Fortæl om den aarstid, 
som du synes bedst om, og angiv grundene, hvorfor 
du foretrækker den for de andre aarstider. (Ex
amensstil).

Hasse V: Læsning efter Pauss og Lassens læsebog, 3die skole
trin, 1ste og 2den afdeling. Oehlenschlägers Haakon 
Jarl gjennemgaaet. Nogle digte udenad. Analyse i 
læsebogen. I en ugenti. time med de elever, der 



16 Skiens off. høiere almenskole. [1889

ikke læste fransk, i 1ste halvaar grammatik og ana
lyse, i andet halvaar afsnittet om fremmedord i Aars’s 
retskrivningsregler, derpaa repeteret Løkkes omrids 
af den norske grammatik. 1 skriftligt arbeide hver 
uge, afvexlende diktat og stil. Følgende stile es 
skrevne: 1) Fortæl indholdet af digtet «Domine 
quo vadis». 2) Indholdet af kjæmpevisen «Hellig 
Olaf og troldene». 3 & 4) Oversættelse fra tysk. 
5) Nu er det høst (individualisering). 6) laar er 
vaarflommen overordentlig stor. 7) Den første dag 
paa isen. 8) Brandstationen i Skien (Efter et be
søg paa denne sammen med læreren). 9) Terje 
Vikens liv iudtil hans Skagensfærd. 10) Om de for- 
nøielser, som vinteren bringer. 11) Om de forskjel
lige belysningsmidler, menneskene har brugt. 12) 
Om hanen og dens egeuskaber. (Efter den tyske 
læsebog). 13) Om de forskjellige maader at reise 
paa, deres fortrin og mangler. 14) Fiskerierne ved 
Norges kyst og det liv, som de medfører. 15) Hvad 
vaaren bringer af liv og beskjæftigelse. 16) Havel 
ved Norges kyst og dets betydning for vort land og 
vort folk. (Examensstil).

Klasse VI: Pauss og Lassens læsebog 3die skoletrins 3die afde
ling, suppleret med stykker af 1ste og 2den. Føl
gende examenspensum gjennemgaaet: Gunlaug Orms
tunges Saga; Thor og Loke; Hevnersverdet; Der 
norske dale-vise; den politiske kandestøber; Om dr 
norskes character; Af «Bergens beskrivelse« ; A: 
«Moralske tanker» ; Norges herlighed; Den norske 
bonde; Over visse slags fugle; Rungsteds lyksalig 
hed; Valkyrjernes møde; Haakon jarls død; Lud 
vig Mariboe; Det gamle og det nye Norge; Hans 
Jakobsens ost; Dalvise; Protesilaos; Bergens stift 
— Hertil er benyttet gjennemgaaelse af deliteratur- 
historiske indledninger og biografiske noticer i 3dir 
afdeling (dog med udeladelse af de vanskelige?-e par
tier). 6 timer anvendt til læsning af svenske læse- 
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stykker (Geier og Runeberg). Af og til analyse. 
En kortfattet oversigt over digtarterne med nogle 
oplysninger om billedlige udtryk, talefigurer og 
versemaal dikteret og gjennemgaaet i lektier. 
Følgende opgaver skriftlig besvarede: 1. En be
skrivelse af det sted, hvor jeg har tilbragt sommer
ferien. 2. En sammenlignende karakterskildring af 
Karker og Grib i Oehlenschlägers «Haakon jarl». 
3. Dampskibstrafiken i Skien. 4. Sammenligning 
mellem Norge og Danmark med hensyn til naturlig 
beskaffenhed, næringsveie og befolkning. 5. Hvad 
slags arbeidere kræves til bygningen af et hus? 6. 
Hvilken fremmed nation synes du bedst om og hvor
for? 7. Livet i markedstiden (brevform tilladt). 
8. Norges jernbaner. 9. Hvilken nytte har man 
af reiser, og hvorledes bør man være forberedt for 
at have det rette udbytte af dem ? 10. Oversættelse 
fra tysk. 11. Hvad vaaren bringer af liv og be- 
skjæftigelse. 12. Oversættelse fra engelsk (latin). 
13. Jagtlivet i Norge. 14. Sammenligning mellem 
Karl den 12te og Tordenskjold. 15. Ansøgning om 
en ledig post (ex tempore).

Tysk.
Klasse II: Knudsens elementærbog (nyeste udg.) til s. 60 inci. 

Som repetitionskursus benyttedes deklinations- og kon
jugationsøvelserne s. 51—58, som tilligemed de smaa 
dialoger s. 59—61 udgjorde det opgivne examens- 
pensum. Talordene efter Løkkes mindre gramma
tik. Skriftlige øvelser i at konjugere og deklinere.

Klasse III: Af Knudsens elementærbog fra s. 102 til s. 163. I 
Løkkes lille grammatik det meste af formlæren.

Klasse IV: Knudsens elementærbog (8de udg.) fra s. 134 ud. 
Som examenspensum opgivet 6 større læsestykker. 
Af Løkkes grammatik formlæren (med stadig be
nyttelse af vægtavlén, hvor eleven har maattet op
skrive de udenadlærte ord). Af og til smaa øvelser 

2
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i samtale. En å to stile ugentlig (Knudsens stile
øvelser s. 1—24 til «haben og sein»).

Klasse V; Af Pauss og Lassens tyske læsebog omtr. 30 sider. 
Af Løkkes lille tyske grammatik læst og repeteret 
syntaxen. Af Knudsens tyske stileøvelser (6te udg.) 
af 1ste afdeling fra s. 28—37; af 2den afdeling et 
udvalg af exemplerne samt et par sammenhængende 
stykker;- en stil ugentlig. Enhver stil blev oversat 
mundtlig paa skolen, før den blev skrevet hjemme. 
I 1 ugenti. time med eleverne af engelsklinjen mundt
lig oversættelse fra norsk til tysk af de sammen
hængende stykker i Knudsens stileøvelser 1ste af
deling, og gjennemgaaelse af formlæren efter Løkkes 
lille grammatik.

Klasse VI: Som læsebog dels benyttet Robinson Crusoe i tysk 
skoleudgave ved Tuhten, dels Gundersens læsebog. 
Jævnlig extemporallæsning. Løkkes lille grammatik 
repeteret, tildels suppleret medHofgaards grammatik. 
En extemporalstil og i regelen en hjemmestil hver uge

Latin.
Klasse IV: Johanssens latinske læsebog. Af 1ste afsnit gjennem- 

gaaet stykke 1—34 fuldstændig, resten udtogsvis 
Af 2det afsnit læst og repeteret stykkerne 1—18, de: 
opgaves som examenspensum. — Formlæren først 
efter læsebogen, dernæst efter Schreiners grammatik 
(i følgende orden: conjunctiv, pronominer, talord 
præpositioner, substantivernes bøining, kjønsregler) 
Foruden skriftlige øvelser til indøvelse af gramma 
tiklektierne er der til repetitionen knyttet stilskriv 
ning efter de norske exempler til de 18 første læse 
stykker.

Klasse V: Efter Voss’s «Latinske klassikere» læst: 8 feltherre: 
af Cornel (I—VII inci. og X) og Phædri fable: 
(509 v.). Af Schreiners grammatik repeteret form 
læren, og af syntaxen læst til genitiv med henvis 
ninger til de vigtigste regler forøvrigt. Af Johan 
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sens stiløvelser (1ste udg.) gjennemgaaet og skrevet 
de 18 første stykker af exemplerne og endel sam
menhængende stykker. En extemporalstil og i re
gelen en hjemmestil hver uge.

Klasse VI: Læst Caesars galliske krig 1ste bog fra cap. 31 samt 
Ciceros 1ste og 3die catilinariske tale. Repete
ret Caesar, Cicero og 200 vers af Phædrus. Læst 
udvalgte partier af Schreiners syntax (fra «pronomi
ner»), repeteret det hele grammatikpensum. Hver 
uge mundtlig øvelse i at oversætte fra norsk til 
latin; en hjemmestil og en extemporalstil ugentlig 
(i 1ste halvaar efter Johansens, i 2det oftest efter 
Hofgaards stiløvelser).

Engelsk.
Klasse IV: Af Brekkes læsebog i engelsk for begyndere 51 sider 

tilligemed udtaleøvelser og grammatik. I 2det halv
aar mundtlig og skriftlig gjennemgaaet de 18 første 
øvelsesstykker.

Klasse V; Løkkes «Engelsk læsebog for mellemklasserne» til s. 
49 læst og størsteparten repeteret. Løkkes lille 
grammatik ved Western fra begyndelsen til § 107. 
Af og til diktat. I regelen en stil hver uge.

Klasse VI: Af Brekkes læsebog 4 sider og af sammes læsebog 
for middelskolens Vte og VIte kl. 65 sider, hvoraf 
noget ex tempore. Af Løkkes lille grammatik ved 
Western læst ud syntaxen og repeteret det hele. 
Præpositionerne efter Knudsens og Løkkes stiløvelser. 
Efter samme bog en extemporalstil og en hjemme
stil ugentlig. Mundtlige øvelser.

Fransk.
Klasse V; Af Knudsens og Wallems læsebog for middelskolen 

10 sider tilligemed udtaleøvelserne. Af Knudsens 
grammatik formlæren til de uregelmæssige verber. 
Retroversionsøvelser og diktat.
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Klasse VI: Knudsens og Wallems læsebog s. 16—45 incl. Det 
hele middelskolepensum repeterut.

Historie.
Klasse I: Winthers forberedende historie fra begyndelsen til 

s. 84 (stykkerne 25—27, 32—35, 38, 39, 42 forbi- 
gaaede).

Klasse Ib Af Winthers forberedende historie stykkerne 27, 32 
—35, 43. Af Nissens verdenshistorie fra begyndel
sen til s. 70.

Klasse III: Nissens verdenshistorie fra «Julius Cæsar» til «Por
tugiserne finder søveien til Indien», Nordens hi
storie (S. Petersen ved prof. G. Storm) fra begyndel
sen til «Foreningens opløsning 1448—1523».

Klasse IVj Læst og repet. Nissens verdenshistorie fra «Schweizer
nes frihedskamp» til «Peter den store» med forbi
gaaelse af de stykker, der særlig omhandler Nordens 
historie. Læst og repet. Eriksens Nordens historie 
fra «Kalmarunionen» til «Danmark og Norge under 
enevældet».

Klasse V: Læst og repeteret Nissens verdenshistorie fra. den 
franske revolution bogen ud med forbigaaelse af de 
stykker, der særlig omhandler Nordens historie. 
Eriksens Nordens historie fra 1814 bogen ud.

Klasse VI: Repeteret Nissens verdenshistorie og Eriksens Nor
dens historie. '

Geografi.
Klasse I: Brochs geografi for almueskolen læst og repeteret.
Klasse II: Efter at have anvendt et par timer til repetition af 

af Norges geografi, læstes af Geelmuydens geografi 
(6te udg.) Australien, Amerika og Afrika (S. 19 — 62).

Klasse III. Af Geelmuydens geografi (5te udg.) læst fra s. 111 
(Storbritannien) til s. 167 (Østerrige-Ungarn). Øvelse 
i karttegning paa skolen.

Klasse IV: Geelmuydens geografi (5te udg.) fra s. 155 (Tysk
land) til s. 237 (Amerika). Karttegning hjemme 
og paa skolen.
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Klasse V: Geelmuydens geografi (5te udg.) fra «Amerikas be
folkning» og ud; dernæst indledningen med den fy
siske og astronomiske geografi. Repetition.

Klasse VI: Geelmuydens geografi (5te udg.) repeteret; Norge 
gjentagne gange. Karttegning.

Naturkundskab.
Klasse 11:
Klasse III:
Klasse IV:

Sørensens naturhistorie til «Fugle».
Sørensens naturhistorie fra «Krybdyr» bogen ud.
Af Sørensens naturhistorie læst og repeteret den 
botaniske del; i enkelte timer, saalænge aarstiden 
tillod det, botaniske excursioner med eleverne.

Klasse V: Sørensens botanik med plantebestemmelser, saalænge 
aarstiden tillod det.

Henriksens fysik læst og repeteret alt undtagen 
afsnittet «ligevegt og bevægelse». De fleste af de i 
lærebogen anførte forsøg er bievne viste.

Klasse VI: Af Henriksens fysik læst afsnittet «ligevegt og 
bevægelse» samt repeteret det hele pensum. Efter 
Sørensens lærebøger i dyrerigets og planterigets 
naturhistorie repeteret det hele pensum. En del 
planter bestemtes ved hjælp af Sørensens flora.

Mathematik.
Klasse I: De 4 regningsarter i ubenævnte tal. Den lille 

multiplikationstabel.
Klasse II: De 4 regningsarter i almindelig brøk og decimalbrøk.
Klasse III: I Ole Johannesens regnebog gjennemgaaet og repe

teret almindelig brøk og decimalbrøk; de videre
komne elever tillige enkelt reguladetri.

Klasse IV: I Bonnevies geometri læst og repeteret 1ste bog; 1 
time ugentlig anvendt til konstruktioner efter Getz’s 
konstruktionsbog I. I Bonnevies arithmetik læst 
og repet. 1ste bog og regnet de til bogen hørende 
opgaver. Efter Ole Johannesens regnebog regnet 
enkelt og sammensat reguladetri, samt af de videre
komne elever procent- og rentesregning.
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Klasse V: Bonnevies arithmetik repeteret fra bogens begyndelse 
til decimalbrøk og læst videre og repeteret til 
logarithmer. Under læsningen er regnet talrige 
exempler paa regningsarterne, ligninger og opgaver 
at sætte i ligning med 1 eller 2 ubekjendte.

Regneopgaverne løstes dels hjemme, dels paa 
skolen.

Bonnevies geometri læst og repeteret fra 2den bog 
til § 185 (slutningen af 3die bog). Beregnings
opgaver og konstruktionsopgaver efter Getz’s opgave
bøger.

I praktisk regning, hvor Johannesens regnebog 
benyttedes, er repeteret enkelt og sammensat re
guladetri samt videre gjennemgaaet proportioner, 
procentregning, renteregning og rabat.

Klasse VI: Efter Bonnevies arithmetik læst logarithmer og 
repeteret det hele pensum med talrige regneopgaver. 
Bonnevies geometri læst fra 4de bog ud, repeteret 
det hele pensum. Geometriske beregningsopgaver 
og konstruktioner efter Getz’s opgavebøger. -

Praktisk regning efter Johannesens regnebog, 
gjennemgaaet diskonto, delings- og selskabsregning, 
kj æderegelen og kubikregning samt repeteret de 
foregaaende regningsarter.

Opgaver i regning eller paa skolen hver uge udført 
hjemme og paa skolen.

Skrivning.
Klasse I: Moes skrivebog, 1ste, 2det og tildels 3die hefte.
Klasse II: Moes skrivebog, 3die, 4de og tildels 5te hefte. 

Taktskrivning og en gang maanedlig skrivning efter 
diktat.

Klasse III: Moes skrivebog 4de—6te hefte;. 1 diktat maanedlig. 
Klasserne IV, V og VI: I IV og V er der givet 2 maanedlige 

karakterer, den ene for et af læreren i norsk dikteret 
kort stykke, den anden for klassens øvrige skriftlige 
hjemmearbeider. I VI er skrivekaraktere n kun
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given for klassens skriftlige hjemmearbeider, i regelen 
1 gang maanedlig.

Tegning.
Klasse II: De geometriske grundformer og derpaa baserede 

lettere figurer efter lærerens optegning paa væg
tavlen. Tegningerne optrukne med tusch og for de 
flinkere elevers vedkommende med kaffe,

Klasse III: Polygoner og cirkler med indlagte mønstre som 
rosetter, lettere stiliserede blomster og blade efter 
lærerens optegning paa tavlen. Tusch og tildels 
farver benyttede.

Klasse IV: Gjennemgaaet spiral og sneglelinjen og deres anven
delse i ornamentet. Ornamenterne er optegnede og 
gjennemgaaede af læreren efter motiver af Herdtie, 
Har. Pedersen m. fl.

Klasse V: Retlinjede og krumlinjede flade-ornamenter.
Klasse VI: Fortsættelse fra klasse V- Optrækning med tusch. 

1 time ugentlig projektionstegning med benyttelse af 
A. Petersens lærebog.

L a t i n g y ni n a s i e t.

Religion.
Klasse 1: Nissens kirkehistorie til «Reformationen».
Klasse 2: Nissens kirkehistorie fra «Reformationen» bogen ud, 

Mathæi evangelium i grundsproget cap. 1—10 incl.
Klasse 3: Nissens kirkehistorie og Mathæi evangelium i grund

sproget. De første 21 artikler af den augsburgske 
konfession gjennemgaaede.

Modersmaalet.
Klasse 1: Gjennemgaaet Ross’s «Troper og figurer», Eriksens 

literaturhistorie indtil Holberg, samt forskjellige



24 Skiens oir. lioiere almenskole. [1189

stykker af norsk, dansk og svensk literatur og prover 
af landsmaalet.

Skriftlige opgaver: 1. Brev — 2. Kort fiem
stilling af de forskjellige slags lege, som bruges her 
ved skolen — 3. Den vigtigste forskjel mellem 
græker og barbarer i oldtiden. —■ 4. (ex tempore) 
Geografisk beskrivelse af Grækenland i oldtiden. — 
5. Hvad forstaaes ved ordet «idræt», og hvad be
tydning har det at være idrætsmand ? — 6. Be
skrivelse af et industrielt anlæg. -— 7. (ex tempore) 
Brev, hvori fortælles om et geburtsdagsselskab, som 
brevskriveren har deltaget i. — 8. Vandets nytte. — 
9. Den ægyptiske kulturs oprindelse, eiendomme- 
lighed og verdenshistoriske betydning. — 10. Jern
banens nytte. — 11. Hvilke aarsager foranledigede 
romerstatens overgang fra republik til keiserdømme ? 
— 12. Hvilken betydning har skoven for et land? 
— 13. Vaarens behageligheder og ubehageligheder. 
— 14. Beskrivelse af et vasdrag. — 15. (ex tem
pore) Et præmieskirend.

Klasse 2: Af Eriksens literaturhistorie læst og repeteret fra 
Holberg til fællesliteraturens afslutning (Oehlenseb läger 
og Grundtvig). Af Pauss og Lassens læsebog gjen- 
nemgaaet Shakespeares Macbeth, Wessels Kjærlighed 
uden strømper. Desuden er gjennemgaaet Holbergs 
Jeppe paa bjerget. Følgende skriftlige opgaver: 1. 
L’union fait la force (Chrie). 2. Ferro nocmtius 
anro. 3. Expositionen i Macbeth. 4. Pljem, hjem
stavn, fædreland. 5. En sammenligning mellem 
begreberne misundelse og kappelyst. 6. Hvori maa 
aarsagerne søges til det moderne turistvæse i, og 
hvilke betingelser har Norge for at blive et turist- 
land? 7. Hvad kan der siges for og imod Luxus? 
8. Hvilken indflydelse har dampkraftens opdagelse 
havt paa kulturlivet ? 9. Krigens indflydelse paa 
et folks udvikling. 10. En fremstilling af indhold 
og tankegang i «Kjærlighed uden strømper» og dette 
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dramas betydning. 11. Grækernes fortrin for romerne 
og omvendt. 12. (Examenstil). Hvilken betyd
ning liar et lands geografiske forhold for befolk
ningens kultur og udvikling?

Klasse 3: Ibsens Kongsemnerne. Pauss og Lassens læsebog 
4de trin 1ste og 2den afdeling og H. Lassens poetiske 
læsebog, af hvilke gjennemgaaet: Holberg, et par 
epistler; Cl. Frimann, Den norske fisker, Bindevi.se; 
Ewald, Klagesang over Fredrik V, Liden Gunver, 
Rungsteds lyksaligheder, Johannes Ewald og hans 
broder i Hamburg; Baggesen, Agnete fra Holme- 
gaard, Knud Vidfadmes hjemve; Oehlenschläger, 
Guldhornene, Morgenvandring, Hjemve, Eremitens 
sang, Hakon jarls død, Agnete; Wergeland, Til en 
gran, Kongens ankomst, Karl Johan (af «Hassel
nødder»), Karl Johans død, Drømmesyn, Hardanger; 
Welhaven, Byens kirkegaard, Ludvig Holberg, Eivind 
Bolt, Lokkende toner.

Eriksens literaturhistorie læst ud og repeteret. 
J. Norbye, Digtarterue gjennemgaaet. Følgende 
skriftlige opgaver : 1. Om den fornøielse og nytte, 
som skuespil kan forskaffe os. 2. Om menneskets 
indflydelse paa naturen. 3. Expositionen i «Kongs
emnerne». 4. Oversigt over handlingens gang i 
«Antigone». 5. Om den tragiske skyld hos Antigone 
og Kreon. 6. I hvilke henseender virker krigen 
til skade, i hvilke til gavn for et folks udvikling? 
(Tentamensopgave). 7. Anklagen mod Sokrates og 
dens gjendrivelse efter Platons Apologi. 8. Karakteri
stik af hovedpersonerne i «Kongsemnerne». 9. 
Fønikerne og engelskmændene. 10. Hvorledes kan 
et folk vinde verdenshistorisk betydning? 11. Hvor
for begynder vi et nyt tidsrum i historien omkring 
aar 1500 ? 12. Videbegjærlighed og nysgjerrighed.

I de sidste timer er en del opgaver mundtlig gjen- 
nemgaaede.

Bindevi.se
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Oldnorsk.
Klasse 1: Efter Nygaards grammatik gjennemgaaet'de regel

mæssige deklinationer og konjugationer i aktiv. Al 
Nygaards «Udvalg af den norrøne literatur» 4 sider 
af «Thors færd til Utgardeloke».

Klasse 2: Af Nygaards grammatik det vigtigste af formlæren, 
Af sammes «Udvalg» s. 21—27, 29—33, 149—159. 
185—201.

Klasse 3: Nygaards «Udvalg» (2. udg.) Følgende poetiske styk
ker gjennemgaaede: Haavamaal, Hamarsheimt, Slaget 
i Havsfjord, Eiriksmaal. Derefter repeteret det hele 
artiumspensum, hvortil der foruden den ugentlige 
time medgik en del extratimer (efter disciplenes 
anmodning). Ved skoleaarets slutning meddeltes en 
sammenhængende oversigt over literaturhistorien. 
væsentlig efter indledningen i Nygaards læsebog. De 
vigtigste versarter indøvede.

Tysk.
Klasse 1: Efter Paus og Lassens samt Gundersens læsebøger 

læst dels prosa, dels poesi.

Latin
Klasse 1: Læst og repeteret Sallusts Jugurtha cap. 5—60, 

Cic. oratio pro lege Manilia, Ovid efter Voss’s og 
Richters udgave stykkerne: Lycaon, Vandfloden, 
Deucalion, Phaeton, Battus, Philemon og Baucis, 
Daedalus, Midas, Pentheus. Kursorisk læsning i 
Caes. hell. gall. 2den bog. I den største del al 
aaret hver uge 1 hjemmestil og 1 extemporalstil 
efter Johansens stileøvelser. Repeteret verbalflexionen 
efter Schreiners grammatik. Læst og repeteret 
Dorphs mythologi.

Klasse 1 + 2: I 1 ugentlig samtime forskjellige partier al 
Schreiners grammatik, væsentlig syntaxen.

Klasse 2: Læst og repeteret Livius 22de bog samt Vergils 
Æneide 2den bog. Læst Oic. orat. pro Roscio 
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Amerino til cap. 7. Kursorisk læsning efter Livius 
2den bog. Hver uge 1 skriftlig oversættelse fra 
latin hjemme og 1 ex tempore (Gjør og Johansens 
samling).

<Iasse 2 + 3: Af disse klassers 5 samtimer har 1 været be
nyttet til skriftl. oversættelse fra latin og 1 til 
gjennemgaaelse af oversættelserne. I de øvrige 3 
samtimer har eleverne dels læst grammatik, dels 
Thomsens «Romerske stats- og privatliv», dels læst 
Cicero Cato major (fra cap. 11) og Horats’s satirer 
Iste bog V og IX samt 2den bog VIII.

Klasse 3: Læst Horats’s oder, et udvalg af de 3 første bøger, 
noget over 500 vers; Horats’s epistler Iste bog, I, 
II, V, VII, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XIX. 
Ciceros 2den catilin. tale, Lhdus 23de bog til cap. 
40, af Weisses udvalg af Tacitus stykket «Tiber og 
Sejan». Næsten det hele artiumspensum repeteret. 
Kursorisk læsning efter forskjellige forfattere. Litera- 
turhistoriske oplysninger læste efter det i Weisses 
antiquiteter optagne omrids af den romerske literatur
historie. Hver uge 1 skriftl. oversættelse fra latin 
hjemme og 1 paa skolen (væsentlig Henrichsens og 
Schmidts samlinger).

Engelsk.
Klasse 2. Af Brekkes Lærebog for begyndere 51 sider tillige

med udtaleøvelserne. Bogens formlære læst og 
suppleret ved Løkke, udg. af Western. Mundtlige 
øvelser og undertiden diktat. Af Sommerfelts Nyeste 
eng. forfattere 20 sider, og i en ugentlig time med 
en elev af samme bog 12 sider.

Fransk.
Klasse 1: Knudsens og Wallems «Læsebog I» fra s. 51 ud bogen; 

samme forfatters «Læsebog II» 24 sider. Det meste 
af Knudsens grammatik.

Klasse 2: Af Knudsens og Wallems «Læsebog II» læst 55
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sider og at' samme forfatters «Nyere franske forfatter« 
i udvalg II» 9 sider, hvoraf noget ex tempore. A 
Knudsens gram, læst ud syntaxen og repet, form 
læren. Af Storms Dialogues frangais væsentlig af 
snittet om de personlige pronominer.

Klasse 3: Af Knudsens og Wallems «Læsebog II» og afsamm« 
forfatters Udvalg II læst 61 sider, desuden extern 
poreret 30 sider, tilsammen 91 sider. Knudsen! 
Grammatik repeteret. Af Storms Dialogues et ud 
valg af stykker fra eiendomspronominerne af.

Græsk.
Klasse 1: Af Schou-Bruns grammatik læst og repeteret form

læren. Grøteruds læsebog læst ud. Af Xenofons 
anabasis (Hermanstorffs artiumspensum) læst og re
peteret 4 kapitler.

Klasse 2: Læst og repeteret Xenofous anabasis fra 2den bogs 
cap. 4 til 3die bogs cap. 2, Herodots 8de bog cap. 
1—30 incl. samt Homers Iliade 1ste og 6te bog. Al 
Schou-Bruns grammatik formlæren repeteret^ af syn
taxen læst til tempora.

Klasse 3: Læst Homers Odyssé 6te bog (omtr. fra vs. 120), 
Sofokles’s Antigone og Platons Apologi. Repeteret 
det hele artiumspensum. Læst Schou-Bruns syntax 
fra verbets genera, repeteret den hele grammatik 
(kasuslæren efter syntax-schemaet i Hermanstorffs 
artiumspensum af Anabasis). Repeteret Christensens 
«Græsk statsliv» ogDorphs mythologi. Læst og re
peteret de vigtigste afsnit af Aars’s græske literatur
historie.

Historie og geografi.
Klasse 1 : Thriges oldtidens historie læst og repeteret.

Horns geografi for latingymnasiet fra begyndelsen 
til «Mellemeuropa».

Klasse 2: Læst og repeteret Frankriges historie til 1815 efter 
Schjøths ogWallems lærebog, samt Nordens historie
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indtil 1448 (efter Siegwart Petersens lærebog, ud
given af G. Storm.

Repeteret Horns geografi for latingymnasiet indtil 
«De nordiske lande».

Et par skriftlige opgaver paa skolen.
Hasse 3: Læst Frankriges historie efter 1815 (Schjøths og 

Wallems lærebog) samt Nordens historie efter 1448 
(S. Petersens lærebog ved G. Storm). Repeteret 
oldtidens (Thrige), Frankriges og Nordens historie. 

Af Horns geografi læst afsnittet om de nordiske 
lande; derpaa repeteret den hele bog.

Et par skriftlige opgaver paa skolen.

Mathematik.
ilasse 1: O. J. Brochs arithmetik fra begyndelsen ud propor

tioner læst og repeteret. Efter Guldbergs trigono
metri til No. 41, repeteret til No. 34. Talrige 
regneexempler udførtes hjemme og paa skolen.

Hasse 2: O. J. Brochs arithmetik fra proportioner bogen ud 
undtagen logarithmer. Efter Guldbergs trigonometri 
fra § 3 bogen ud.

Efter Guldbergs stereometri fra begyndelsen til 
prismer. Alt læst og repeteret. Talrige regne
exempler hjemme og paa skolen.

Hasse 3: Af O. J. Brochs arithmetik læst logarithmer samt 
af Guldbergs stereometri fra prismer bogen ud. 
Repeteret det hele artiumspensum i mathematik.

Talrige opgaver hjemme og paa skolen.

Sang.

En- og tostemmige sange efter Koppangs sangbog. Sang
ærens hovedpunkter gjennemgaaede.
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Gymnastik.
Øvelsestabellerne har været opsatte efter Bjønstad, 

haandbog samt Liedbecks og Lings tabeller.
1ste parti (Gymnasiet og VI) er foruden den fornødne repetitioi 

bleven øvet i stærkere og mere sammensatte be 
vægeiser efter Bjørnstad, Liedbecks 7de dagøvelsi 
og Lings tab. 24.

Efter forberedende øvelser i sigtning, aftræknim 
og skydning med løs ammunition havde partie 
skiveskydning paa Graatenmoens skydebane med i 
skarpe skud pr. mand. I bajonetfegtning er partie 
øvet */2 time ugentlig.

2det parti (V og IV): Foruden den fornødne repetition <5te oj 
tildels 7de dagøvelse af Liedbeck, suppleret mec 
passende bevægelser efter Bjørnstads haandbog, sam 
indøvet svømmebevægelser.

3die parti (III, II, I): De forberedende bevægelser efte; 
Bjørnstad, Liedbeck 4de, tildels 5te dagøyelse o< 
Ling tab. 27. Flere af de i Bjørnstads haandbog 
anført lege har ved dette, saavelsom ved 2det part 
været medtagne.

Under de i juni afholdte «militære øvelser» ind 
øvedes stavsprang, «slaa hjul», kolbøtter, længde 
sprang og flere lege. Heri deltog samtlige elevei 
paa afgangsklasserne nær.
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VII. Afgangsexamener.

Middelsskolens afgangsexamen i 1890.
Af de 9 disciple, som kl. VI talte i skoleaarets sidste, 

svartal, og som anmeldtes til examen, blev 2 rejicerede ved’ 
len skriftlige prøve, nemlig 1 paa latinlinjen og 1 paa engelsk- 
injen. De øvrige 7 bestod examen med følgende udfald :

2 privatister (gutter), begge paa latinlinjen, bestod examen.



Examen artium i 1890. LO

Samtlige 3die gymnasieklasses 5 elever anmeldtes af skolen. De .bestod examen med føl
gende udfald:
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Skiens off. 
h(

1 Aas, Johan Theodor. . . Gymnkl. 1 1887 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 1 3 28 12 Meget godt
S
6

2 Cappelen, Didrik......... Mkl. I 1881 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 « 2 2 31 12 Godt --
3 Koht, Halvdan............ Mkl. V 1885 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 « 1 1 15 12 Udm. godt 5
4 Nielsen, Karl............... Mkl. I 1881 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 < 3 2 29 12 M eget godt
5 Selmer, Peder Martin . . Mkl. I 1881 3 3 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3 24 12 M eget godt 5"

NB. No. 2 var aspirant til krigsskolen.
Ved den almindelige aarsexamen i 1890 sløifede man i henhold til kirkedept.s skrivelse af 

7de april 188(5 examen i 1 fag i gymnkl. 1, kL IV og kl. III, i 2 fag i kl. V. I disse fag fik 
eleverne i middelskolen istedetfor examenskarakter en middelkarakter, uddragen af de daglige ~ 
karakterer i sidste fierdimraar før examen. S
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VIII. Bibliothekets og samlingernes tilvext 
i 1889-90.

(De med G. betegnede værker er gaver.)

A. Bibliotheket.
Vor ungdom, tidsskrift for opdragelse o. s. v. for 1889 h. 4—6 

og for 1890, h. 1—3.
Norsk lovtidende: a. 1ste afdel. for 1889 nr. 17—31 og 

register; do. for 1890, nr. 1—4. — b. 2den afdel. for 
1889, h. 1—4 — Overenskomster med fremmede stater 
for 1889, nr. 1. G.

Thrige: Danmarks historie i vort aarhundrede, b. 12—24 incl.
Dansk biografisk lexikon, ved Bricka, h. 20—26 incl.
Granzow: Geografisk lexikon, h. 6—13.
Johansen: Latinske stileøvelser, 1ste og 2den afdel. Chri

stiania 1889. G.
H. Nielsen: Om undervisningen i skrivning. Christiania 

1881. G.
Norsk forfatterlexikon, udg. af J. B. Halvorsen, h. 22—25 incl.
Undsæt: Fra Akershus til Akropolis, h. 1 —5 incl.
R. Kleen, Neutralitetens lagar, 1ste del. Stockholm 1889. G. 
Universitetsbibliothekets aarbog for 1888. Christiania 1889. G 
Kaper: Tysk-dansk-norsk haandordbog. 2den udg. Kjøben- 

havn 1885.
Norges officielle statistik. Fattigstatistik for 1886 — Skole

væsenets tilstand for 1886. G.
Universitets- og skoleannaler, 4de aargang nr. 13 — 18 incl. og 

5te do. nr. 1—11 incl.
Programer fra 25 danske og 41 svenske skoler. G.
Munthe-Kaas: Retskrivningsøvelser. Christiania 1889. G.
Norby: Digtarterne. 3die oplag. Christiania 1889. G.
Aarsberetninger fra 36 norske skoler. G.
Dahlerup og Jespersen: Kortfattet dansk lydlære. Kjøben- 

havn 1889.
Norsk hist, tidsskrift. 3die række, I, 2.

3
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Paveis’s dagbøger for 1812 og 13. Udg. af Dr. L. Daae, 1. 2.
Dansk hist, tidsskrift. 6te række, II, 1.
Svensk hist, tidsskrift. 9de årgangen h. 1—4; 10de do. h. 

1-2.
Fortegnelse over Kristianssands kathedralskoles bibliotheks til

vext 1888—89. G.
Niels Bache: Nordens historie, populært fremstillet. Kjøben- 

havn 1886—87. 5 Bind.
Hjortdahl: Lærebog i organisk kemi, 4de udg. Christiania 

1889. G.
Sørensen: Kortfattet lærebog i dyrerigets naturhistorie for 

middelskolen. 4de oplag. Christiania 1889. G.
Brun og Platou: Bibelhistorie for middelskolen. Christiania 

1889. G.
Statistisk aarbog for kongeriget Norge. 9de aargang 1889.

Christiania 1889. G.
Arkiv for mathematik og naturvidenskab XIII, 2—4. G. 
Bulletin météorologique du nord 1889. Copenhague. 1889. G.
J. M. Flood: Norges apothekere i 300 aar. Christiania 

1889. G.
Seiersted: Enkelte europæiske staters økonomiske kartværker. 

Throndhjem 1890. G.
Broch og Seip: Norsk-dansk literaturhistorie for gymnasiet 

o. s. v. 2den udg. Christiania 1890. G.
Weisse: Romernes offentlige og private liv. Christiania 1885. 

5 exemplarer.
Norsk bogfortegnelse for 1888, udg. af universitetsbibliolheket. 

Christiania 1889. G.
Aarsberetning fra «Foreningen for norske fortidsminders be

varing» for 1888. Christiania 1889. G.
Kunst og haandværk fra Norges fortid, h. 9. Christiania 

1889. G.
A. Torp: Den græske nominalflexion. Christiania 1890.
Det norske Luther-college’s katalog 1889—90. Decorah, Jowa 

1890. G.
Troels Lund: Danmarks og Norges historie I, 10de bog. 

Kjøbenhavn 1890.
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F. Nansen: Paa ski over Grønland, h. 1 og 2.
Stanley: I det mørkeste Afrika, h. 1.
Sepp : Ein Auswahl von lateinischen und deutschen Versen etc. 

5te Aufl. Augsburg 1885.
Sepp: Frustula, lateinische Spruchverse. 3die Aufl. Augs

burg 1890.
Den norske nordhavs-expedition, XIX. Zoologi. Actinia.

Ved Danielssen. Christiania 1890. G.
Christiania Videnskabsselskabs forhandlinger i 1889. Christiania 

1890. G.
Tønnesen: Lærebog i norsk stil, nærmest for middelskolen, 

1ste trin. Christiania 1890. G.
Nyt magasin for naturvidenskaber. XXXI, 4. G.
Brekke: Engelsk læsebog for middelskolen. 2den udg. Chri

stiania. 1889. G.
Aars: Græsk literaturhistorie til skolebrug. Christiania 1889. 

5 exemplarer.
Hofgaard : Opgaver i latinsk stil for middelskolen. Christiania 

1888. 3 exemplarer.
Michaud : Historie des croisades, I. 2 exemplarer.

B. Naturvidenskabelige samlinger.
Gasudviklingsapparat.
Kjøleapparat.
Reagensglasholder.
2 glashaner.

Et Nanduæg. G.
Søhest (hippocampus marinus). G.
Congosanger, udstoppet. G.
Hugorm med unge paa spiritus. G.

Følgende gjenstande, skjænkede af generalagent Simon
Flood i New-York:

Søstjerner fra Vestindien.
Ryghvirvel fra fosfatgruberne ved Charleston.
Sagfisk (pristis antiqvorum).
Alligatorunge fra Mississippi.

3*
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2 svampe fra Japan (lutta trioculata).
2 skjæl af en skjælfisk.
Rød koral fra Philippinerne.
Koral fra Bermudasøerne.
Svampe fra Key West (Florida).
Haitænder fra fosfatgruberne i South-Carolina.
Skjæl af en fisk.
Krokodilletænder fra Mississippi.
2 krokodilæg.
Ryghvirvel af en hai (dræbt i Key West).
Vinge af «portugisisk man-of-war» fra Vestindien.
Blaaskjæl.
Søborre fra Bermudasøerne.
Hornkoral.
Søbønner fra Bermudasøerne og den mexikanske golf.
Frugtbønne (?) fra Bermudasøerne.
Bark af kokusnød, vævet.
Frugt af kalabastræ.
Kapsler af bomuldsplante.
Søgræs (tang) fra Bermudasøerne, 2 arter.
Frø af en søplante («sea oats») fra Key West, Florida.
Mathé fra Patagonien.
Stykke af et palmeblad fra Cuba.
Stykke af en skibsbund, gjennemboret af teredo n ivalis.
2 forsteninger fra Catskill, New York.
Drypsten fra Matanyasgruberne.
Kalksten, hvoraf huse bygges, fra Bermudasøerne.
Asbest fra Sherbrook, Canada.
2 forstenede kraakebolier fra Key West. 
Magnetjernsand fra Labrador.

C. Andre læremidler.

Aars’s retskrivningsregler, 9de udgave. 6 exemplarer.
Schematisk oversigtskart over Alperne af Th. Siersted. Kjøben- 

havn 1889.
Af de af den geografiske opmaaling udgivne rektangel karter: 

45 D (Edø), 56 A (Vikten), 54 C (Tronæs), 14 A (Kongs
berg), 56 B (Lekø).
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Følgende gjenstande, skjænkede af generalagent Simon 
flood:

Pibe fra indianerleiren Loretto i Canada
Drikkeskaal fra Fiji.
2 stenøxer fra Canada.
Agatpilspids fra Yucatan.
Papirservietter fra Japan

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 he

aler den øverste i skolen fuldt ud, den 2den 3/4, den 3die y2, 
len 4de og følgende intet.

Indskrivningspengene er 2 kr.
I smaaskolen er skolepengene 32 kr. aarlig uden modera- 

ion for brødre og uden indskrivningspenge.
Hel friplads har i 1889—90 været tilstaaet 6 elever) 3 

i kl. V, 1 i IV, 1 i III, 1 i II); halv friplads 10 elever (1 i 
’ymnkl. 3, 2 i gymnkl. 2, 3 i kl. VI, 1 i V, 1 i IV, 2 i II). 
Det samlede beløb, der medgik til fripladse, androg til kr. 1000.

Af kong Carl Johans legat uddeltes de statutmæssige 
lortioner (2 portioner kr. 120 til en elev i gymnkl. 2 og en i 
<1. VI, samt 1 portion kr. 80 til en elev af gymnkl. 3).

Skiens sparebank ydede ogsaa i 1889—90 til under
støttelse for trængende elever af middelskolen kr. 400. Af disse 
olev skolepenge helt eller delvis betalte for 8 elever (1 i kl. VI, 
2 i V, 1 i IV, 1 i III, 3 i II).

Skolens kasserer er for tiden adjunkt Nielsen.
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X. Almindelige bemærkninger.

En epidemi af skarlagensfeber, der før jul saa voldsom 
hjemsøgte almueskolen, at dens undervisning i nogen tid maatt 
indstilles, berørte kun i ringe grad den høiere skole, idet ku: 
4—5 elever her var angrebne.

I de første uger efter juleferierne var mange elever, især 
mellemklasserne, angrebne af influenza, men gjennemgaaend 
meget let og kortvarigt.

Et par elever var ved haardere sygdomstilfælde (nyre 
sygdom) i længere tid forhindrede fra at søge skolen.

Af det bidrag af kr. 100, som Skiens samlag for bræn 
devinshandel i 1889 havde bevilget til discipelbibliotheket, an 
vendtes omtr. kr. 93 til indkjøb af nye bøger og til indbinding 
medens resten tilligemed en kassebeholdning fra 1888 indestaa 
i Skiens sparebank for senere at anvendes. Ogsaa d. a. ha 
samlaget paa andragende af rektor bevilget et beløb af kr. 5' 
til discipelbibliotheket.

Bibliotheket, der nu tæller 172 bind, har i aarets lø' 
været meget benyttet. Rektor forestod i 1ste halvaar udlaane 
med velvillig bistand af klasselærer Jensen. I 2det halvaa 
under og efter rektors sygdom besørgedes udlaanet velvillig a 
klasselærer Jensen og løitnant Nielsen.

XI. Skolens regnskab for 1889—90.

I. Udgifter:
Regnskabsføreren tilgode fra forrige aar.............. kr. 309.7:

1) Lønninger: 
a. Kgl. ansatte lærere ...... kr. 21600.00
b. Klasselærere........................ « 4900.00

Lateris kr. 26500.00 kr. 309.7!
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Transport kr. 26500.00 kr. 309.75

d. Vikarer.................................. « 1060.34
e. Andre lønninger.................. « 1070.84

—---------- ------- « 30381.18
2) Alders og lønstillæg........................................ « 8400.00
3) a. Bibliotheket...............................kr. 252.51

b. Samlingerne............................. « 41.64
c. Andre læremidler..................... « 39.60

---------------------- « 333.75
4) a. Fripladse................................... « 1000.00

b. Carl Johans Legat.................. « 320.00
------------------------- « 1320.00

5) Lys og brænde................................................. « 1317.41
6) Trykningsomkostninger m. m......................... « 305.79
7) Forskjellige udgifter............................... .... « 289.25
8) Beholdning (restancer)...................................... « 710.50

Tilsammen kr. 43367.63

II. Indtægter:
1) Beholdning fra f. a.................................. ... kr. 584.50
2) Skole- og undervisningspenge......................... « 9682.50
3) Bidrag af kommunen.................................. . . « 3200.00
4) Andre indtægter............................................... « 477.04
5) Tilskud af statskassen..................................... « 28940.00
6) Balance............................................................. « 483.59

Tilsammen kr. 43367.63

Skien den 12te september 1890.
G. Hartmann.


