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Aarsberetning for 1891—92.

I. Skolens forstanderskab.

Forstanderskabet bestod ved skoleaarets begyndelse af 
fødende medlemmer foruden rektor og magistraten, politimester 
Bøgh:

Backer, A., distriktslæge, valgt 27de juni 1889.
Gisholdt, L, bankkasserer, valgt 29de august 1890.
Storåker, T., inspektør ved folkeskolen, valgt 29de au

gust 1890.
Strax i begyndelsen af skoleaaret udtraadte imidlertid 

hr. Backer, fordi han var flyttet udenfor byen. I hans sted 
indvalgtes den 3die septbr. brugseier, bankadministrator Hans 
Larsen.

Rektor har været forstanderskabets formand.

IL 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 
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Christianssands kathedralskole 1875, overlærer ved S dens 
skole 1879.

Koht, Paul Steenstrup, overlærer. Født 1844, cand. mag. L868, 
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 1843, 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 al nen- 
skolel876; 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 Sidens 
skole fra 1884.

Blom) Christofer Helen, klasselærer. Født 1855, cand. mag. 1882 
(sprogl.-hist. examen gr. I og II), klasselærer ved Bei gens 
kathedralskole 1883—87, vikar ved Tromsø off. h. al nen- 
skole 1ste halvaar 1888, ansat ved Hambros skole i Bergen 
1888—90, klasselærer ved Skiens skole fra begyndelsen af 
skoleaar 1890—91.

Kullernd, Gustav Ludvig, residerende kapellan i Skien, antagen som 
religionslærer i gymnasiet fra begyndelsen af skoleaar 1891 
— 92. Født 1852, cand. theol. 1878.

Nielsen, Fin Harald, premierløitnant i landværnet, gymnastiklærer 
fra 1885; fra skoleaar 1889—90 tillige tegne-og skrivel; irer. 
Født 1851.
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Hanssen, Bertha, hovedlærerinde ved smaaskolen, antagen 1885 
(løn kr, 900).

Hansson, Malane, hjælpelærerinde ved smaaskolen, antagen 1891 
(len kr. 550).

Da frøken Malane Hansson er bleven ansat ved Skiens 
folkeskole, har hun fratraadt sin post ved smaaskolen ved ud
gangen af skoleaaret.

Under overlærer Kohts fravær paa storthinget fra slut
ningen af januar til udgangen af skoleaaret fungerede som hans 
vikar cand. mag. Johan Werner Oftedal.

Under klasselærer Jensens sygdomsforfald fra nytaar til 
udgangen af januar vikarierede premierløitnant H. K. Hoff
mann.

For øvrigt har kun enkelte lærere .et par dage ad gan
gen enten havt sygdomsforfald eller været permitterede af anden 
grund.

i
Lige i de første dage af det nye skoleaar, den 26de august 

d. a., afgik overlær er Koht efter længere tids sygelighed 
ved døden.

Skolen tabte i ham en nidkjær, dygtig og human lærer, 
der med levende interesse for sin gjerning forenede en sjelden 
pligttroskab og arbeidsomhed. Han vandt derfor ogsaa i de 
syv aar, hvori han virkede ved Skiens skole, sine disciples og 
medlæreres agtelse og velvilje. Skiens skole vil altid bevare 
ham i taknemmelig erindring.

Han fulgtes til graven af4 skolens lærere og elever. Paa 
hans kiste blev der lagt smukke kranse fra gymnasiets elever 
og fra hans kolleger.
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HI. Disciplenes antal m. m.

a. Disciplenes antal og fordeling:

(Middelskolens klasser betegnes i det følgende med romertal; 
L. betyder latinlinje, E. engelsklinje).
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Smaaskolen kl. 1............ 14 14 15 15
— kl. 2............ 10 10 10 10
- kl. 3............ 13 13 13 13

Middelskolen kl. I. . . . 17 17 17 17
— kl. II. . . 13 13 13 13
— kl. III . . 20 20 20 20
— kl. IVL. . 5 5 4 4
— kl. IV E. . 11 11 11 11
— kl. V L. . 5 5 4 4
— kl. V E. . 7 6 7 9
— kl. VI L. 7 7 7 6
— kl. VI E. 1P ) 11*)  10 9

Latingymnasiet kl. 1. . . 6 6 6 6
— kl. 2. . . 6 6 6 6
— kl. 3. . . 3 3 3 3

Samlet antal 148 147 146 146

b. Al dersf or ho 1 de t mellem de forskjellige klasser: 
a) gjennemsnitsalder ved begyndelsen af skoleaaret og b) nor
malalder.

a. b.
Smaaskolen klasse 1. . • 63/ta — 6

— —2.. • — 7
- — 3. . • 9>/i2 — 8

Middelskolen — I. . . 10 — 9
— — IL • 10T/12 — 10

*) hvoraf 1 pige.
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a. b.
Middelskolen klasse III • H’7i2 — 11

—. — IV..■ 12%, — 12
— - V. . 14 - 13
— - VI . 1410/i2 — 14

Gymnasiet — 1... 14712 — 15
— — 2. . . 16712 — 16
— — 3.. . 16I0/i2 — 17

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

de øvrige har 11 havt sin hjemstavn i Gjerpen, 3 i Solum, 1 
i Slemdal, 1 i Holden, 2 i Hviteseid, 1 i Ibestad, 1 i Tjøttø, 
6 i Porsgrund.

IV. Fagfordelingen.

Fagene har været fordelte paa lærerne paa følgende 
maade:
Rektor: 12 timer latin i gymnkl. 2 og 3; 6 t. do. i gymnkl. 1, 

tils. 18 timer.
Koht: 14 timer græsk i gymnkl. 2 og 3 ; 4 t. norsk i gymnkl. 

2 og 3; 1 t. latin i gymnkl. 1; 2 t. latin i gymnkl. 1 
-|- 2: 3 t. norsk i kl. VI, tils. 24 timer.

Coucheron; Mathematik 8 timer i gymnasiet, 6 t. i kl. VI, 5 i 
kl. V; naturkundskab 2 t. i kl. VI, 2 t. (fysik) i kl. 
V; geografi 2 t. i kl. VI, tils. 25 timer.

Nielsen: 12 timer religion i middelskolen ovenfor kl. I — 3 t. 
historie i kl. I og 3 t. do. i kl. II — 6 t. geografi i 
kl. II, III, IV, tils. 24 timer. Desuden tilsyn med 
skrivning i kl. IV, V og VI.

Hanssen: 7 timer græsk i gymnkl. 1 — 1 t. oldnorsk i gymnkl. 
3 — 3 t, historie i gymnkl. 1 — 9 t. historie i kl. 
III, IV, V — 7 t. latin i kl. IV, tils. 27 timer.
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Coll: Historie 6 timer i gymnkl. 2 og 3 og 3 t. i kl VI;
tysk 4 t. i kl. V; latin 7 t. i kl. V; norsk 5 t. i kl. 
III, tils. 25 timer.

Blix: 6 timer mathematik i kl. IV — 5 t. do. i kl. III —
1 t. naturhistorie 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. tegning i kl. V og VI, tils. 25 timer.

Schneider: Tysk 4 timer i kl. IV og 4 t. i kl. VI; norsk 3 (4) 
t. i gymnkl. 1 og 4 t. i kl. V; latin 7 t. i kl. VI; 
oldnorsk 2 t. i gymnkl. 2, tils. 24 (25) timer.

Jensen; 23 timer i kl. I (alle fag undtagen historie) — 4 t. reg
ning i kl. II — 4 t. sang, tils.’ 31 timer.

Skaaden: Engelsk 5 timer i kl. VI, 5 t. i kl. IV, 3 t. i gymnkl.
2; fransk 8 (7) t. i gymnasiet, 2 t. i kl. VI, 2 t. i kl.
V; tysk 1 t. i gymnkl. 1, tils. 26 (25) timer.

Blom: Norsk 4 timer i kl. IV, 5 t. i kl. II; tysk 5 t. i kl.
III, 5 t. i kl. II; engelsk 3 t. i gymnkl. 3, 5 t, i kl.
V, tils. 27 timer.

Pastor Kullernd: 4 timer religion i gymnasiet.
Loitnant Nielsen: 9 timer 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 smaaskolen har hjælpelærerinden, frøken M. Hans
son, havt 20 timer (religion i 4 timer og regning i 11 timer 
i alle klasser, skrivning i 2den og 3die klasse 4 timer samt an
skuelse i 1ste klasse 1 time).

De øvrige 27 timer har frøken B. Hansen havt.

V. Timefordelingen m. m.

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

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

Følgende klassekombinationer, har, udenfor sang- og 
gymnastiktimerne, fundet sted:

. gymnkl. 1 og 2 i latin 2 timer,
« 2 og 3 i norsk l «
« 2 og 3 i latin 5 «

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 
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 de 5—6 første uger af skoleaaret var dog kl. I, hvis 
elever ikke tidligere har havt gymnastik, ikke kombineret med 
kl. II og III. Idet gymnastiklæreren nemlig velvillig paatog 
sig 1 ugentlig 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 et parti med 3 ugeutl. timer.

I sang har kl. I og II hver havt 1 time ugentlig. Kl. 
III, IV, V og VI har været kombinerede i sang 1 time ugent
lig; i 1 ugentlig time har derhos hver af disse klasser hver 
3die uge havt sanglære.
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Tim efordelings tab el.

Middelskolen Latingymaasiet
kl.l kl. 11 kl.Ill|kl.lV kl. V kl.VI Ikl. 2 kl. 3 kl.

Religion............ 3 3 3 2 2 2 1 1 2
Norsk............... 8 5 5 4 41) 3 2 3
Oldnorsk............ r4) 2 1
Tysk.................. 5 5 4 43) 43) i
Latin.................. L.7 L.7 L.7 9 10 9
Engelsk............... E.5 E.5 E.5 35) 35)
Fransk............... 2 2 44) 2 2
Græsk............... 7 7 7
Historie............. 3 3 3 3 3 3 3Geografi............ 4 2 2 2 2 2 ö

JNaturkundskab . 2 2 2 3 2 r
Mathem............... 4 4 5 6 5 6 2 3 3
Skrivning .... 4 3 2
Tegning............ 3 2 i E.2 E21) E32)

26 30 29 30 30 30 30 30«} 30«)

0 heraf 1 time valgfri for de elever, som ei læse fransk. 2) heraf 
2 limer valgfri for de elever, som ei læse fransk. 3) heraf 1 time kun for 
engelsklinjen. ') se ovenfor. 6) heraf 1 time særskilt for de elever, som 
ei læse engelsk. 6) 32 timer ugentlig for de elever, der læse baade fransk 
og engelsk.

Smaaskolen.

1ste klasse. 2den klasse. 3die klasse.
Religion.............. .......... 2 2 J
Norsk................... . . . 10*) 7 1
Anskuelse............ ........ 1 « c

Historie............... ........ c « l
Geografi.............. , . , , « 1 1
Regning........ 4 4
Skrivning............ .......... « 4 A

17 18 18

*) heri iberegnet skrivning.
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I undervisningen i fransk deltog ved skoleaarets udgang 
i kl. V 3 elever, i kl. VI 3, i 1ste gkl. 5, i 2den gkl. 5, i 
3die gkl. 2.

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

Fritagne for religionsundervisning som dissentere var 4 
elever af middelskolen. 2 af disse (i kl. I og II) fulgte dog 
med i 'bibelhistorie.

Af helbredshensyn ifølge lægeattest var 8 elever fritagne 
for gymnastik ved udgangen af skoleaaret.

IV. Undervisningen.

Sinaaskolen.

Religion.
Klasse 1: Efter Vogts lille bibelhistorie forfra til «Josva»; 

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

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

Klasse 3: Gjennemgaaet det gamle testamente indtil «Riget 
deles» samt af det nye testamente forfra til «Apost- 
lerne for det høie raad» (de vanskeligste lignelser 
forbigaaede). 4 salmer.

Modersmaal.
Klasse 1: Gjennemgaaet og repeteret «Fredrik Hansens læse

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
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Klasse 2:

Klasse 3:

Klasse 3:

Klasse 2:

1ste hefte. I sidste halvaar 2 timer ugentlig i fskrift 
og diktat af ord i lette sætninger, som forud er 
læste; kun de smaa bogstaver benyttede og binde
tegn mellem stavelserne. 5 digte indøvede i kor. 
Læst og repeteret af Pauss og Lassens læsebog fra 
s. 32 til 3die afdeling med forbigaaelse af enkelte 
stykker. Hvert læsestykkes indhold og de a anske- 
ligere udtryk forklarede, 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 stavelsedelingen. 9 
digte udenadlærte.
Efter samme læsebog læst og repeteret 3die <>g 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.
EfterWinthers forberedende lærebog, støttet til: nundt- 
lig fortælling, gjennemgaaet stykkerne om Nordens Hi
storie, begivenhederne i Norden 1800—14 sant en
kelte stykker af Sveriges og Danmarks histoiie har 
været meddelte mundtlig. Lektierne forud la ste og 
fortalte paa skolen.

Geografi.
Lidt om solsystemet og jordens stilling i simme; 
jordens form og omdreining, zonerne, himmel« gnene, 
oversigt over jordens overflade paa globus, samt ved 
benyttelsen af et lidet schema og vægkartet .'ært at 
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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 schemå har 
omfattet flere navne. Mundtlig har været meddelt 
korte oplysninger om hvert lands naturlige beskaffen
hed 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.

Skrivning.
Se under «Modersmaalet».

og 3: I klasse 2 Moes skrivebog 1ste og 2det hefte; i 
klasse 3 ogsaa 3die hefte.

middelskolen.

Religion.
Vogts lille bibelhistorie (med «Kort beskrivelse af 
Jødeland») læst og repeteret. Katekismens 5 parter
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uden Luthers forklaring. Gjennemlæst Math, evang. 
og «apostlernes gjerninger». 6 salmer.

Klasse II: Af Vogts bibelhistorie for middelskolen til s. 55. 
Katekismens 5 parter med Luthers forklaring. 14 
salmer efter Hauges salmebog. I bibelen læst 12 
kap. af Lukas’s evangelium.

Klasse III: Vogts bibelhistorie for middelskolen s. 55—104. Af 
katekismen læst 4de og 5te part; derefter et udvalg 
af «Sententser af Guds ord«. Pontoppidans forkla
ring (Sverdrups udgave) til spørgsmaal 96 (ud 5te 
bud). 7 salmer.

Klasse IV: Samme bibelhist. s. 104—149. Af forklaringen fra 
sp. 36—201. Læst i bibelen enkelte afsnit af det 
gamle testamente.

Klasse V: Samme bibelhist. s. 144—188. Forklaringen sp. 
271—434. Repeteret 2 salmer.

Klasse VI: Af forklaringen læst 4de og 5te part. Repet, bibel
historien og forklaringen. Kort oversigt over kirke- 
aaret.

Hver uge i kl. III—V den kommende sendags-

■ text oplæst og kortelig forklaret.

Modersmaalet.
Klasse I: Læsning i Pauss og Lassens læsebog, 1ste skoletrin, 

samt 80 sider af 2det skoletrin. Diktat 2 gange om 
ugen næsten hele skoleaaret. Gjennemgaaet ord
klasserne, sætningsdelene og det vigtigste af bøinings- 
læren efter Løkkes omrids. Analyse efter Platons 
exempelsamling. Nogle digte udenadlærte.

Klasse II: Læsning i Pauss og Lassens læsebog (2det ske letrins 
1ste og 2den afdeling) dels efter forberedelse, dels 
ex tempore. En del digte udenad. Løkkes lille 
grammatik læst og repeteret indtil de forskjellige 
klasser bisætninger. Analyse og skriftlige gramma
tiske øvelser efter Platous exempelsamling. Diktat 
en og to gange om ugen.

Klasse III: Læsning i Pauss og Lassens læsebog II; stadir gjen-



1892] Undervisningen. 15.

Klasse IV:

Klasse V:

givelse af det læste. Lært udenad fem digte- Læst 
ud Løkkes lille grammatik (fra «verbet») og repet, 
bogen forfra. Analyse en halv time hver uge efter 
Platous exempelsamling. Lært 5‘4 side af Aars’s 
retskrivningsregler. To timer ugentlig diktat eller 
gjenfortælling. To hjemmestile i slutningen af aaret. 
Læsning efter Pauss og Lassens 2det skoletrin med 
tillægget. Oftere mundtlig gjenfortælling. En del 
digte udenad. Hofgaards lille grammatik fra den 
enkelte sætning og dens dele til formlærens § 44, og 
af denne fra verberne § 55 og ud. Analyse efter 
læsebogen. Øvelser i interpunktering. Diktat, skrift
lig gjenfortælling og følgende stile: Den morsomste 
dag i mine juleferier (brevform). — Koen og dens 
nytte. — Beskrivelse af det hus, hvori jeg bor. — 
Paa skøitebanen (brevform). — En overraskelse (for
tælling). ■—• Vinteren og de fornøielser, den giver 
anledning til. —• Naar nøden er størSt, er hjælpen 
nærmest (fortælling). — Aandsnærværelse (fortælling). 
Pauss og Lassens norske læsebog, 3die skoletrins 
1ste og 2den afdeling, gjennemgaaet i udvalg. Nogle 
digte udenad. Løkkes lille grammatik repeteret; 
desuden øvelser i analyse. Nogle timer anvendt til at 
læse svensk. I en særskilt time med de elever, som 
ikke læser fransk, skriftlige øvelser efter Tønnesens 
lærebog, 1ste del. Følgende opgaver skriftlige be-. 
svarede:

1. En dag af ferierne. — 2. Birkens udseende, 
udbredelse og nytte. — 3. Udstillingsbygningen. —■ 
4. Et besøg i udstillingen. — 5. Jernbanestationen 
i Skien. Et jernbanetogs afgang eller ankomst. — 
6 & 7. Beskrivelse af gjenstande (efter opgiven dis
position). — 8. Den første sne. ■— 9. Skiens torve. 
— 10. En eftermiddag paa skøitebanen.— 11. Vore 
samfærdselsmidler tillands. — 12. Do. tilvands (dik
teret besvarelse). — 13. Brev til en ven med beret
ning om skolelivet efter nytaar (deri en beskrivelse
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af det lier brugelige boldspil). — 14. Oversættelse 
fra tysk. — 15. Sammenligning mellem Kai I XII 
og Tordenskjold. — En skjønskriftdiktat maa ledlig. 

Klasse VI: Af Pauss og Lassens læsebog III med tillæg læst 
følgende stykker: Gunlaug Ormstunges saga; Tor 
henter sin hammer; Kristian den 2dens vise: Hol
berg: Jakob von Tybo, 2den akt, og Om (e nor
skes karakter; Ewald: Ved dødens komme; J. N. 
Bruun: Norges herlighed ; Welhaven: Bergens stift 
og Protesilaos; Wergeland: Dal vise; Hauch: Afsked 
fra verden; Richardt: Jakob i Hebron; Collet: Af 
fuglenes liv; Bjørnson: Mellem slagene; Storm: 
Reisi til sætren; Aasen: Dei gamle fjelli; Torpare- 
sonen; Runeberg: Torpflickan.

Det vigtigste af literaturhistorien samt om litera- 
turarterne efter Broch og Seips mindre lairebog. 
Lidt om troper og figurer og det nødvendigste af 
verslæren. Enkelte partier af grammatiken er re
peterede. Følgende stile: 1) Hvilken betydning har 
fuglene i naturens og menneskets husholdning? 2) 
Nordmændenes karakter (efter Holberg). 3) Et be
søg paa udstillingen. 4) Sammenligning mellem det 
sydlige Europa og det sydlige Asien. 5) Om vore 
vigtigste husdyr og den nytte, vi har af dem. 6) 
Hvortil bruges glas? 7) Giv en fremstilling af de 
elve, hvis vand gjennem Skienselven føres ud i havet. 
8) Om dampens anvendelse i vor tid. 9) Om Nor
ges vigtigste fiskerier og deres betydning. 10) Vore 
vigtigste bærsorter og deres anvendelse. 11) Om den 
norske skjærgaard. 12) De forskjellige mauder at 
reise paa, deres fordele og mangler. 13) Nytten af 
vore skove.

Tysk.
Klasse II: Knudsens elementærbog indtil sammensatte verber. 

Hver uge er mindst 1 time benyttet til skriftligt 
arbeide, dels til oversættelse af de norske ex jmpler,
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dels til øvelser i deklinationerne og konjugationerne. 
Talordene og adverbierne efter Løkkes mindre gram
matik.

Klasse III; I Knudsens elementærbog fra sammensatte verber 
(pag. 47) indtil Die Katzen und der Hausherr (pag. 
93). Øvelser i at gjengive «Gespräche» paa vægtav
len. En time ugentlig anvendt til skriftlig indøvelse 
af grammatiske bøiningsmønstre eller friere gjengivelse 
af de sammenhængende stykker. Løkkes lille gram
matik læst og repeteret fra substantivernes tal og 
kasus indtil præpositionerne.

Klasse IV: Læst det resterende af Knudsens elementærbog; 
derefter Pauss og Lassens tyske læsebog (som exa- 
menspensum opgivet «Die Geschichte von Chalif 
Storch»), Læst og repeteret Løkkes lille grammatik 
indtil de stærke verber. 1 stil ugentlig (skreven paa 
skolen efter hjemmeforberedelse) efter Knudsens stil
øvelser (fra begyndelsen indtil de pronominale ad
verbier); ved skoleaarets slutning 2 ugentlige stile.

Klasse V: Læst ca. 50 sider af Pauss og Lassens læsebog (deraf 
nogle lettere digte). — Læst og repeteret syntaxen 
i Løkkes lille grammatik til og med adjektiver og 
pronomener; repeteret formlæren. Lært de stilistiske 
vink og exempler i Knudsens tyske stiløvelser s. 1—33 
og i Norbys stilopgaver for skolens mellemtrin s. 1 
—25. Stil hver uge efter nævnte bøger, afvexlende 
hjemme og paa skolen. Engelskpartiets særtime har 
været anvendt til læsebogspeusa og extemporalstile.

Klasse VI: Pauss og Lassens tyske læsebog sidste udgave. 
Løkkes lille grammatik repeteret. Af Knudsens tyske 
stileøvelser er det syntaktiske kursus gjennemgaaet 
i mundtlige lektier fra dativ efter præpositioner og 
helt ud. Desuden paa samme maade repeteret det 
elementære kursus i første afdeling. Hver uge en 
hjemmestil; desuden en ugentlig extemporalstil i en 
separat time med engelsklinien.

2
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Latin.
Klasse IV: Af Schreiners latinske gram, læst og repeteret det 

vigtigste af formlæren. Johansens latinske læsebog 
benyttet. Stileøvelser anstillede.

Klasse V: Læst og repeteret fem feltherrer af Cornelius Nepos 
og 400 vers af Phædri fabler; læst 12 kapitler af 
Cæsars 1ste bog om- gallerkrigen (alt efter Voss’s 
udvalg). Læst og repeteret Schreiners mind e syn
tax ud kasuslæren; repeteret Schreiners foi miære. 
Øvelserne i 1ste del af den nye udgave af Johans- 
sens stileøvelser gjennemgaaede mundtlig og tildels 
skriftlig. Stil paa skolen hver uge efter Johanssens 
stileøvelser (II) og Hofgaards retro versionsø ve Iser (af 
Cornel). I den sidste del af aaret ogsaa en hjemme- 
stil hver uge.

Klasse VI: Af Voss’s «Udvalg af latinske klassikere» læst og 
repeteret 1ste bog af Cæsars galliske krig, 1ste og 
3die' af Ciceros taler mod Catilina, 200 vers af 
Phædri fabler samt Cornels Miltiades. Schreiners 
grammatik fra genitiv og ud syntaxen. Formlæren 
repeteret. 2 stile ugentlig efter Johanssens stile
øvelser.

Engelsk.
Klassa IV: Af Brekkes lærebog i engelsk for begyndere de 62 

første sider. Samtaleøvelserne lærte udenad og pp- 
skrevne paa vægtavlen. Mundtlig gjengivelse og dik
tat af’ de sammenhængende læsestykker. Formlæren 
efter samme bog. Af de norske øvelsesstykl.er er i 
andet halvaar skrevet paa skolen efter gjem emgaa- 
else til st. 19, omtr. 5 sider.

Klasse V; I Brekkes læsebog for middelskolen læst 52 sider, 
hvoraf repeteret som examenspensum 47. Jevnlig 
øvelser i retroversion. Af Løkkes lille grammatik 
(ved Western) læst og repeteret hele formlæren. I 
tilknytning hertil er i en særskilt time or i ugen 
exempleme i Knudsens og Løkkes stileøvelsi r gjen-
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nemgaaede indtil verbets tider. En ugentlig stil 
paa skolen eller hjemme.

klasse VI: Af Brekkes engelske læsebog for middelskolen, 2den 
udg., i tre ugentlige timer læst 87 sider, hvoraf en- 
del extempore. Af Løkkes kortfattede eng. gram
matik, Westerns udg., fra fjerde del: Om sætnin
gernes forbindelse, hvorefter hele grammatiken er 
repeteret. Læst præpositionerne efter Knudsen og 
Løkkes eng. stileøvelser. Mundtlige øvelser og to 
ugentlige stile dels efter denne bog, dels efter Brekkes 
engelske ..stiløvelser.

Fransk.
Klasse V: Af Knudsen og Wallems læsebog I: læseøvelser og 

st. 1 — 14, samt 16, ialt 9 sider læsestof. Det til
svarende af formlæren efter Knudsens grammatik. 
Retroversion.

Klasse VI: Knudsen og Wallern I, fra s. 16 (aller) til s. 54, 
med forbigaaelse af digtene. Repeteret det hele 
pensum, 51 sider. Af Knudsens gram, læst de uregel
mæssige verber, forsaavidt de har forekommet i læse
stoffet, og repeteret det øvrige af formlæren. Med
taget en del af de vigtigste syntaktiske ejendomme
ligheder.

Historie.

Klasse I: Af Winthers forberedende lærebog i historie læst 
og repet, s. 1 — 65 (stykkerne 19 — 24, 26, 28—31 
forbigaaede). Desuden læst, men ikke repet, s. 68 
-73.

Klasse II: Af Winthers lærebog s. 56—65 og s. 69 — 73. Der- 
paa af Nissens verdenshistorie fra begyndelsen til 
s. 79.

Klasse III: Læst og repet. Nissens verdenshistorie fra 79 (ro
mernes krige i Spanien) til s. 163 (Haakon Haakon
søn) med forbigaaelse af, hvad der særlig omhandler 
de nordiske lande. Af S. Petersens Nordens historie 

2*
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ved G. Storm læst og repet, forfra til s. 53 (Sve
rige 1050—1319).

Klasse IV: Af Nissens verdenshistorie læst og repet, fra s. 191 
(«Portugiserne finder søveien til Indien») til s. 300 
(Voltaire og Rousseau) med forbigaaelse af, hvad sær
lig omhandler Nordens historie. Af S. Petersens 
Nordens historie ved G. Storm læst og repet, fra s. 
78 (Kristian den 2den) til s. 144 (freden til Verälä 
1790).

Klasse V = Af Nissens verdenshistorie læst fra 277 (Peter den 
store) til enden med forbigaaelse af, hvad særlig om
handler Nordens historie; repeteret til s. 390. Af 
S. Petersens Nordens historie ved G. Storm læst 
fra s. 132 (Kristian den 6te) til enden; repeteret til 
s. 156 (tiden efter 1814).

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

Geografi.
Klasse I: Brochs geografi for almueskolen læst og repeteret. 
Klasse II: Horns lærebog for middelskolen (4de udg.) s. 5—39. 
Klasse III: Geelmuydens lærebog (6te udg.) s. 63—133. Øvelse 

i karttegning.
Klasse IV: Geelmuydens lærebog (6te udg.) s. 133—183. Øvelse 

i karttegning.
Klasse V: Geelmuydens lærebog (ved Årstal): Amerika, Au

stralia, samt enkelte partier af den astronomiske og 
fysiske geografi.

Klasse VI: Geelmuydens lærebog (ved Årstal) repeteret, deraf 
«Norge» gjentagne gange. Nogen øvelse i kartteg
ning (enkelte elve).

Naturkundskab.
Klasse II: Af Sørensens naturhistorie det vigtigste vedkon: mende 

menneskets legeme samt «Pattedyr» og «Fugle».
Klasse III: Sørensens naturhistorie fra «Krybdyr» til <d > lave

ste dyr».
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Klasse IV: Sørensens botanik. Saalænge aarstiden tillod det, 
blev eleverne gjort bekjendte med de almindelige 
vildtvoxende planter.

Klasse V: Af Sørensens naturhistorie «Det menneskelige 
legeme» og Repetition af «Hvirveldyrene». Hen- 
richsens fysik, læst den hele lærebog med forbigaa
else af afsnittet «Ligevegt og bevægelse» og repete
ret det læste undtagen lydlæren. Saavidt muligt er 
de i lærebogen anførte forsøg, foruden mange andre, 
udførte, og eleverne har desuden ved tegning paa 
vægtavlen maattet gjøre rede for forsøgene.

Klasse VI; Af Henrichsens fysik læst afsnittet«Ligevegt og be
vægelse» samt repeteret hele lærebogen. Af Søren
sens lærebog i botanik læst plantens indre bygning 
og repeteret det hele pensum. Plantebestemmelser. 
Sørensens «Dyreriget» repeteret. De vigtigste sten- 
og bergarter gjennemgaaet med grundtræk af geo
logien.

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

tiplikationstabel.
Klasse II: De 4 regningsarter i almindelig brøk og decimalbrøk. 
Klasse III: Efter Ole Johannesens regnebog 2det hefte gjennem

gaaet almindelig brøk og decimalbrøk; de videre
komne elever tillige reguladetri, enkelt og sam
mensat.

Klasse IV: I Bonnevies geometri 1ste bog; Getz’s konstruk
tionsbog I. Bonnevies arithmetik 1ste bog. Efter 
Ole Johannesens regnebog 3die hefte regnet enkelt 
og sammensat reguladetri og procentregning.

Klasse V: Bonnevies geometri fra begyndelsen af 2den bog § 
207 i 3die bog repeteret til § 181.

Konstruktion efter Getz’s konstruktionsbog 1ste, 
2det og en del af 3die hefte.

Bonnevies arithmetik fra brøk § 67 lærebogen ud 
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med forbigaaelse af logarithmer. Til examen a ' rod
læren blot kvadratroduddragning.

Praktisk regning efter Johannesens regnebog 3die 
hefte repetition af enkelt reguladetri; dernæst gjen- 
nemgaaet sammensat reguladetri, procentregning, 
renteregning og rabat.

I regelen opgaver i konstruktion eller arithmetik 
hver uge til udførelse hjemme.

Klasse VI: Bdnnevies geometri læst fra triangler i 5te bog ud 
samt repeteret det hele pensum-

Konstruktion efterGetzs konstruktionsbog Sdie hefte 
foruden talrige andre konstruktionsopgaver udførte 
saavel hjemme,, som paa skolen. Desuden geometriske 
beregningsopgaver.

Efter Bonnevies arithmetik læst og indøvet logarith
mer og repeteret det hele pensum med talrige regne- 
exempler paa de forskjellige dele af arithmetiken. 
Praktisk regning efter Johannesens regnebog: repe
teret reguladetri og renteregning samt yderligere 
gjennemgaaet rabat, disconto, delings- og selskabs
regning, kjederegelen og kubikregning med opgaver 
saavel hjemme som paa skolen.

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

skrivning og en gang maanedlig skrivning efter diktat.
Klasse III: Moes skrivebog 4de—6te hefte; i regelen 2 diktater 

maanedlig. De sidste timer anvendte til gotisk skrift.
Klasserne IV, V og VI: I IV og V er der givet 1—2 maanedlige 

karakterer, dels for et af læreren i norsk dikteret 
stykke som prøve paa skjønskrift, dels for kl issens 
skriftlige hjemmearbeider. I VI er skrivekarakteren 
kun given for klassens skriftlige hjemmearl eider, 
1—2 gange maanedlig.



1892] Undervisningen. 23

Tegning.
Klasse II: Den rette linje i forskjellige stillinger. Gjennem- 

gaaet de retlinjede geometriske grundformer med 
forskjellige deri indskrevne mønstre.

Klasse III: Polygoner og cirkler med indlagte mønstre som ro
setter, lettere stiliserede blomster og blade efter 
lærerens optegning paa tavlen samt efter Harald 
Petersens plancher. Tusch og tildels farver benyttede.

Klasse IV: Efter plancher af Herdtie, Harald Petersen og efter 
motiverafWeishauptm.fi. Ornamenterne optegnede 
eller gjennemgaaede paa tavlen af læreren. Lidt om 
farver og de forskjellige stilarter.

Klasse V: Retlinjede og krumlinjede ornamenter efter Weis
haupt Elementær-Freihand-Zeichnen III og Fellner 
und Steigl Schule des Freihandzeichnens. Optræk- 
ning med tusch og overlægning med kaffefarve.

Klasse VI: Fortsættelse fra klasse V. En time ugentlig pro
jektionstegning efter Petersens lærebog.

Ijati n;y mn aa i et.

Religion.
Klasse 1:
Klasse 2: i

Nissens kirkehistorie til «Schweizerreformationen».
Nissens kirkehistorie fra «Reformationen» bogen ud. 
Mathæi evangelium i grundsproget cap. 1 — 10 incl.

Klasse 3: Nissens kirkehistorie og Mathæi evangelium i grund
sproget. Gjenne.mgaaet med eleverne den norsk 
lutherske kirkes bekendelsesskrifter i norsk over
sættelse af C. P. Gaspari og Gisle Johnson (med 
undtagelse af den sidste del, Luthers katekismus); 
den augsburgske konfession, navnlig den første del, 
noget udførligere gjennemgaaet.

Modersmaalet.
Klasse 1: I første halvaar gjennemgaaet et udvalg af nyere 

norske forfattere, deriblandt forf. i landsmaalet; dia-

motiverafWeishauptm.fi


24 Skiens off. høiere almenskole. <1891

Klasse 2:

lektprøver efter Pauss og Lassens læsebog. Troper 
og figurer efter Ross’s lærebog. I andet hJvaar 
gjennemgaaet lektievis Eriksens literaturhistor .e fra 
begyndelsen til Holberg; i forbindelse dermed læst 
literaturprøver, dels efter P. Hansens literaturhistorie, 
dels efter Eriksens norske læsebøger. Tilsidst Ho
strups «Gjenboerne ».

Følgende skriftlige opgaver: 1. Af mine oplevelser 
i sommerferierne. — 2. Beskrivelse af en offentlig 
bygning i Skien. — 3. Oversættelse fra tysk. — 4. 
Oversæt det tyske ordsprog «Viele Körnchen machen 
den Haufen» og forklar det ved exempler fra det 
daglige liv (dikteret besvarelse). — 5. Sammenlign 
udtrykkene «finde, udfinde, opfinde, opdage» og for
klar deres brug ved exempler. — 6. En norsk indsø. 
— 7. Vælg to af feltherrerne hos Cornel og samr 
menlign dem med hensyn til livsvilkaar, evner, ka
rakter, bedrifter og skjæbne. — 8. Torvet en torv
dag. — 9. Fortæl i korthed de begivenheder, som 
knytter sig til Egil Skallagrimsøns digt «Sønnetabet». 
Fremstil digtets tankegang og form og sammenlign 
dermed Ørnulfs kvæde i «Hærmændene paa H.elge- 
land». — 10. Nutidens samfærdselsmidler tilvands 
med særligt hensyn til vort fædreland. — 11 En 
skildring af vegetationen omkring Skiensfjorde i. — 
12. Forklar ordsproget «det er ikke guld alt. som 
glimrer» og sammenstil det med andre af ligiænde 
betydning. — 13. Hukommelsen og dens nytte. — 
14. Om nytten og nødvendigheden af punktlighed. 
Af Eriksens literaturhistorie læst og repetere . fra 
Holberg til den nyere norske literatur. Af Pauss 
og Lassens læsebog IV er gjennemgaaet Holbergs 
Erasmus Montanus, Wessels Kjærlighed uden strøm
per og Shakspeares Macbeth. Følgende skriftlige op
gaver: 1) Klearchs liv og karakter. 2) Fra 1 mds- 
udstillingen i Skien. 3) Hvilke har været de vig
tigste aarsager til krig? 4) Tilfreds, glad, menter,
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Klasse 3:

Klasse 1:

lystig, overgiven. 5) Høflig, beskeden ydmyg. 6) 
Korstogenes verdenshistoriske betydning. 7) Hvorfor 
bør man sky slet selskab ? 8) Nogle af vor tids 
fortrin for tidligere tider. 9) En kort karakteristik 
af hovedpersonerne i «Macbeth». 10) Sammenlig
ning mellem Ewald og Wessel. 11) Hvilke fordele 
og farer er der ved at være rig? 12) Hvilke for
skjellige virkninger kan modgang have paa menne
skene? (examen).
Eriksens literaturhistorie læst og repeteret fra Hol
berg. J. Nordby, Digtarterne gjennemgaaet. Af 
Lassens poetiske læsebog og af Pauss og Lassens 
læsebog IV gjennemgaaet følgende digte: C. Fri
mann: Den norske Fisker, Bindevise; Ewald: Klage
sang over Fredrik den V, Liden Gunver, Rungsteds 
lyksaligheder; Baggesen; Agnete, KnudVidfadmes 
hjemve; Oehlenschläger: Guldhornene, Morgenvan
dring, Hjemve, Eremitens sang, Hakon jarls død; 
Wergeland: Til en gran, Kongens ankomst, Karl 
Johans død, Drømmesyn, Hardanger; Welhaven: 
Glaukos, Ludvig Holberg, Lokkende toner. — Ibsen:. 
Samfundets støtter.

Følgende skriftlige opgaver: 1) Slaget ved Sala
mis. 2) Om de saakaldte skjønne kunster og deres 
indbyrdes forhold. 3) Fra udstillingen. 4) For
historie, exposition og 1ste akt af «Samfundets støtter». 
5) Hvorfor har man kaldt Holberg den dansk-norske 
literaturs fader ? (tentamen). 6) Antigone. 7) Odys
seens 23de bog. 8) Hvorfor begynder vi et nyt af
snit i historien omkring 1500? 7) Labor non onus,, 
sed beneficium. 10) Hvorpaa beroede Frankriges 
indflydelse paa Ludvig den 4des tid? 11) Hvilke 
er de vigtigste aarsager til, at menneskene saa ofte 
er misfornøiede med sin stilling? (disposition).

Oldnorsk.
Af Nygaards oldnorske læsebog for begyndere læst 
27 sider. Bøiningsmønstrene skriftlig indøvede.
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Klasse 2: Af Nygaards «Udvalg af den norrøne literidur». 
2den del, læst og for det meste repeteret 50 sider 
(deraf 6 sider poesi); desuden repeteret det i fore- 
gaaende klasse gjennemgaaede pensum (8 sider). 
Det vigtigste af formlæren indøvet mundtlig og 
skriftlig.

Klasse 3: Af Nygaards «Udvalg» læst nyt «Asbjørn Selslane», 
«Voluspaa» (til 59), «Haavamaal». Det hele ar
tiumspensum repeteret, ligeledes det vigtigste af Ny
gaards grammatik.

Latin.
Klasse 1; Læst og repet. Cic. Cato major til c. 18, Ciceros 

tale pro lege Manilia, samt 2den og 4de tale mod 
Catilina (4de tale ikke repeteret), Livius 23de bog 
til cap. 11 inci., Ovid efter Voss’ og Richters ud
gave stykkerne : De fire tidsaldre, Lycaon, Vand
floden, Deucalion, Phaeton, Daedalus, Philemon og 
Paucis, Midas, Niobe, tilsammen 1112 vers. — Nogen 
extemporal læsning efter Caes. bell. Gall. — Dorphs 
mythologi. Af Schreiners grammatik repet, vigtige 
partier af formlæren og læst og repet, partier af syn
taxen. I den største del af aaret 1 latinsk hjemme- 
stil og 1 extemporal.

Klasse 2: Læst og repet. Cic. Cato major fra cap. 19 ud, Ci
cerostale pro lege Manilia, Livius XXII, c. ')—50 
og XXIII, c. 1 —11 incl.; Vergils Æneide 2den 
bog, Horats’ satirer Iste bog V og IX samt 2den 
bog VIII; Horats’ epistler Iste bog, I, II, Hi, IV, 
V,‘ VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XIX. 
Repeteret det væsentligste af syntaxen og noget af 
formlæren; læst orddannelseslæren. Læst Thomsens 
«Romerske stats- og privatliv» fra begyndelsen til 
«Keiserregjeringen». Af og til kursorisk læsning 
efter forskjellige forfattere. Hver uge en skriftlig 
oversættelse fra latin hjemme og 1 paa skolen (Gjør 
og Johansens samling).
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Klasse 3: Læst Cic. Cato major fra cap. 19 ud; Ciceros tale 
pro Rose. Amer. c. 1—5 incl., Livius XXII, c. 5 
—50; af Weisses udvalg af Tacitus stykket «Tiber 
og Sejan»; Horats satirer Iste bog V og IX samt 
2den bog VIII;- Horats’ epistler Iste bog I, II, III, 
IV, V, VII, X, XI, XIII, XIV. XV, XVI. Næ
sten det hele artiumrpensum repeteret. Kursorisk 
læsning efter forskjellige forfattere. Literaturhistori- 
ske oplysninger læste efter det i Weisses antiqui- 
teter optagne omrids af den romerske literaturhistorie. 
Mesteparten af Thomsens «Romerske stats- og pri
vatliv» repeteret. Hver uge 1 skriftlig oversættelse 
fra latin hjemme og 1 paa skolen (væsentlig efter 
Gjør og Johansens samling).

Engelsk.
Klasse 2: Brekkes engelske lærebog for folkeskolen med til

hørende grammatik. Sommerfelt: Nyeste engelske 
forfattere, 12 sider. Mundtlig gjengivelse og diktat. 
Formlæren repeteret efter Løkke-Westerns gramma
tik. Desuden med en elev læst og repeteret 22 
sider af Sommerfelts bog.

Klasse 3; I Sommerfelts udvalg læst i to ugentlige timer omtr. 
100 sider; derhos i en særskilt time med en elev 28 
sider. Løkkes lille grammatik læst ud og repeteret.

• Nogle skriftlige øvelser efter Brekkes læsebog for 
4de mdkl. i begyndelsen af skoleaaret.

Fransk.
Klasse 1: Af Knudsen og Wallems læsebog I læst fra s. 58 

og desuden fablerne. Efter Olsvigs «Franskens e’er» : 
L’enlevement de la redoute. Af Cohen og Kapers 
franske læsestykker for mellemklasserne 9 sider, ialt 
66 sider, hvoraf en del er repeteret. Af Knudsens 
gram, læst til «Verbets tider», idet der paa dette 
trin er medtaget flere, navnlig syntaktiske fænomener 
end i middelskolen. Hertil er knyttet øvelser efter
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de norske stykker i Knudsen og Wallems læsel æg I. 
Til mundtlige øvelser er ogsaa benyttet prof. S'.ortns 
Dialogues frangais, hvoraf er medtaget et udvalg af 
øvelsesstykker til artiklerne, samt de norske øvelser 
til flertal og kjøn.

Klasse 2; Af Knudsen og Wallems læsebog II læst lektievis 
og for en del repeteret 66 sider, kursorisk 10 sider. 
Af grammatiken fra «Verbets tider»; repetere: lyd
læren og verbalformerne. Af Dialogues frangais: 
talordene og de personlige pronominer.

Klasse 3: Af Knudsen og Wallems læsebog II 79 sider, hvoraf: 
Les.Précieuses ridicules, desuden kursorisk 47 sider 
dels af den nævnte bog, dels af Schütz: Les grands 
faits dé l’histoire de France IV, og af Cohen & Kapers 
læsebog. Repeteret hele grammatiken efter Knudsens 
bog. Mundtlige øvelser navnlig i forbindelse med 
grammatikundervisningen.

Tysk.
Klasse L Efter Pauss og Lassens læsebog for mellemklasserne 

læst et udvalg af prosa og poesi af Göthe og Schiller, 
hvoriblandt den sidstes: Lied von der Glocke, samt 
endel sider af novelletten Trudels Ball, Kapers 
samling.

Græsk.
Klasse 1: Af Schou-Bruuns græske grammatik erdet vigtigste 

af formlæren læst og repeteret. Gjennemlæst Grø- 
teruds læsebog. Læst og repet. Xenophons Anaba
sis 2deu bog og de 2 første kap. af 3die bog. Skrift
lige retroversionsøvelser fra norsk til græsk 1 time 
ugentlig.

Klasse 2: Læst og repeteret Xenofons Anabasis 17 c. 6 og 
III c 1—2; Herodot VIII c. 1—42 og 49 — 96; 
Homers Odysse V, VI og I v. 1 — 251. Af Schou- 
Bruuns grammatik er læst .om verbernes boining 
samt moduslæren og enkelte mindre afsnit af syir axen.
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Klasse 3: Homers Odyssé V, VI og XXIII; Sofokles’ Anti
gone; Platons Apologi. Det hele artiumspensum re
peteret. Det vigtigste af antikviteter og literatur
historie efter Christensens og Aars’s lærebøger.

Historie og geografi.
Klasse 1: Læst og repet, oldtidens historie efter Thriges lære

bog. Af Horns geografi for latingymnasiet gjennem- 
gaaet indledningen samt de vigtigste kulturlande i 
Europa.

Klasse 2: Læst og repeteret Wallem og Schjøths Frankrigs 
historie til. 18L5. Repeteret Siegw. Petersens Nor
dens historie (ved Gr. Storm) til 1523 og Horns geo
grafi for latingymnasiet til de nordiske lande (exclus.).

Klasse 3: Læst ud Schjøth og Wallems Frankrigs historie og 
Horns geografi. Repeteret oldtidens (Thrige) og Nor
dens (Petersen ved Storm) og Frankrigs historie 
samt Horns geografi for latingymnasiet.

Mathematik.

Klasse 1: 0. J. Brochs arithmetik fra begyndelsen til 3die 
bog læst og repeteret. Guldborgs trigonometri fra 
begyndelsen til (§ 5) no 41 læst og repeteret. Tal
rige regneexempler udførtes hjemme og paa skolen.

Klasse 2 : Brochs arithmetik fra potenser til logarithmer. 
Guldbergs trigonometri fra § 3 til § 8 (Grændse- 
værdier). Guldbergs stereometri fra begyndelsen til 
prismer (29). Det læste repeteret. Talrige exemp
ler paa ligninger og trigonometriske opgaver er reg
nede hjemme og paa skolen.

Klasse 2: Af Brochs arithmetik læst logarithmer og af Guld
bergs stereometri fra prismer bogen ud. Af Guldbergs 
trigonometri < Grændseværdier for de trigonometriske 
linier». Det hele artiumspensum i mathematik re
peteret. Talrige regneexempler saavel hjemme, som 
paa skolen.
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Sang.
En- og tostemmige sange efter Koppangs sangbøger. 

Sanglærens hovedpunkter gjennemgaaede. Notelæsning samt 
Noteskrivning.

Gymnastik.
Øvelsestabellerne har været opsatte efter Bjørnstads 

haandbog, Lings tabeller samt oberstløitnant Petersens tabeller 
for unge mænd.
1ste parti (Gymnasiet og VI) er foruden den fornødne repeti

tion bleven øvet i mere sammensatte bevægelser efter 
Bjørnstad, Liedbecks 7de dagøvelse, Lings tab. 24 
og Petersens tabeller for unge mænd.

Efter forberedende øvelser i sigtning, aftrækning 
og skydning med salongevær havde partiet skive
skydning paa Graatenmoens skydebane med 6—7 
skarpe skud pr. mand. I bajonetfægtning er partiet 
øvet Va time ugentlig.

2det parti (V og IV): Foruden den fornødne repetition 6te og 
tildels 7de dagøvelse af Liedbeck, suppleret med pas; 
sende bevægelser efter Bjørnstads haandbog, samt 
indøvét svømmebevægelser.

3die parti (III, II, I): De forberedende bevægelser efter Bjørn
stad Liedbeck, 4de, tildels 5te dagøvelse og Ling 
tab. 27. Flere af de i Bjørnstads haandbog anførte 
lege har ved dette, saavelsom ved 2det parti været 
medtagne.

Under de i juni afholdte «militære øvelser ind
øvedes stavsprang, «slaa hjul», kolbøtter, hengde- 
sprang og flere lege. Heri deltog samtlige elever 
paa afgangsklasserne og smaaskolen nær. De ' uhel
dige sneforholde tillod ikke ivinter den sædvanlige 
skitur.
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VII. Afgangsexamener.

Middelskolens afgangsexamen 1892.

Af kl. VI’s elever besluttede mau, i henhold til kongel, 
resol. af 23. april d. a., paa grund af deres ringe fremgang at 
negte tvende at blive anmeldte til examen som skolens elever. 
Den ene af disse udtraadte fra begyndelsen af 2det kvartal d. 
a., den anden fortsatte paa skolen indtil lige før den skriftl. 
examen; begge fremstillede sig. til examen som privatister. Den 
første rejiceredes i det skriftlige, den anden bestod examen med 
hovedkarakter 3,14. — Af de øvrige skolens elever rejiceredes 
3 i det skriftlige, 2 paa latinlinjen. 1 paa engelsklinjen; for alle 
disses vedkommende havde man tilraadet, at de ikke skulde 
forsøge sig til examen, men forblive endnu et aar i klassen. 
1 af skolens elever, som havde bestaaet den skriftl. examen, 
rejiceredes i det mundtlige, 1 elev blev ved sygdom forhindret 
fra at fremstille sig til examen. De øvrige bestod examen med 
følgende udfald:



Examen artium 1892.
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Hansen, Einar................. Mkl. I 1883 3 2 2 o 2 1 2 2 2 < 3 2 3 26 12 Meget godt
Krohn, Frederik M. B. Gymukl. 1 1889 3 2 3 1 2 1 2 1 1 1 « 1 2 20 12 1 Meget godt
Nielsen, Anders.............. Gymnkl. 1 1889 3 2 3 1 2 1 1 1 2 2 3 1 2 24 13 Meget godt

Ved den almindelige aarsexamen i 1891 sløifede man i henhold til kirkedept.s skrivelse af 
7de april 1886 examen i 2 fag i kl. V og kl. IV, 1 fag i kl, III. I disse fag fik eleverne istedet- 
for en examenskarakter en middelkarakter, uddragen af de daglige karakterer i sidste fjerdingaar 
før examen.
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VIII. Bibliothekets og samlingernes tilvext
i 1891—92.

(De med G-. betegnede værker er gaver).

A. Bibliotheket.

Norsk lovtidende: a. 1ste afdel. for 1891 nr. 21—36 og register; 
do. for 1892 nr. 1—18. — b. 2den afdel. for 1891, h. 1 — 
4. •— c. Overenskomster med fremmede stater 1891 nr. 
3 og 4. G.

Universitets- og skoleannaler, 6te aarg nr. 7—21 og 7de aarg. 
nr. 1—14.

Reusch, Kortfattet geografi, 4de udg. Christiania 1890. G.
Ciceros tale de imperio Gn. Pompeji, udg. af V. Voss. 2det 

opl. Christiania 1891. G.
Arkiv for mathematik og naturvidenskab. XV, h. 1—3. G.
Arkiv for nordisk filologi. VII, 4 hefter. G.
Hansen-Daldorf, Norsk læsebog for begyndere. 2det opl. Chri

stiania 1891. G.
Norsk historisk tidsskrift, II, h. 2 og 3 (3die række).
Taranger, Den angelsaxiske kirkes indflydelse paa den norske, 

h. 2 og 3.
Dansk histor. tidsskrift. III, h. 1 og 2.
Norsk forfatterlexikon, udg. af I. B. Halvorsen, h. 28—31.
Vor ungdom, tidsskrift for opdragelse o. s. v. for 1891, h. 4 — 

6 og do. for 1892, h. 1—3.
41 norske skoleprogramer for 1891 og 1 for 1890. G.
Svensk histor. tidsskrift, Ilte årg. h. 3—4 og 12te årg. h. 1—2.
Universitetsbibi.s aarbog for 1890 og 1892. G.
Bonnevie, Kortfattet lærebog i plangeometri, 6te udg. ved 

Eliassen. Christiania 1891. G.
Facitbøger til Bonnevies lærebøger i arithmetik og geometri. 

4de udg. ved Eliassen. Christiania 1891. G.
D. Christensen, Udtog af geografien, 3die udg. Christiania 

1891. G.
3
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Dr. Horst-Keferstein, Ideale und Irrthümer der Unterr chts- 
programme. Hamburg 1890.

Undset, Fra Akershus til Akropolis, h. 6—10.
Meyers Konversations-Lexikon. 4te Auflage. Leipzig und 

Wien. 18 Bände. 1890—91.
Dansk biografisk lexikon, ved Bricka, h. 34—41.
Granzow, Geografisk lexikon, h. 22—26.
Kristiansands kathedralskoles bibliotheks tilvext 1890—91. G.
E. Holm, Danmark-Norges historie i Frederik den 4des .sidste 

ti regjeringsaar (1720—30). Kjøbenhavn 1891.
Dr. L. Daae, Det gamle Christiania, h. 5—7 (komplet).
Dr. Schübeler, Tillæg til viridarium Norvegicum I, Christiania 

1891. G.
Universitetets aarsberetninger for 1888 —89, 1889—90, 1890—91, 

samt matrikel for 1891. G.
Paludan, Udsigt over den franske nationalliteraturs historie. 

Kjøbenhavn 1874. G.
Thrige, Irlands historie. Kjøbenhavn 1891.
Lowum, Den franske latinskole. Christiania og Kjøbenhavn 

1891.
Nansen, Eskimoliv. Christiania 1891.
Nyt magasin for naturvidenskab, XXXII, h. 3 og 4. G.
Norges indskrifter med de ældre runer, h. 1. Ved Sophus 

Bugge. Christiania 1891. G.
Washington Irwing, The conquest of Granada. London 1850. G.
Norges officielle statistik: Fattigstatistik for 1889. G.
Hals, Engelsk læsebog for begyndere. 3die udg. ved P. Solliø. 

Christiania 1891. G.
Dr. G. Storm, Maria Stuart, otte forelæsninger. Christiania 1891.
Statistisk aarbog for Norge, Ilte aargang. G.
Dassiana. Viser og rim af Petter Dass, udg. af A. E. Erich

sen. Christiania 1891.
Vanicek, Etymologisches Wörterbuch dei- lateinischen Sprache. 

2te Auflage. Leipzig 1891.
Mac Carthy, A history of our own times. 5 vols. 1879- 80.
Artiumsliste for 1891. G.
Norske rigsregistranter, XII. Christiania 1891 og X, 2. G.
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Nyt tidsskrift for mathematik. Afd. A for 1892 h. 1—3. 
«Fremskridt» for 1891. 6te aargang. Gr.
«Bratsbergs amtstidende» for 1891 («Correspondentens» 45de 

aargang). Gr.
Fritzner, Ordbog over .det gamle norske sprog. Omarbeidet ud

gave, h. 1—20.
43 svenske skoleprogramer for 1891. Gr.
Danske skoleprogramer, 2 for 1890, 22 for 1891 samt forteg

nelse over nye studenter i Danmark for 1891. G.
Jahrbuch des norwegischen meteorolog. Instituts für 1890. G.
Oversigt over luftens temperatur og nedbøren i Norge i 1890. G.
Bulletin météorolog. du nord. 1891. G.
Forhandlinger i videnskabsselskabet i Christiania i 1891. G.
Aubert, Særskilt statsraad — sammensat statsraad. Særtryk af 

«Morgenbladet» for mårs 1891. G.
Forklaringer til statsregnskabet 1890—91. G.
Boissier, La fin du paganisme. 2 tomes. Paris. 1891.
Bjørlykke, Norske planter. Christiania 1892. G.
Aarsberetning for 1890 fra Foreningen for norske fortidsmin

ders bevaring. G.
Nicolaysen, Kunst og haandverk fra Norges fortid, h. 10, G. 
Nicolaysen, Hovedø kloster og dets ruiner. Christiania 1891. G. 
Klavenes, Er forklaringsspørgsmaalet løst ved de nu autorise

rede forklaringer? Christiania 1892. G.
Den norske nordhavsexpedition 1876—78. XXI. Zoologi.

Crinoida. Ved Danielssen. Christiania 1892. G.
Universitetets forelæsningskatalog for 2det semester 1892. G.
Kaper, Fem tyske noveller. 5 explr.
Cohen og Kaper, Franske læsestykker for mellemklasserne. 

5 explr.
Kaper & Simonsen, Tysk læsebog for de høiere klasser. 3 explr.

B. Naturvidenskabelige samlinger.

En tang.
Et barometerrør.
Fessels rotationsapparat.

3*
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Et lidet experimenterbord og et experimenterstativ.
Aeolipile.
Sandur.

En insektsamling.
2 fiskeænder (mergus merganser), unger. G.
Dolkhalekrebs (limurus). G.

C. Andre læremidler.

Skolekart over Norge ved Schjøtt og Salicatb. G.
Af de af den geogr. opmaaling udgivne rektangelkarter over 

Norge: 5 B (Grimstad), 31 D (Søndre Fron), 46 C (Brat- 
vær), 52 D (Uren).

Himmelglobus (Ernst Schotte, Berlin).
Munthe-Kaas, Opgaver i regning og konstruktionstegning ved 

middelskolens afgangsexamen. 20 explr.
Harald Petersens tegneapparat, 40 plancher.
1 salonrifle.
De 1000 hjems sange, h. 1.

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 be
taler den øverste i skolen fuldt ud, den 2den ®/4, den 3die ‘/2, 
den 4de og følgende intet.

Indskrivningspengene er 2 kr.
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I smaaskolen er skolepengene 32 kr. aarlig, uden mo
deration for brødre og uden indskrivningspenge.

Hel friplads har for 1891—92 været tilstaaet 9 elever, 
nemlig 1 i gymnkl. 3, 2 i kl. VI, 1 i kl. V, 2 i kl. IV, 2 i 
kl. III, 1 i kl. I; halv friplads 2 elever, nemlig 1 i gymnkl. 3, 
1 i kl. III. Det samlede beløb, der medgik til fripladse, androg 
til kr. 886.

Af kong Karl Johans legat uddeltes de 3 statutmæs
sige portioner, 1 paa kr. 120 til en elev i gymnkl. 2, 1 paa 
kr. 120 til en elev i kl. VI og 1 paa kr. 80 til en elev i 
gymnkl. 3.

Skiens sparebank ydede ogsaa i 1891 — 92 til under
støttelse af trængende elever af middelskolen kr. 400. Af disse 
blev skolepenge helt eller delvis betalte for 6 elever (3 i kl. 
VI, 1 i kl. III, 1 i kl. II, 1 i kl. I.

Skolens kasserer er for tiden adjunkt Nielsen.

X. Almindelige bemærkninger.

Sundhedstilstanden i skolen har gjennemgaaende været 
meget god.

Discipelbibliotheket tæller nu 204 bind, hvoraf dog 
mange er udslidte og maa erstattes med nye inden kort tid. 
Bibliotheket har været meget benyttet. Udlaan, der har været 
besørget af rektor med velvillig bistand af klasselærer Jensen, 
har i regelen fundet sted en gang i ugen. Bibliotheket havde 
ved skoleaarets udgang en beholdning af noget over 37 kr., 
hvortil kommer et bidrag af 50 kr., som Skiens samlag for 
brændevinshandel for indeværende aar har tilstaaet skolen.

Komiteen for landsudstillingen i Skien har vist skolen 
den opmærksomhed at skjænke samme «til erindring» udstil
lingens guldmedalje.

Ligeledes har skolen modtaget en smuk og værdifuld 
gave fra en forhenværende elev, konstabelinspektør i Bergen 
C. Gr. Flood, der ved sin afreise fra disse kanter skjænkede 



38 Skiens ofF. høiere almenskole. [1891

skolen en kolossal buste i gibs af dens berømte discipel pro
fessor Schweigaard.

Skolens halvhundredeaars legat liar dette aar været 
tilstaaet klasselærer Jensen.

XI. Skolens regnskab for 1891—92.

I. Udgifter. 
Regnskabsføreren fra f. a kr. 1281,45

1) Lønninger:
a. Kgl. ansatte lærere ..............kr. 21600.00
b. Klasselærere............................. « 4900.00
c. Timelærere.................... .. « 1731.00
d. Vikarer...................................... < 104.25
e. Andre lønninger..................... « 1075.59

--------------------- < 29410.84
2) Alders- og lønstillæg.........................   « 8835.56
3) a. Bibliotheket............................. kr. 287.56

b. Samlingerne.............................. « 64.23
c. Andre læremidler... ............. < 99.85

---------------------- « 451.64
4) a. Fripladse.................................. kr. 886.00

b. Carl Johans legat...............  « 320.00
---------------------- « 1206.00

5) Lys- og brænde................................................... « 1350.45
6) Trykningsomkostningel’ m. m........................... < 316.71
7) Forskjellige udgifter........................................ < 348.69
8) Beholdning (restancer).................................. « 580;00

Tilsammen kr. 43781.34

II. Indtægt:
1) Beholdning fra f. a............................................. kr. G38.50
2) Skole- og indskrivningspenge............................ « 8513.50

Lateris kr. 9; 52.00
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3) Bidrag af kommunen.
4) Andre indtægter.........
5) Tilskud af statskassen,
6) Balance.........................

Transport kr. 9152.00
................ * 3200.00

.............. « 478.22
................ < 30210.00
................ « 741.12

Tilsammen kr. 43781.34

Skien den 16de september 1892.

G. Hartmann.


