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1887—1888.

Åalesund.
Klaus E. Fjeldes Bogtrykkeri.

1888.



A a r s b er eining

om

Aalesunds 
offentlige høiere almenskole

for skoleaaret 1887—1888.

ved

skolens rektor.



. Skolens foistaiiderskab.
Konstitueret byfoged Anton 

Renneberg
Boghandler Johannes Aarflot

tiltraadte Iste juli 1886.
— 27de august 1864 

ved skolens oprettel
se, valgt af komm.

Provst Lars Anton Moe — Iste oktober 1887. 
valgt af kommunen.

Grosserer Joachim Renne
berg Iste oktober 1884. 

valgt af kommunen.
Rektor Valentin Voss — Iste april 1876. For

mand i forstander
skabet.

II. Skolens lærerpersonale,
1. Rekt, o r Vale n tin Vos s, f. 21/i 1834, udnævnt 

til timelærer ved Drammens latinskole 3l/g 1858, til 
adjunkt ved samme skole ’A 1860, V7 1863 udnævnt 
til overlærer og bestyrer af Fredriksstads kommunale 
skole, 27/n 1875 til rektor ved Aalesunds offentlige 
almenskole.

2. Overlærer Martin J o h a n n e s B u g g e, f. 2/io 
1830, novbr. 1854 udnævnt til adjunkt ved Kongsberg 
skole, juni 1875 til overlærer ved Aalesunds skole.

3. Overlærer Gabriel Hetting Landmark,
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f. z3/i2 1833, udnævnt 1877 til overlærer ved Chri- 
stiansunds skole, ’"/s 1881 til overlærer ved Aalesunds 
skole.

4. A d j u n k t G e r li a r d F r e d r i k v. d. L i p p e 
Dalil, f. 1838, udnævnt til adjunkt Vu» 1875.

5. A d j un k t Be r n h a r d O 1 i v i u s H a r t m a n n, 
f. 1847, udnævnt til adjunkt 7» 1877.

G. Adjunkt Vilhelm Ferdinand Kold er up, 
1. 7* 1835, udnævnt til adjunkt “/s 1878.

7. Adjunkt Paul S o 11 i e, f. 1852, udnævnt 1882 til 
klasselærer ved Skiens offentlige almenskole, ’V* 1883 
til adjunkt ved Aaksunds skole.

8. Adjunkt Kristian Birch Reich en wald 
Bas sø, f. 1856, udnævnt til adjunkt 2% 1884.

9. Klasselærer Olaf Olsen, f. 25/s 1835. ud
nævnt 7^ 1804 til klasselærer ved Aalesunds off. 
almenskole (lærer fra skolens oprettelse),

10. Klasselærer Hans Clausen Brun f. % 
1854, udnævnt 'h 1882 til klasselærer ved Aalesunds 
off. almenskole.

11. Klasselærer Sivert Pedersen Mur i, 
f. "/s 1850, udnævnt 15/» 1883 til klassel. ved Aales, 
off. almenskole.

12. Klas s el ær er Hans Holst, f. 1848, udnævnt 
18/s 1875 til klasselærer ved Drammens off. almenskole, 
2C/h 1884 til klasselærer ved Aalesunds skole.

13. K a p t e i n Anton T h e o d o r Bl e h r, f.
1840. Skolens gymnastiklærer siden dens oprettelse 
1864.

14. Organist Anton H e i b e r g, f. 1837, skolens 
sanglærer siden august 1883.

Karl Sperre f. 710 I860. Skolens pedel siden 1884.
Af skolens lærere har adj. Hartmann været fra

værende i april og mai paa grund af skarlagensfeber i 
hans familje. Hans timer besørgedes af rektor (græsk i 
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2 g. og engelsk i 2 g.), adj. Bassø (lat. i 6 m.), adj. 
Sollie (eng. i 3 g.), frøken Ellen Bugge (eng. i 5 ni.). I 
september forrige aar blev han udnævnt til adjunkt ved 
Throndhjeins kathedralskole, men fik udsættelse af depar» 
tementet med at tiltræde sin post til skoleaarets udgang. 
Skolen mistede i ham en dygtig og samvittighedsfuld 
lærer, medlærere en særdeles behagelig kollega. Ved kgl. 
resolution blev det siden bestemt, at hans post inddrages og 
ikke bliver paany at besætte.

I slutningen af skoleaaret reiste adj. Sollie til 
England med offentligt stipendium tor at studere det 
engelske sprog. Hans timer besørgedes af hans kolleger- 
Enkelte kortere fravær af de øvrige lærere paa grund af 
sygdom har ikke givet anledning til nogen extraordinær 
forføining, idet man har søgt at beskjæftige klasserne saa 
godt, man har kunnet. De mathematiske timer har været 
besørgede af rektor, i de øvrige fag har de forskjellige lærere 
vikarieret efter deres kvalifikationer og ledige timer.
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III. Disciplenes antal.

I aarets løb indkom 28 elever, udgik 35 elever.

3. kvart.

1887.

4. kvart.

1887.

1. kvart.

1888.

2. kvart.

1888.

Smaaskolen...................... 18 15 12 12
1ste middelkl.. . . 14 14 14 14
2den do........................ 12 12 12 11
3die do....................... 14 14 16 16
4de do. latini.... 3 3 3 3
4de do. engelski... 9 9 8 7
5te do. latini........ 7 7 7 6
5te do. engelskl.. 6>) 6 8 7
6te do. latini........ 3 3 3 3
6te do. engelskl.. . 122) 13 13 13
1ste Gymnasialkl............ 5 5 5 4
2den do.......................... 4 4 4 4
3die do.......................... 5 5 5 5

112 110 110 105

') Deraf 2 Piger. 3) Deraf 6 Piger.

Gjennemsnitlig aldersforhold mellem de forskjellige klasser :
1ste middelkl. alder ved skoleaarets begyndelse: 97a aar
2 den do. do. •n do. do. : 11
3die do. do. do. do. : 12 3?
4de do. do. do. do. : 14 5?
5te do. do. n do. do. : 15 3?
6te do. do. V do. do. : 16 n

Normalalder i 1 middelkl. 9 aar.
do. i 2 do. 10
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normalalder i 3 middelkl. 11 aar
do. i 4 do. 12 „
do. i 5 do. 13 „
do. i 6 do. 14 „

Af eleverne er 16 fra landdistrikterne, resien fra byen.

IV. Fagfordeling mellem lærerne
i skoleaaret 1887—1888:

1. Rektor Voss:
Latin 3 gymnasialkl. 8 timer.
Græsk 3 do. 7 „

1 do. 7 „
Regning 5 middelkl. 1 „

23 timer.
2. Overlærer Bugge:

Norsk & oldn. 2 gymnasialkl. 4 „
— 6 middelkl. 3 „

• — 5 do. 3 „
Tysk 6 do. 4 „

— 5 do. 4 „
— 4 do, 4 „

■ 22 timer.
3. Overlærer Landmark:

Latin 2 gymnasialkl. 9 „
— 4 middelkl. 7 „

Norsk 3 gymnasialkl. 4 „
— 4 middelkl. 4 „

24 timer.
4. Adjunkt Dahl:

Religion 3—1 gymnasialkl. 4 „
— 6—4 middelkl. 6 „

Historie 6—4 do. 9 „
Geografi 6—4 do. 4 „
Tysk 1 gymnasialkl. 1 „

24 timer.
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Transport 93 timer.
5. Adjunkt Hartmann:

Latin 3 gymnasial kl. ext. 1
7

T}
n6 middelkl.

Engelsk 5 do. 5 55
— 3 —2 gymnasialkl. 4 5?

Græsk 2 do. 7 55
24 timer-

Adjunkt Sollie:
Fransk 3 gymii.-—5 middelkl. 12 55
Engelsk 6 do. 5 55

—. 4 do. 5 55
Norsk 1 gymnasialkl. 3 55

25 timer.
Adjunkt Bassne:

Latin 2 og 1 gymnasialkl. 1 55
— 1 do. 8 55
— 5 middelkl. 7 55

Historie 3—1 gymnasialkl. 9 55
25 timer.

Adjunkt Kolderup:
Mathematik 3—1 gymnasialkl. 8 55

— 6 middelkl. 6 55
— a do. 4 55

Physik 6 do. 1 55
— 5 do. 2 55

Tegning 2 do. 2 5?
23 timer.

Klasselærer Brun:
Mathematik med Pigerne 

6
i 
middelkl. 6 55

— 4 do. 5 55
■ ■' - 3 do. 1 55

Naturhistorie 6—2 do. 8 55
Tegning 6—3 do. 6 55

26 timer.
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Tilsammen 296 timer-

Transp. 216 timer.
10. Klasselærer Holst:

Norsk 3
Tysk 3—2
Religion 3
Historie 3
Geografi 5

middelkl. 5
do. 11
do. 3
do, 4
do. 2

25

55

n
55

55
55

timer.
(I sidste lialvaar 2 timer ugentli

11. Klasselærer Olsen:
Norsk 2

— 1
Historie 2

— 1
Geografi 2

— 2
— 1

12. Klasselærer Muri:
Regning 4

3
2

— 1
Skrivning 3

— 2
— 1

Religion 2
— 1

g tydsk i 1ste middelkl.)

middelkl. 5 timer.
do. 8 „
do. 3 „
do. 3 „
do. 2 „
do. 2 „
do. 4 „

27 timer.

middelkl. 1 „
do. 4 „
do. 4 „
do. 4 „
do. 2 „
do. 3 „

middelkl. 4 „
do. 3 „
do. 3 „

28 timer.
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Timefordelingsplan i 1887—1888.
A

al
es

un
ds

 of
fe

nt
lig

e h
øi

er
e a

lm
en

sk
ol

e. 1. Religion............ ..
2. Norsk...................
3. Tysk.....................
4. Engelsk..............
5. Latin...................
6. Græsk................
7. Fransk.............. ..
8. Historie..............
9. Geografi...............

10. Naturhistorie....
11. Mathematik........
12. Tegning...............
13. Skrivning.............

1 m.

3
8

3
4

4

4

2 m.

3
5
6

3
2
2
4
2
3

3 m.

3
5
5

4
2
2
5
2
2

4 m.

2
4
4
5
7

3
2
2
6
2

5 m.

2
3

3 1
5
7

2
3
2
3
5
1

6 m.

2
3

3 1
5
7

2
3
2
2
6
1

1 g-

1
3l)
1

8 (
7
42)
3

2

2 g.

1
4

(2
1) 9

7
2
3

3

3 g.

2
4

2)
9
7
2
3

3

SUM.

19 timer.
39 —
24 —
19 —
48 —
21 —
12 —
28 -
14 —
11 —
38 —

8 —
9 —

Sum

’) I sidste halvaar 4
2) I do. do. 3

26 

timer.

1 30 30 1 30-30 30-30 f 30-30

Math

30 30 1 30 1

ematik for pigerne

290 timer.

6 —

296 timer.
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Partiinddeling i Sang.
1ste parti bestod af 25 elever, nemlig 6 tenorer og 19 bas

ser. 14 af eleverne var i stemmeskiftning og blev 
først udpaa vaaren 1888 optagne i partiet, efter at 
de forud en kort tid havde dannet et forberedende 
parti for sig selv. Der indøvedes forskjellige 3- 
og 4-stemmige sange for blandet kor, der udførtes 
sammen med pigepartiet og 2det og 3die parti.

Timetal: 32.
2det parti: 15 elever, hvoraf 7 sopraner og 8 alter. Der 

indøvedes 3- og 4-stemmige sange for blandet kor, 
der udførtes sammen med pigepartiet og 1ste og 3die 
parti.

Timetal: 70.
3die parti: 19 elever, hvoraf 14 sopraner og 5 alter. 

Der indøvedes 3- og 4-stemmige sange for blandet 
kor, der udførtes sammen med pigepartiet og 1ste 
og 2det parti.

Timetal: 70.
4de parti: 15 elever. Med disse gjennemgikkes Behrens 

Sanglære for folkeskolen, 1ste trin. Desuden 
deltog de i en af examemsangene sammen med de 
øvrige partier.

Timetal: 35.
Pigepartiet: 7 elever, hvoraf 4 sopraner og 3 alter. Der 

indøvedes 3- og 4-stemmige sange for blandet 
kor, der udførtes sammen med 1ste, 2det og 3die 
parti.

Timetal: 22.
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Musik.
Musikundervisning gaves i 72 timer for 7 elever 

paa violin.

Partiinddeling i gymnastik.
1ste parti har i skoleaaret 18S7/ss bestaaet af 28 gutter 

Med partiet er øvet, hvad der efter departemen
tets cirkulaire af 14de september 1886 er fastsat 
som program tor gymnastikken. Øvelserne er 
ordnede efter Lings gymnastiske tabeller. Med

2det parti: ialt 26 gutter, er ligeledes efter Lings tabeller 
øvet gymnastik med lettere bevægelser end for 
1ste partis elever. Afvexlende har med begge 
partier været øvet exercitie. Med gymnasiets ele
ver er desuden i skoleaaret 1 time ugentlig øvet 
bajonetfægtning, desuden skiveskydning med salon- 
rifle for gymnasiet og 6te m. 10 skud med re- 
mingtongeværer paa skydebanen for gymnasiet.

3die parti — skolens 2den og 1ste klasse — er øvet i 
ordningsbevægelser, spredning, marsch, leg og de 
lettere gymnastiske øvelser. Partiet bestaar af ialt 
25 gutter. — Gymnasiet og de 5 øverste middelskole
klasser har havt exercitie 3 dage om høsten, men 
om vaaren blev der kun exerceret i mellemtimen 
paa grund af veiret. — Svømning, uaar veiret har 
tilladt det. — Pigerne har havt gym. 3 timer ugenti.

VI. Undervisningen.*)

*) Den for skolerne gjældeude undervisningsplan er, saavidt mulig 
befulgt.

Religion.
3die gymnasialklasse. Johannes evangelium i grundsproget, 

læst ud og tildels repeteret. Nissens kirkehistorie 
repeteret.
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2den gymnasialklasse. De 5 første kapp, af .Joh. evang- 
i grundsproget. Nissens kirkehistorie fra side 88 
læst ud og repeteret.

1ste gymnasialklasse. Nissens kirkehistorie læst og repe
teret til side 88.

6te middelklasse. Pontoppidans forklaring og Vogts bi
belhistorie læst ud og repeteret.

5te middelklasse. Pontoppidans forklaring fra 3die part 
til slutningen. Vogts bibelhistorie fra: »Enkens søn 
af Nain« til slutningen. Endel salmer er lært udenad- 

4de middelklasse. De 10 bud efter Pontoppidans forkla
ring. Vogts bibelhistorie for borger- og høiere 
almueskoler fra side 70 : »Juda rige« til »En« 
kens søn af Nain«.

3die middelklasse. Sententserne i katechismen, 3die part, 
4de part og indstiftelsesordene af nadveren i for
klaringen. Af samme bibelhistorie, som ovennævnt, 
læst fra Ruth til Makkabæerne, 42 sider. Læst 
6—7 korte og lette salmer. Læst lidt af bibelen 
paa skolen.

2den middelklasse. Vogts bibelhistorie for borgerskolen 
til Ruths bog. Katechismens tre første parter 
med Luthers forklaring. Endel skriftsteder og 
salmevers.

1ste middelklasse, Bibelhistorie: det nye testamente. 
Katechismens 5 parter uden Luthers forklaring, 
Nogle skriftsteder og salmevers.

Norsk med oldnorsk.

3die gymnasialklasse: Gjennemgaaet Wergelands »Jan 
van Huyssums blomsterstykke« med oplysninger 
om dette digts karakter og betydning i forbindelse 
med Wergelands ejendommeligheder i det hele, 
samt om kunstens væsen og forhold til virkelighe
den ; fremdeles af Wergeland »Sandhedens Armé« 
og »Juleaftenen«, af Welhaven »Bergens stift«, 
„En vise om Hellig Olaf“, af folkeviser »Thor af 
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Asgaard«, „Elverhøi“, „Den onde slifmoder“ og 
„Kristjern den andens vise“ — hvilket alt tillige
med Wessels tidligere gjennemgaaede „Kjærlighed 
uden Strømper“ og Welhavens „Eivind Bolt“, 
„Asgaardsreien“ og „En sangfugl“ lagdes op til 
artium.

Det vigtigste af literaturhistorien er gjennem- 
gaaet efter Eriksen samt Broch og Seip.

Stile: 1) Synet af naturen er ydmygende for 
mennesket. 2) Synet af naturen er ogsaa opløftende 
for mennesket. 3) Tankegangen i indledningsdig
tet „Beskuelsen“ af Wergelands ,, Jan van Huys» 
sums blomsterstykke“. 4) De 4 anarkisters hen
rettelse ' i Chicago eller: Betragtninger over 
dødsstraffen. 5) Selvvalgt opgave. 6) En sam
menligning mellem Wergeland og Welhaven. 
7) Romernes verdenshistoriske betydning. 8) Ka
rakteristik at de gamle, nordboere og deres betyd
ning i verdenshistorien. 9) Vort aarhundredes 
vigtigste opfindelser og deres indflydelse paa 
kulturen. 10) De puniske krige og deres betyd
ning i verdenshistorien. 11) Om nytten af reiser. 
(De to sidste tentamensstile).
O 1 d n o r s k : Gjennemgaaet slutningen af styk
ket om Sigmund Brestesson (efter Nygaards 
udvalg, 2den udg.) og dernæst af poesi: Hamars- 
heimt, af Håvamål de stykker, udvalget indeholder, 
samt nogle strofer af Völuspå. Nygaards gram
matik.

Repeteret det hele pensum til examen artium. 
2den Gymnasialklasse. L a s s e n s Læsebog: Konst- 

neren mellem oprørerne. Svend Dyrings hus med 
supplering efter andre læsebøger. Abels død, 
Sangerens farvel. Samtlige stykker af Wergeland, 
Welhaven og Jørgen Moe. Flere gange pensum i 
læsning.
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Ved siden heraf har læreren oplæst flere 
digte at forskjellige forfattere.

Flere gange øvelse i fri mundtlig gjengivelse, 
pensum eller extempore.

L i t e r a t u r h i s t o r i e. Af Eriksens læst 
og repet, af Holbergs samtid til og med Welhaven.

Stile. 1. Bylivets lyssider. 2. Bylivets skyg
gesider. o. De norske jernbaner og deres nytte. 
4. Om dødsstraffen. 5. Sv. Dyrings hus, indhold og 
indtryk paa læseren. 1 elev selvvalgt. 6. Foran
ledning til og indholdet af Wessels »kjærlighed 
uden strømper« eller: indholdet af »Abels død«.
7. De gamle spartaneres opdragelse saml, med vor
8. Nytten af at kunne fremmede sprog. 9. Jul. 
Cæsar, en karakterskildring. 10. De væsentligste 
indretninger, ved hvilke en civiliseret nation 
skiller sig fra de folkeslag, der lever i »naturtil
standen. 11. Hvorledes maa vi dømme om duellen? 
12. Henr. Wergelands betydning for det norske 
folk. 13 (med historielæreren.) Kort udsigt over 
de franske religionskrige.

Oldnorsk. Af Nygaards oldnorske læse
bog for begyndere st. XXI ud. Dernæst repet, 
fra IX. Af Nygaards »udvalg« læst og repet.= 
»Kveldulf og [.hans sønner til og med cap. 21. 
Gram. Videre i formlæren efter Nygaard.

1ste gymnasialklasse. Af Eriksens 1 i t er at ur h i s t o- 
rie læst og repeteret forfra til »den danske 
literatur i det 19de aarh.« med forbigaaelse af 
nogle mindre forfattere.

L i t e r a t u r 1 æ s n i n g. Efter Lassens læ
sebog: Forskjellige kjæmpeviser; af Holberg, 
Erasmus Montamus, barselstuen og en epistel; 
Wessels „Kjærlighed uden Strømper“ med gjen
givelse af indholdet for hver akt.; Baggesen: 
Gjengangeren og han selv, Passet, Manheim og 
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den liineburgske Hede; af Øhlenschlager. Thors 
Fiskerie, Hammeren hentes, Hervor og Tyrfing: 
Haakon Jarl samt scener af Aladdin; af Ibsen, 
Hærmændene paa Helgeland med nøiagtig gjen« 
givelse af indholdet.

Efter Pauss og Lassen« læsebog 4 II; Cer. 
vantes: Don Quixote. Skakespeare: Af Julius 
Cæsar. Jonas Lie: Rutland.

J. Ross’s troper og figurer læst og repeteret.
Stil hver anden og tredie uge. Opgaverne 

er gjennemgaaede i forveien af klassen med 
undtagelse af de historiske og literaturhistoriske 
stile: 1. Hvorfor har vi sommerferier? 2. Fol
keviserne og deres oprindelse. 3. En skildring 
af høsten. 4. Hvorledes kan vinteren bidrage til 
at lette eller hindre samfærdselen i Norge ? 5. 
Elvenes betydning for Norge. 6. De kvindelige 
karakterer i »barseistuen.« 7. Om ordsproget „som 
man reder, saa ligger man«. 8. Om ordsproget 
»Rom blev ikke bygget paa en dag«. 9. En vin
terdag paa landet. 10. En sommerdag paa landet- 
11. En udsigt over folkevandringen. 12. Selvvalgt 
13. Beskrivelse af parken.

Old norsk. Efter først at have gjennem- 
gaaet Ervingen og Iv. Aasens digte efter Pans & 
Lassens læsebog 4 II samt ordsprog og hermestev 
efter Lassens læsebog med særlig vægt paa det 
sproglige er der af Nygaards læsebog for begyn
dere 2 udg. læst og repeteret stykke 2—10 (inkl.); 
af Nygaards grammatik substantivers og verbers 
boining.

Norsk.

6te middelklasse. Eriks, og Pauls, læsebog, 3die del og 
Lassens læsebog. Prosa: Gunnlaug Ormst. 
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saga, prøver af Chr. Pederssøn, P. Klaussøn — 
Bergen og bergenserne — Herman von Bremen — 
om Holberg af Hammerich — Grantræet, Verdens 
heiligste rose — De to peblinger — Den krøllede 
Fiits — Rode og graa dompaper — Norges sei
lere — Brødrene. Indholdet i regelen r e s u- 
m e r e t efter hjemmeøvelse eller extempore, 
tildels efter veiledning af læreren. Ved „Herrn, 
von Bremen“ blev først indholdet gjengivet scene
vis, derpaa hele komediens indhold resumeret, og 
karakteristik af personerne given. Poesi Dalebu 
Jonson, Heimreise fraa setren. Krigsrustninger 
paa Anholt. Samtlige stykker af Baggesen. Væ* 
ringernes drapa, Knut den store og Niels Jul. 
Koil med bilen. Norges natur. En aften paa Gi
ske. — Indholdet i regelen gjengivet extem
pore eller efter hjemmeøvelse, tildels efter foresi- 
gelse af læreren. — Flere gange lektier i 
læsning.

Ved siden heraf har læreren fortalt 
indholdet, af flere digterverker og o p 1 æ s t flere 
digte, deriblandt svenske, for eleverne. — Rosses 
»notitser« fra Baggesen — ud med mundtlige 
og skriftlige tilføjelser af læreren. Dernæst 

repetit. af hele logen. Om digt ar terne af 
Norby, læst og repet. Om versefødder og 
verse m a a 1 efter Hofg. grammatik. B i 11 e d 1. 
udtryk m. m. væsentlig mundtlig. Gram. Re
peteret om bisætninger. Øvelser i interpunktion e.fter 
Lokkes exempelsamling. Forøvrigt behandlet de i 
læsestykkerne forekommende grammatiske spørgs- 
maal under selve læsningen.

Stile (efter veiledning af læreren): Fra 
mine sommerferier. 2. Fortæl kort om kristen
dommens indførelse i Norge. 3. Høstfesten i 
parken. 4. Skildringer af en selvvalgt folkeklasses 

2 
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liv eller: det tiltrækkende ved sømandens liv. 5. 
Vore pligter mod dyrene. 6. Hvorfor besøger >aa 
mange udlændinge Norge om sommeren? 7. 
Fortæl om vore vigtigste rovdyr. 8 Indholdet af 
de to første akter af «den politiske kandest.« 9. 
En ansøgning. 10. Indholdet af de tre sidste akter 
af »den politiske kand.« 11. Nyttige fugle. 12. 
Hvorledes kan vinteren bidrage til at lette eller 
hindre samfærdselen i Norge ? 13. Hvilken nytte
har vi af vore elve. 14. Examen nærmer sig (et 
brev). 15. Besøg paa et emigrantskib eller selvvalgt. 
16. Hvilken nytte har vi af hesten? (Tentamens
opgave). 17. Skildring af et landskab.

5te middelklasse. Eriks, og Pauls, læsebog, 3die del. Prosa. 
Prøver af ældre dansk og af norsk folkesprog, 
Oberst Kruse, Anna Kolbjørnsdatter, Tordenskjold, 
Kristian August, Slaget i Trangen, Gustav Adolf i 
Sydtyskland, Chr. IV, Livstræk af de gamle nord- 
mænds karakter, Baadfarten, For Norges seilere. 
Poesi. Dalebu Jonson. Digtene af P. Dass. 
Krigsrustninger paa Anholt. Sinklarsvisen. Thorvald 
Vidførle. Haldenserne. Heltene fra 2den april 1801. 
Flere digte af Baggesen — Th or og Trudvang. H. 
Jarls død. Ved Stord. Olaf Trygveson. Koli med 
bilen. Skt. Olafs Mildhed. Menigmands ønske for 
Carl Johan. Et gammelt, norsk herresæde. Øvelse 
i fri mundtlig gjengivelse extempore af Digte
nes indhold Lidt mundtlig om det billedlige udtryk 
m. m. — Ved siden heraf har læreren fortalt 
eleverne indholdet af flere digterverker og oplæst 
for dem en hel del digte af forskjellige forfattere. 
G r a m. Syntax efter Hofg. større gram, „til ordstil
lingen“ læ»t og repet. Analyse. Interpunktions- 
øvelser efter Løkkes exempelsamling. Ross’s 
Notitser — til og med Oehlenschlæger, hest, og 
repet. Stile (efter Veiledning): 1. Fra mine 
sommerferier. 2. Hvilken nytte har finnen af rens
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dyret? 3. Koens nytte. 4. Høstfesten i parken eller 
selvvalgt. 5. Fjorden i stygveir. 6. (Selvvalgt) et 
brev. 7. Fortæl om vore vigtigste rovdyr. 8. Lidt 
om vore fiskeres liv. 9 Selvvalgt. 10. En gut som 
var god mod dyrene. 11. Oversættelse fra Tysk. 
12. do. 13. Brev til en ven med indbydelse til 
Aalesund i sommerferierne. 14. Smaa næringskilder 
i og ved Aalesund. 15. Selvvalgt. 16. Nytorvet 
med omgivelser. 17. Besøg ombord paa et emigrant- 
skib eller: en hests levnetsløb. 18. Fortæl om Koli 
med bilen.

4de middelklasse. Læsning og gjeunemgaaelse af udvalgte 
prosaiske og poetiske stykker i Eriksens og 
Paulsens læsebog, 3die del, hvorved særlig er 
lagt vind paa tydelig og rigtig læsning, dernæst 

' paa gjengivelse af indhold og forklaring af udtryk 
og vanskeligere steder samt af og til grammatisk 
analyse og interpunktionsøvelser. Desuden er dels 
af læreren, dels af eleverne forelæst flere stykker, 
af Asbjornsens «Huldreeventyr og Folkesagn«, 
hvoraf enkelte er gjennemgaaede som diktat, andre 
gjengivue skriftlig efter hukommelsen paa skolen. 
Næsten hver uge er »digte« læste udenad og 
fremsagte paa skolen.

En gang om ugen enten diktat eller en let 
stil paa skolen, dels gjengivelse af oplæste stykker, 
dels frie opgaver, som en fisketur, en fodtur og 
lignende.

Hofgaards større grammatik, tildels leksevis.
3die middelklasse. Af grammatiken: Hofgaards lille 

fra begyndelsen til enden med overspringelse af ca. 
5 sider her og der.

Læsning: Af Eriksen og Paulsens Ib. 3die 
del læst og gjennemgaaet prosastykkerne paa de 300 
forste sider; af de historiske fortællinger dog kun 
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de, der angaar Islands og Norges oldtidshistorie. 
Digtene for det meste forelæste al læreren.

Analyse: 2 halvtimer ugentlig anvendt ti! 
gjennemgaaelse af ordklasser og sætningsdele, samt 
ordforklaring.

4 digte udenad. 45 skriftlige arbeider, omtrent 
lige mange diktater og gjenfovtællinger,

2den middelklasse. Indenadlæsning med øvelse i at gjen- 
give (Eriksens og Paulsens læsebog 2den del). 
Lette digte lærte udenad og fremsagte. Grammatik: 
Formlære; de vigtigste sætningsforbindelser; Ana
lyse. (Hofgaards lille grammatik).

Skriftlige øvelser: To ugentlige diktater, j 
sidste halvaar afvexlende med gjenfortælling af lette, 
smaafortællinger. Kegler for retskrivning og skille
tegn; Afskrift efter bog.

1ste middelklasse. Indenadlæsning med øvelse i at gjengive; 
vers og lette digte lærte og fremsagte (Eriksens og 
Paulsens læsebog 2den del). Grammatik (væsentlig 
mundtlig): Hovedtaledelene, Verbets hovedformer 
og sætningens hoveddele indøvet med benyttelse af 
eksempelsamling. Skriftlige øvelser: diktat, afskrift 
efter bog.

Latin.

3die gymnasialklasse. Livius 22de bog. Af Tacitus læst 
Tiber og Sejan efter Weisses udvalg. En del breve 
af Cicero efter Etelsens udvalg, ca. 20 sider. Repe
teret det hele artiumspensum med undtagelse af 
Sallusts Catilina og en del af Ovid. Foruden det 
anførte lægger eleverne op til ex. art. Liv. 21de 
bog, Ciceros Cato major, IL & IV Catilinariske taler, 
pro lege Manilia, pro Archia poeta, Horals I bog af 
epistlerne, 550 vers af I bog af oderne, Virgils 
Æneide 1ste bog.

1 time ugentlig oversættelse extempore af
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Sallusts Jugurtha. Lindroths antikviteter ved 
IlaTtmanii gjennemgaaet og repeteret. Ugentlig 
en oversættelse efter Henrichsens opgaver skrevet 
extempore paa skolen og oftere en lij emmeo versæt - 
leise. Schreiners grammatik repeteret, samt af 
Tregders literatnrhistorie de literaturgrene, som de 
læste forfattere repræsentere.

2den .gymnasialklasse. Repeteret Ciceros Cato major. Der
efter læst og repeteret Livius fra XXI, 21 til XXII, 
12. Af poesi ca. 400 vers af Ovid samt Vergils 
æneide 1ste bog og Horats’s epistler I, 1—3.

Dorphs mythologi læst og repeteret indtil Jul, 
derefter l time ugentlig ekstemporeret af Sallusts 
Jugurtha, grammatik efter Schreiner (Syntax).

I begyndelsen af skoleaaret en stil, senere en 
oversættelse paa skolen hver uge.

1ste gymnasialklasse. Læst 1092 v. af O vids metamorphoses 
Cicero pro lege Manilia, Sallusts Catilina (Voss’s 
udgaver), repeteret alt undtagen ca. 69 v. af Ovid. 
Gjennemgaaet kasuslæren efter Schreiners grammatik. 
En og to stile om ugen paa skolen, af og til en 
hjemmestil*). I en time sammen med 2 gymnasialkl. 
indtil Jul læst og repeteret Dorphs mythologi, efter 
Jul i samme extemporeret af Sallusts Jugurtha.

6te middelklasse. Læst 22—36te af Fædrus’s fabler, 1ste 
bog af Cæsars galliske krig, Ciceros I og III katilL 
nariske tale efter Voss’s udvalg af latinske klassikere. 
Repeteret det hele pensum med undtagelse af Cor
nelius Nepos. Læst „kortfattet latinsk sproglære“ 
fra § 78 ud og repeteret den hele grammatik. I 
regelen 2 ugentlige stile efter Johanssens latinske 
stiløvelser, dels hjemme, dels paa skolen.

5te middelklasse. Læst og repeteret af Voss’s udvalg 8 
levnetsbeskrivelser af Cornelius Mepos og 1—26

dels efter Trojels materialier til latinske stiløvelser, dels efter lu
gerslevs materialier til latinske stile.
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fabler afFædrus. I en ugentlig time repeteret form
læren af Schreiners grammatik; af „kortfattet latinsk 
ordføiningslære“ læst og repeteret § 1-63, 70—76, 
79—88, 104—112. I regelen to ugentlige stile efter 
Johanssen stiløvelser, dels paa skolen, dels hjemme. 
Mundtlig oversættelse fra norsk til latin efter samme 
bog, naar tiden strak til.

4de middelklasse. Læst og repeteret af Andersens latinske 
læsebog til side 35 og formlæren efter Schreiners gramm.

En gang om ugen stil paa skolen.

Tysk.

1ste gymnasialklasse. I time ugentlig udvalgte, stykker 
Prosa og Poesi af Pauss’s og Lassens læsebog.

6te middelklasse. Pauss’s og Lassens læsebog 3die oplag. 
Stykkerne 23, 32—37 samt begyndelsen af 41, 
størstedelen repeteret.

Engl. særskilt, st. 28, 30, begyndelsen af st. 38 samt 
nogle digte. Extempore st. 31, det meste af st. 38, 
st. 39, nogle digte.

Grammatik suppleret og tildels repet, formlæren 
efter Løkkes større gram. Syntaxen repeteret kur
sorisk, væsentlig efter Løkkes mindre gram.

Stil efter Knudsens stiløvelser, mundtlig og 
skriftlig. Hjemmestil og extemporalstil.

5te middelklasse. Pauss’s og Lassens læsebog, stykkerne 
14, 16—17, andet stykke at 18, 20,22, læst (og repet- 
med undtagelse at 22).

Engl. særskilt st. 11, 15, 21 læst og repeteret. 
Dernæst tiere digte. Extempore 1ste stykke af 18. 
Engl. særskilt 19.

Gram. Syntaxen efter Løkkes nitidre gram, 
til ordstillingen læst og repet.

Stil efter Knudsens stiløvelser mundtlig og 
skriftlig hjemmestil og extemporalstil.

4de middelklasse. Pauss’s og Lassens læsebog, stykkerne 
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1—6, 11, 17, 18, næsten alt repet, Extempore st. 
7, 8, 9, 10 (to gange), 12, 13, 16.

Gram. Det tilbagestaaende af formlæren efter 
Lokkes mindre gram.: Om kjonnet, præpos. — nd. 
Saa dette repet. Dernæst repet, subst. deklin. og 
de sterke verbers konjug.

S m a a s t i 1 e (efter gjennemgaaelse) efter Knud
sen. Den rettede stil given som lektie. Af og til 
extemp. stil.

3die middelkl. Af Løkkes lille grammatik er læst formlæren 
med undtagelse af kjonsreglerne.

Af Lassens tyske læsebog for begyndere ca. 50 
sider af de sammenhængende tyske stykker under 
stadig indøvelse af det i grammatikken læste. — 
De norske øvelsesstykker pag. 51—59 læst og derefter 
skrevet som 45 korte stile dels hjemme (istedenfor 
lekse) dels paa skolen.

2den middelkl. Repeteret pensumet fra Istemiddel, siderne 1 
— 14. Dernæst læst videre efter Lassens læsebog 
indtil side 50. Desuden læst 7 sider af de tyske 
læsestykker (60—67). En gang imellem er en del af 
leksen skreven som tysk diktat; nogle faa gange er 
leksen skreven som tysk stil paa skolen. Af Løkkes 
lille gram, er læst substantivernes boining og de 
svage verbers boining og de modale hjælpeverber.

1ste middelkl. Lassens lærebog for begyndere, de første 12 
sider. Indøvelse af grammatikkens grundbegreber, 
saasom subjekt, prædikat, objekt; person, tal, tid; 
kasus og kjøn.

Fransk.

3die gymnasialklasse. Af Knudsen og Wallems læsebog II 
120 sider, hvoraf 38 extempore. Repeteret Knudsens 
grammatik. Af E. Ottos Neues franz. Gesprächbuch 
læst og delvis repeteret 15 sider. (Taleøvelser og 
gloser).
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2den gymnasial klasse. Af Knudsens & Wallems læsebog II 
108 sider, hvoraf 25 extempore. Repeteret form
læren og delvis syntaxen efter Knudsens grammatik. 
Af E. Ottos Neues franz. Gesprächbuch læst og 
repeteret af 2det og 3die afsnit (taleøvelser) 20 sider. 

1ste gymnasialklasse. Læst og delvis repeteret af Knudsens 
og Wallems læsebog I—II ialt 107 sider samt de 
norske stykker i 1ste del. Læst udtalelæren samt 
læst og repeteret syntaxen efter Knudsens grammatik. 
Af E. Ottos Neues franz. Gesprächbuch læst og 
repeteret 10 sider. Diktat og retroversion.

(>te middelklasse. Af Knudsen og Wallems læsebog I læst 
og repeteret fra side 23 til 60. Læst og repeteret 
formlæren samt udvalgte afsnit af syntaxen efter 
Knudsens grammatik. Retroversion. (8 elever).

5te middelklasse. Af Knudsen og Wallems læsebog I, læst 
og repeteret tilside 22 samt de norske stykker I—II. 
Læst og repeteret det væsentlige af formlæren efter 
Knudsens grammatik, af de uregelrette verber dog 
kun de i nævnte pensum forekommende. (7 elever).

Historie.

3die gymnasialklasse. Læst Frankrigs historie efter L. Kr. 
Daaes lærebog med udfyldende anmerkninger tildik- 
terte. Det hele artiumspensum repeteret.

2den gymnasialklasse. Læst og repeteret Frankrigs histmie 
efter Schjøtt og Wallems lærebog. Historiske opgaver 
besvarede paa skolen: en oversigt over’religions
krigene i Frankrig. 2) Hovedpunkterne af Frankrigs 
historie fra 1715—1789. 3) Korstogene og deres 
betydning. Af Horns geograf, læst det tyskt: rige, 
England og Frankrig.

1ste gymnasialklasse.. Læst Thrieges oldtidens historie og 
repeteret indtil „keiserdømmet.“ Skriftlige opgaver 
besvarede paa skolen en oversigt over Pelopone- 
serkrigen. 2; Alexander den store og hans betydning.



1888] Undei visningen. 25

3) Den katilinariske sammensværgelse. Af Horns 
geografi læst og repeteret ethnografien.

Cte middelklasse. Schjotts omarbeidede udgave af Nissens 
verdenshistorie læst udfra: „Tiden efter 1815“ og 
dernæst repeteret. Erichsens nordensbistorie læst 
ud og repeteret. Skriftlige opgaver besvarede.

5te middelklasse. Schjotts omarbeidelse af Nissens verdens- 
histoiie fra Cromwell til: „Tiden efter 1815“. 
Erichsens nordenshistorie fra kalmarunionen til 
enevældets indføjelse i Danmark. Skriftlige op« 
gave:’.

4de middelklasse. Schjotts omaibeide.de udgave af Nissens 
verdenshistorie fia: „Tyskland under de habsburg- 
ske og luxemburgske keisere“ til trediveaarskiigeu. 
Erichsens nordenshistorie fra begyndelsen til: „Sve
rige for kalmarunionen“. Skriftlige opgaver.

3die middelklasse. Læst og repeteret fra perserkrigene til 
2det afsnit af middelalderen (Tyskland og Italien) —- 
siderne 34-147 efter samme lærebog som i de højere 
klasser. Desuden paany repeteret noget af, hvad der 
var la st i 2den middel, nemlig om fønikerne, perserne 
samt grækernes gudelære og tidligste historie. I 
skoletiden skrevet og gjeunemgaaet 6—7 historiske 
opgaver.

2den middelklasse. Forberedende lærebog i historie for 
middelskolen af Winther: Læst og repeteret fra 
reformationen (side GI) og ud. I 2det halvaar 
Schjotts verdenshistorie: Læst og repeteret fra 
begyndelsen til den perikleiske tid (side 40).

1ste middelklasse. Winthers lærebog i historie: Læst og 
repeteret 11a begyndelsen til reformationen (side 61).

Engelsk.

3die gymnasialklasse.. Ca. 100 sider af Sommerfeldts nyeste 
eng. forfattere; extempore oversættelse efter samme 
bog og Dickens’s sketches. Læst syntaxen og repe- 

omaibeide.de
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teret formlæren efter Westerns udgave af Løkkes 
grammatik. (2 elever).

2den gymnasialklasse. Af Løkkes læsebog for begyndere ca. 
90 sider, af Sommerfeldts eng. forfattere 30 sider. 
Læst og repeteret formlæren efter Westerns udgave 
af Løkkes grammatik. (4 elever).

6te middelklasse. Af Brekkes læsebog 170 sider, hvoraf 
20 extempoie. De læste digte lært udenad. Repeteret 
.Lokkes mindre grammatik. De fleste synonymer 
samt enkelte præpositioner efter Knudsens stiløvelser. 
I første lialvaar en mundtlig stil hver uge. En stil 
paa skolen hver uge med udenadslæsning af de 
rettede stile. Retroversion.

5te middelklasse. Af Løkkes læsebog for begyndere fralag. 
72 ud, af Brekkes læsebog fra begyndelsen til pag. 
27 læst og repeteret. Formlæren repeteret, af 
syntaxen læst og repeteret til pag. 56 efter Westerns 
udgave af Løkkes grammatik. Af Lokkes og Knud
sens eng. stiløv. læst mundtlig 26 sider. 1 stil paa 
skolen ugentlig.

4de middelklasse. Af Brekkes lærebog i engelsk for begyn
dere gjennemgaaet udtalereglerne samt læst og repet, 
til side 74 foruden de norske stykker bagi bogen. Alle 

• taleøvelserne er lærte udenad. Læst og repeteret 
formlæren efter Løkkes mindre grammatik. I første 
lialvaar 2, i sidste 1 diktat ugentlig. Siden De
cember 1 stil hver uge paa skolen dels efter de 
norske stykker i læsebogen, dels som gjenfortælling 
af nylig læste stykker, dels efter Knudsens Stiløvel
ser. Stilene bagefter lærte udenad.

Græsk.

3die gymnasialklasse.. Odysseen 5 & 6te bog er læst i 2 
timer ugentlig det hele aar, i hvilke ogsaa lliadens 
1. 2. 3. 6te bog er repeteret. Platons apologi læst i 
4 timer ugentlig i de første 3 maaneder. Under 
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gjennemgaaelsen af denne, ei' der særlig lagt vægt 
paa indholdet og tankegangen og den ihetoriske 
form. Deipaa ei' læst Sofokles Oedipus tyrannus. 
Kor læsningen af denne paabegyndtes, er den græske 
tragedie gjennemgaaet væsentlig efter Tregders li- 
teraturliistorie under forevisning af tegninger, dels 
i Sehmans kulturhistorische bilderbogen, dels i Gulil 
& Kohner. Derpaa er metrum noiagtigt gjenuem- 
gaaet. Under selve gjennemgaaelsen har der været 
lagt megen vægt paa, at disciplene fik den rigtige 
indsigt i stykkets dramatiske gang og i forstaaelsen 
af den tildels vanskelige replikveksel. Derhos er 
ogsaa de forskjellige personers karakterer, saaledes 
som de optræder i stykket, bleven behandlet. 
Chorsangene er noiagtigt gjennemgaaede, saaledes 
at disciplene har kunnet lære ogsaa dem, hvorhos 
deres betydning for stykkets økonomi er bleven 
udforligt udviklet.
I 1 time ugentlig er grammatiken, literaturhistorien 
og antikviteterne bleven gjennemgaaet.

2den gymnasialklasse. Af Xenofons Anabasis 2det kapitel 
af tredie bog, af Herodot efter Berghs udvalg ca. 
20 sider, af Homers Iliade 1ste, 2den (til skibskata
logen) og 3die bog læst og repeteret. Formlæren 
efter Curtius grammatik repeteret, syntaxen gjenuem- 
gaaet efter Hermaustortfs udgave af Xenophon.

1ste gymnasialklasse. Curtius grammatik med benyttelse af 
Berghs læsebog er foi' de vigtigste partiers vedkom
mende gjennemgaaet og repeteret indtil udgangen 
af marts. Under undervisningen er den fremgangs- 
maade befulgt, som fortalen angiver. Scheukls 
læsebog har nmattet opgives, da den er for vidtløftig 
for den korte tid, hvori der nu læses græsk, og 
Berghs læsebog, der nogenlunde følger samme plan, 
benyttes istedet. I slutningen af skoleaaret er læst 
de 4 forste kapitlei’ af 2den bog af Xenophons
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Anabasis efter Hermannstoi-fis udgave med benyttelse 
af hans anmerkninger. Læsningen har været hindret 
d ds ved, at eleverne 1 gang ugenti. har maattet være 
fraværende paa grund af konfimnationsforberedelsen, 
delsved at to elever, som havde taget middelskolens 
afgangsexamen i Christiania paa et af de kortere 
kurser, viste en umodenhed, som hindrede undervis
gen i en betydelig grad.

Geografi,

6te middelkl. Geelmuydens geografi for middelskolen rt pole
ret. Indledningen til geografien er gjennemgaaet. 
Til karttegning er vægtavlen benyttet. Skriftlige 
opgaver er besvarede.

5te middelkl. Læst og repeteret Afrika. Amerika og Au- 
stralien. Desuden uden repetition hele indledningen 
og Norge. Verdensdelene er tegnede dels med kridt 
paa tavlen, dels paa papir, hver elev for sig. —- 
Megen tid er anvendt til. gjennemgaaelse af de læste 
landes eiendommeligheder i natur, frembringelser og 
folkeliv, samt grundtræk af deres tidligere historie.

4de middelkl. Geelmuydeus geografi for middelskolen fra 
Belgien til Asien. Vægtavlen er benyttet til kart- 
tegning.

3die middelkl. Geelmuydeus geografi for middelskolen 
ved Christensen: Læst og reperet. Sverige, Danmark 
Storbritannien og Irland, Nederlandene og Tyskland. 
Karttegning.

2den middelkl. Gjenoptaget udtog af geografien for begyndere 
ved Christensen; den astronomiske og fysiske del 
udførligere gjennemgaaet. Af Geelmuydeus større 
lærebog: Læst og repeteret Norge. Karttegning.

1ste middelkl. Udtog af geografien for begyndere ved ChrL 
stensen læst og repeteret.
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Mathematik og Regning.

3die gymnasiaikl. Goldbergs stereometri indtil sfærisk geo- 
metii læst og repeteret,. Guldborgs plane trigonome
tri reperct. Forbigaaet de med * mærkede numere. 
O. J. Brochs lærebog i arithmetik fra rækker til 
enden, samt repeteret enkelte afsnit. Øvelser i 
opgavers losning, dels hjemme (1 gang ugentlig), 
dels paa skolen.

2d<m gymnasiaikl. Guldbergs plane trigonometri læst og 
repeteret. Forbigaaet de med * mærkede numere. 
O. J. Brochs lærebog i arithmetik fra rodstørrelser 
til logarithmer læst og repeteret. Opgavers løsning 
i sidste halvaar væsentlig paa .-kolen.

1ste gymnasiaikl. O. J. Brochs lærebog i arithmetik fra 
begyndelsen til potentser læst og repeteret.

6te middelkl. Bonnevies geometri fra 5te bog til enden, 
samt repetition at lærebogen. Øvelse i konstruktio
ner efter Munthe-Kaas’s opgavesamling. Bonnevies 
ai’itlimetik fra rodlæren til enden, lærebogen repeter 
ret. I praktisk regning, procent-, rente-, delings-, 
blandings- og kjæderegning efter O. Johannesens 
regnebog. 1 gang ugentlig skriftlige hjemmeopgaver, 
samt 1 time ugentlig i sidste halvaar losning af 
opgaver paa skolen.

Med pigeafdelingen læst og repeteret Bonnevies 
bogstavregning samt Bonnevies udmaalingslære. 
Opgaver efter Munthe Kaas, Johannesen, Getz o. f 
I praktisk regning reguladetri, rente, rabat, disconto, 
selskabs og blandingsregning, samt kjæderegelen 
gjennemgaaet efter 0. Johannesens regnebog. Opga
ver som hjemmearbeide og som extemporalarbeide 
paa skolen hver uge.

5te middelkl. Bonnevies geometri fra 2den til 5te bog læst 
og repeteret. Konstruktion paa skolen af de i 
lærebogen forekommende opgaver, samt øvelser i 
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konstruktion af endel opgaver efter Munthe-Kaas’s 
opgavesamling. Bonnevies arithmetik fra 2den bog til 
potentser læst og repeteret. Losning af opgaver væsent
lig paa skolen. 4de hefte at Voss og Slangs regnebog. 

4de middelkl. Bonnevies geometri til 2den bog læst og 
repeteret. Opgaver efter Mnntlie Kaas's exempel
samling. Johannesens arithmetik til 2den bog læst 
og • repeteret. Opgaver saavel fra denne bog som 
fra forskjellige andre opgavesamlinger. Extemporal- 
opgaver paa skolen en gang ugentlig. — Skriftlige 
hjemmeopgaver i første halvaar en gang ugentlig — 
senere hver anden uge.

Regning: Sammensat reguladetri, procent og 
renteregning.

3die middelkl. Efter repetition at almindelig brøk er. der 
gjennemgaaet enkelt, og sammensat reguladetrie. 
Voss og Slangs tildels ogsaa Johannessens regnebog 
er benyttet.

1ste hefte af Getz geometriske konstruktioner 
ere tegnede, med lidt udførligere forklaring af 
trekanter og firkanter — endel flere konstruktioner 
ere. udførte, end bogen indeholder.

2den middelkl Repetition af benævnte hele tal og decimal
brøk; almindelig brok. Loss £ Slangs regnebog 2det 
og 3die hefte.

1ste middelkl. Repeteret de tre første regningsarter. Gje.n- 
nemgaaet divisio. decimalbrøk og de tre første reg
ningsarter med benævnte hele tal. Voss & Slangs 
regnebog 1ste og 9det hefte.

Naturlære.

Gte middelklasse : Repetition af Sørensens naturhistorie med 
en nøjagtigere gjennemgaaelse af menneskets byg
ning og foredrag om „Vort Legemes Bygning, Liv og 
Pleie af Prof. Dr. Bock“. Skolens zoologiske samling 
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gjennemgaaet og forevist. Sørensens botanik repete
ret. Plantesystemet efter Arbo’s plantelære. Søren
sens flora benyttet. Gte, 5te og 4de klasse har fra 
vaaron været inddelt i partier, som efter tur har til- 
veiebragt blomster og planter, eftersom disse var 
fremkomne, til botaniktimerne, og disse planter er af 
læreren i timen gjennemgaaede og bestemte, og der- 
paa har eleverne taget dem med hjem, presset dem 
og indsat dem i anskaffede herbarier. Senere har 
eleverne klassevis, ledsagede at læreren, foreta
get exkursioner i byens nærhed og repeteret de paa 
skolen gjennemgaaede planter og samlet og bestemt 
nye arter.

Getz’s lærebog i fysik fra § 111 til enden. Re* 
peteret lærebogen med undtagelse af læren om lyden 
og lyset.

5te middelklasse: Sørensens botanik fra „Helkronede“ og 
ud bogen læst og repeteret Afsnittet om planternes 
indre bygning gjennemgaaet. Sorensens flora er benyt
tet. Plantesystemet efter Arbo’s plantelære. Bestem
melse af levende planter som Gte klasse.

Henriksens lærebog i fysik til varmelæren læst 
og repeteret.

4de middelklasse: Sørensens naturhistorie fra leddyr og ud 
bogen, læst og repeteret. Sørensens botanik til 
„helkronede“. Systemet efter Arbo plantelære. Sø
rensens flora er benyttet. Plantebestemmelse som 6te 
og 5te klasse.

3die middelkl. Sørensens naturhistorie fra hvirveldyr til 
leddyr, læst og repeteret. Efter Sorensens botanik er 
af læreren mundlig gjennemgaaet det vigtigste af 
plantens ydre bygning; bestemmelse af nogle af de 
simplere markplanter.

2den middelklasse: Af Sørensens 3die udgave gjennemgaaet 
udvalgte dyretyper af pattedyr. Aber—rovdyr—
sæler—gnavere — de indenlandske drøvtyggere, 
heste—hvaler.
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Af fugle: Rovfugle, kraakefugie, de vilde 
svømmefugle og vadefugle.
Af krybdyr: Krokodiller og slanger.
Af i n s e k t. e r : Bien, myren og de I ovingede.
Desuden mundtlige fortællinger og oplæsning af 

BreLms naturhistorie. — Skolens zoologiske samling 
benyttet, samt tegninger og vægplancher.

Fegiiing.

6te middelkl. a. P r o j o k t. ions t e g n i n g: Fortsat kon
struktion af stereometriske legemer og 
disses sammenstilling til complicerede. fi
gurers projektion, dels parallelt begge 
planer, dels skraa del ene og parallelt, det 
andet. De sidste aars exaniensopgaver 
ere tegnede. „Lærebog i projektionstegning 
for middelskolen af A. Petersen“ er delvis 
benyttet.

b. Fri li a a n d s t e g n i n g: Forisat øvelse i 
krumliniede figurer efter vægtegninger og 
forlæggerblade. De af departementet hidtil 
givne oxamenstegninger ere samtlige tegnede.

5te middelkl a. Projektionstegning: Elementerne 
af den descriptive geometri gjennemgaaet. 
Projektion af enkle og sammenstillede 
stereometriske legemer, kun lodret det ene 
plan og parallelt det andet. Tegningerne 
ere her — ligesom i 6te klasse — udførte 
med blyant og overtrnkne med tusch og 
ridseijæder, samt, med blaa eller røde linier 
for konstruktionslinier. „Lærebog i projek
tionstegning for middelskolen af A. Petersen“ 
er delvis benyttet.

b. F r i h a a n d s t e g n i n g: Forisat øvelse 
i tegning især efter „Herdtel elementar
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unterricht im freihandzeichnen“. Tegnin
gerne udførte med blyant og overtrukne 
med tusch og pen — de flinkere elever har 
farvelagt sine tegninger med farver og 
pensel.

4de middelkl. Tegning efter „Herdtei elementarunterricht 
im freihandzeichnen“, efteråt først læreren ved 
rids paa vægtavlen har antydet hjælpelinjer og 
fremgangsmaade. Tegningerne udførte med blyant 
og overtrukne med tusch, hvorpaa de flinkere 
elever har anvendt farver og pensel.

3die middelkl. Simplere, krumlinjede figurer — ellipser, 
skruelinjer, ovaler o. s. v. Senere gjennemgaaet cirke« 
len og afledede former som rosetter, palmetter, 
akanthus, baandslyng o. s. v. efter lærerens opteg
ning paa vægtavlen. „Opgaver i frihaauds tegning 
ved Harald F. Petersen“ ere benyttede. Tegningerne 
udførte med blyant og overtrukne med tusch i tegne
bøger med oprudet kvadratnet.

2den middelkl. Tegning efter Adlers fortegninger.

Skrivning.

6te til 4de middelkl. De skriftlige arbeider har været 
gjennemgaaede for hver maaned, hvorhos eleverne har 
skrevet en side i en skrivebog, der saa er bleven 
gjennemgaaet og rettet. Karaktererne har været 
medregnede ved maanedsopgjøret.

3die middelkl. 3die hefte af „skrivebog udgiven efter 
offentlig foranstaltning“. Øvelser i haandskrift, 
gothisk skrift og skriftlæsning.

2den middelkl. 1ste, 2det og 3die hefte af „skrivebog udgiven 
efter offentlig foranstaltning“. Tildels ogsaa opskrift 
paa vægtavlen.

1ste middelkl. Grundtræk, tal og bogstaver for det meste 
efter takt. (Skrivebogens 1ste og 2det hefte). Øvelser 
i samskrift efter opskrift paa vægtavlen.

3
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VII. Afgangsexamener.
Examen artium.

Til denne examen fremstillede sig 5 af skolens elever. 
Den skriftlige del afholdtes ved Aalesunds skole, den mundt
lige ved Christiansunds Udfaldet af examen var følgende:

3 meget godt,
2 godt.

De specielle karakterer vil sees af følgende fortegnelse:
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1. Barmann, Gregor Elisæus . 3 3 3 2 1 2 3 4 4 2 1 3 31 12 Godt.
2. Haasted, Mikal B. Rønneb. 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 20 12 Meget godt.
3. Lere, Anton Elias.............. 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 12 Meget godt.

Godt.4. Strand, Wilhelm Jørgen ... 4 3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 2 31 12
5. Sæther, P. Andr. Britannius 4 3 3 3 3 1 2 1 2 3 3 2 2 32 13 Meget godt.

1. De anmeldtes navne 2. Forældrenes navne 3. Fødselsaar 
og Sted 4. Middelskoleexamen

1. Barmann, Gregor Eli
sæus ...........................

Ole Barmann, sogneprest, Har
ham. Grethe f. Merck.

Harham 1867 
10 Oktbr.

Aales, off. Alm.
1885 2.50

2. Haasted, Mik. Baade
Rønneberg .................

Lars Haasted, Kjøbmand, Aale- 
sund. Sofie f. Rønneberg.

Aales. 1870.
13 Oktbr.

Do. Do. Do. 1.89

3. Lere, Anton Elias . . Rasmus Amundsen Lere, Tømmer
mand, Aales. Karoline Pedersd.

Aales. 1869 
25 Marts.

Do. Do. Do. 1.39

4. Strand, Wilhelm Jør
gen. .............................

Hans Strand, Sorenskr., Søndre
Sendm. Julie f. Cock.

Moss 1869 
6 Oktbr.

Do. Do. 1884 2.07

5. Sæther, Peter Andreas
Britannius ................

Peter Gjøsundsæt., Gaardbr. Bor
gund, Søndm. Anne Albertsd.

Gjøsundsæt.
1866 29 Okt.

Do. Do. Do. 2.64
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Middelskolens ai’gaiigsexamen.

Samtlige elever af 6te middelklasse fremstillede sig til 
denne og tog den med følgende udfald :

Paa latinlinjen 3 elever, som alle fik meget godt.
— engelsklinjen 11 elever, hvoraf 1 fik udmerket godt, 

9 meget godt. 1 godt.
En privatist fik godt.
Desuden underkastede en elev sig tillægsprøven i latin, 

og to prøven i fransk.
Udfaldet for de enkeltes vedkommende var følgende:

Latinlinjen.

1.
Navne 

Emil Aall..............
Hovedkar.

............ 2.18 m. g.
Optaget i skolen.
4 m. 1. 1885.

2. Niels Barth............ ............ 1.98 in. g. 1 m. 1882.
3. Johan Vasbotten . . ............  2.28 m. g. 4 m. 1. 1885.

Engelsklinjen.
1. Mikael Berntsen. .. .............. 2.46 m. g. 1 m. 1880.
2. Lauritz Fjørtoft. . . ............  2.00 m. g. 4 m. e. 1885.
3. Sofus Frøland .... ............ 2.43 m. g. 2 m. 1883.
4. Frithjof Gaaseide . ............ 1.96 m. g. 2 m. 1882.
5. Ole Uri.................. ............ 1.40 u. g. 4 m. e. 1885.
6. Johanne Aarestrup ............ 1.70 m. g. 5 m. e. 1886.
7. Karoline Barstad . ............ 1.70 m. g. 5 m, e. 1886.
8. Karen Dahl.......... ........ ... 1.93 m. g. 6 m. e. 1887.
9. Annette Kolbensen ............ 2.43 m. g. 5 m. e. 1886.

10. Lucie Voss............ ............ 2.18 m. g. 6 m. e. 1887.
Af skolens øvrige elever, som fremstillede sig til examen, 

fik i de forskjellige klasser 10 udmerket godt, 68 meget 
godt, 14 godt, 1 temmelig godt.

Ved skolefesten uddeles aarlig to præmier for flid og god 
opførsel af apotheker P. L. Øwres legat. For 188" tilfaldt 
disse:

Monrad Heggen, elev af 3 gym., der fik Øverlands 
Norges historie 1ste og 2det bind. Emil Johnsen elev al 
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Ste m e., der fik Nordahl Rolfsens „Norske Digtere efter 
P. Dass“. I 1888, Carl Ibenfeldt, elev af 1 gym., der fik den 
samme bog. Ole Uri elev af 6te m. e., der fik Collins 
skildringer af naturvidenskaberne og Y. Nielsens „Rundt Norge“.

Opgaverne til middelskolens afgangseksamen i 1888 var 
folgende.*)

Opgave i norsk.
Hvilken nytte har vi af vore skove ?

Opgave i latinsk stil.
Paa den tid, da kong Antiochus rustede sig til krig mod 

romerne, skrev Hannibals uvenner til Rom, at der var sendt 
brev fra Hannibal til Antiochus, og at gesandter hemmelig 
var komne fra kongen til ham. Romerne var ikke uvidende 
om, at Hannibal var meget begjærlig efter at fornye krigen 
og de havde ikke glemt, hvor store nederlag den puniske1) 
anfører havde tilføiet dem. De besluttede derfor at sende 
gesandter til karthagernes*) senat for at forlange, at Hanni
bal skulde udleveres.3) Da gesandterne kom til Karthago,4) 
flygtede Hannibal til Antiochus, af hvem han blev venlig 
modtaget;5) han kunde dog ikke overtale kongen til at føre 
hæren over til Italien og angribe romerne der. Romerne 
fordrev Antiochus fra Grækenland, og da han var vendt 
tilbage til Asien, blev han tvunget til at slutte fred. Blandt 
andet lovede han at overgive Hannibal til romerne. Ogsaa 
dengang undkom”) Hannibal; men faa aar efter tog han gift 
for ikke at falde i romernes hænder.

') Punieus. 2) Carthaginienses. 3) Udlevere dedcre. “’I Carthago, 
iuis. 5) Modtage excipere. Undkomme elabi.

Opgave i tysk stil.
I aaret 1714*) blev der bygget et høit taarn paa en af 

de største kirker i Kjøbenhavn. Under arbeidet hændte det 
en dag, at en tømmersvend kom i trætte med sin mester og

®) Disae optages af hensyn til de mange udenbyesboende, der ønsker 
sig programmet tilsendt.
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i vrede paastod, at han var en lige saa dygtig tømmermand 
som han. Da tog mesteren uden at sige et o>’d en lang bjelke 
og lagde den ud fra toppen af stilladset, greb en oks, gik 
med den ud paa bjelken og huggede den med et sikkert 
hug fast i bjelkens ende. Derpaa vendte han sig om og gik 
tilbage ind i taarnet og befalede svenden at gaa ud og 
hente øksen. Denne gik ogsaa raskt derud. Men da han 
var kommen paa den yderste ende af bjelken og vilde gribe 
efter øksen, forekom det ham, som om der var to okser. 
Han raabte derfor til mesteren og spurgte, hvilken af dem 
han skulde tage. Da skjønte mesteren, at han var bleven 
svimmel, og sagde: „Gud være din arme sjæl naadig“. 
I samme øieblik styrtede svenden ned og slog sig ihjel.

*) Skrives med bogstaver.

Opgave i engelsk stil.
Under den franske revolution var en adelsmand ved 

navn Le-fort bleven grebet og kastet i fængsel som fiende 
af friheden og sit fædreneland. Hans hustru, der frygtede 
det værste, forsøgte ethvert middel, som mod og kjærlighed 
kunde finde paa, for at redde ham, dog uden held. Da 
kjøbte hun for en betydelig pengesum tilladelse til at 
aflægge ham et besøg i fængselet. Til fastsat tid viste hun 
sig for sin mand, iført to dragter, den ene udenpaa den 
anden. Uden at give eller modtage noget kjærtegn, tog hun 
hurtig af sig den yderste dragt, og hvor meget end manden 
vægrede sig, lykkedes det hende dog at overtale ham til at 
tage denne paa og lade hende blive tilbage i hans sted. 
Forklædningen viste sig fortrinlig. Le-fort slap ud og 
flygtede. Først den følgende dag opdagedes listen. — „Dit 
skarns menneske !“,*)  udbrød da fangevogteren, „hvad har 
du gjort?“ — „Min pligt“, svarede hun; „gjør du din!“

*) Skarns menneske: wretch.
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Opgave i regning og konstruktionstegning.
(For gutter.)

Formiddag.
1. A lod bygge et hus, som var beregnet til at ville koste 

ham 19,000 kr. i fuld færdig stand. Kjelderen blev 
gravet 12,5 m. lang, 8,4 m. bred og l,s m. dyb. Udgrav
ningen og bortkjøringen af gruset blev betalt med kr. 
0,75 pr. læs. I hvert læs toges 0,s m3. Opmuringen af 
kjelderen kostede kr. 1263,75. Da disse arbeider var 
udførte, fandt han, at deres kostende svarede til bereg
ningen. Den øvrige del af bygningen fik han derimod 
opført 16 pct. billigere end beregnet. Hvad kom altsaa 
huset til at koste?

2. En kapital paa 40,000 kroner er udsat paa rente. Ved 
det 1ste aars udløb blev der af aarets rente borttaget 
600 kr.. medens resten af samme blev udlaant tir 
72 pct- høiere rente end kapitalen selv. Ved enden af 
2det aar var den oprindelige kapital herved voxet 
op til 42645 kroner. Til hvilken procent var kapitalen 
udlaant?

(Eftermiddag).
3) Beregn fladeindholdet af en rhombe med 20 cm. omkreds, 

naar den ene diagonal er 2 cm. større end den anden.
4) Konstruer et retvinklet triangel, hvori den ene kathet 

er 10 cm. og den indskrevne cirkels radius 4 cm. For
klar fremgangsmaaden.

(For piger.)
(Formiddag.)

1) A lod bygge et hus, som var beregnet til at koste ham 
19000 kr. i fuld færdig stand. Kjelderen blev gravet 
12,5 m. lang, 8,4 m. bred og 1,5 m. dyb. Udgravningen 
og bortkjøringen af gruset blev betalt med kr. 0,75 pr. 
læs. I hvert læs toges 0,( m.3. Opmuringen af kjelderen 
kostede kr. 1263,75. Da disse arbeider var udførte, fandt 
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han, at deres kostende svarede til beregningen. Den 
øvrige del af bygningen fik han derimod opfort Iß pct. 
billigere end beregnet. Hvad kom altsaa huset til at 
koste ?

2) 1 kg. the og 5 kg. sukker koster tilsammen 10 kroner. 
Dersom prisen paa sukker forøges med 50 pct. og prisen 
paa the med 10 pct,, koster de kr. 12,oo. Hvad er prisen 
paa 1 kg. af hver sort?

(Eftermiddag.)
3) I en cirkel er der indskrevet et triangel saaledes, at 

den ene af de buer, hvori cirkelen deles, er 1 IS'/a0, og 
af de to andre er den ene dobbelt saa stor som den 
anden. Beregn, hvormange grader og minutter vinklerne 
i trianglet indeholder.

4) Konstruer et retvinklet triangel, hvori den ene kathet 
er 10 cm. og den indskrevne cirkels radius 4 cm. For
klar fremgangsmaaden.

Opgave i projektionstegning.
Følgende figurer, opstillede af læreren efter det ham 

tilstillede rids, forlanges aftegnede i horizontal og vertikal 
projektion.

En kvadratisk klods ligger paa horizontalplanet saaledes, 
at dens ene sideflade danner en vinkel paa 30° med de t 
vertikale projektionsplan. Midt paa denne staar en ret 
kegle. Til keglen støtter sig en regulær, 6 kantet pyramide, 
dei1 staar med spidsen paa horizontalplanet og saaledes, at 
pyramiden og keglens akser ligger i et plan parallelt med 
det vertikale projektionsplan.

Den kvadratiske klods: gruudfladeside 6 cm., høide 
2,5 cm.

Afstanden fra dens midtpunkt til det vertikale projek» 
tionsplan ß cm.

Keglens grundflades radius 3 cm., høide 10 cm.
Pyramidens grundflades større radius 3 cm., høide 

.10 cm.
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Afstanden fra pyramidens spids til midtpunktet af grund
fladen i den kvadratiske klods 8 cm.

VIII. Samlingerne.
a Bibliotlickct

er i aarets lob forøget med følgende værker :
Norske universitets og skoleannaler.
Trier og P. Voss, Vor ungdom.
Naturen, illustreret maanedsskrift.
Bonitz, Zeitschrift für das gymnasium.
Nyt magazin for naturvidenskaberne.
Lie og Sars, arkiv for mathematik og naturvidenskaberne.
Thriege historisk arkiv.
Bætzmann Lovtidende.
Den norske turistforenings aarbog for 1887.
Foreningen for norske mindesmærkers bevaring, aargang 

1887.
S. Bugge arkiv for nordisk filologi. 3, 3. 4.
Maanedsskrift. for elementær mathematik for 1887.
Arctander, bibelens oprindelse.

A. Riise, Catull.
Ingerslevs latinske materialier til stile.
Forhandlinger ved de skandinaviske naturforskeres 13de møde.
P. L. Ibsen, kursus i tysk paa 100 timer 1.2.
W. S. Dahl, Haakon Ladejarl.
Stenersen, Catulls digtning.

do. udsigt over den romerske satires forskjellige arter.
A. B. Drachmann, Catulls digtning.

do. guderne hos Vergil.
Sofocles, Oedipus ed. S. Merler.

do. do. Præparationen von W. Ereund.
Bull, Norges statskalender 1888.
Jens Nørregaard, Peder Skram og Elsebe Krabbe.
AV. Werther, Der unterricht in der Volksschule.
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Det meteorologiske institut: Bulletin meteorologique du 
nord 1887.

K. L. Sørensen, araberne og deres kultur i middelalderen. 
Det statistiske centralbureau, statistisk aarbog for 1887. 
Kirkedepartementet, budgetproposition for 1888—1889.
Svensk kgl. ekklesiastikdptm. oversigt over skolerne 1880— 

1882.
Dr. G. Storm, Islandske annaler indtil 1875.
Schübeler, Norges væxtrige 2.2.
Mohn, tordenvejrs hyppighed i Norge.

do., Les orages dans la péninsule scandinave.
Carl Romshorn, Ausgewählte schulreden.
Schulrath Roempler, Aus meinem seminarleben.
Norske rigsregistranter II, I.
Napoleon, Julius Cæsars historie.
Hermannstorff, et artiumspensum af Xenophons anabasis.
Universitetsbibliothekets aarbog for 1887.
Henrik Jæger, Henrik Ibsen, et litterært livsbillede.
Dr. Lyon, Zeitschrift für den deutchen unterricht Ister 

Jahrgang.
Marryat, the children of the new forest.
Haukenæs, natur, folkeliv, folketro i Hardanger. 5te del, 

Vikør.
Sofokles Antigone af Scbneidewin.

do. do. - Wolff.
Erslev, jordkloden og mennesket.
Daae, det gamle Christiania.
Svenske, danske, norske skoleprogrammer.

(En hel del af disse bøger er gave ft a det offentlige, 
en del fra private).

b. Den naturhistoriske og physiske samling 
er væsentlig forøget med billedvæl ker:

H. Leutemann zoologisk atlas.
Sahlerz, planteatlas.
Weiss, bilderatlas der sternenweit.

Efter indstilling fra rektor fik skolens lærer i naturhistorie,
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Hr. Brun, et stipendium ifjor i sommerferierne efter eksamen, 
stort 100 kr., hvilket beløb var opsparet paa den naturhisto
riske samlings konto. For dette beløb opholdt han sig i 4 
uger ved Bergens museum og lærte der udstopning af dyr.

IX. 
ludskrivnhigspenge udgjor: for middelskolen........ kr. 8.00. 

- gymnasiet. ....... „ 16.00. 
Skolepengene udgjør: - 1ste middelklasse. „ 48.00.

- 2den og 3die do. . . „ 72.00. 
- 4de og 6te do. .. „ 96.00. 
- 1ste gymnasialkl... „ 120.00. 
- 2den og 3die do. . . „ 144.00. 

Moderationen er: 7* fragaar for hver af de følgende brødre. 
Gratisternes antal var:

a) af de Rønnebergske legater:
1 7i i 6te middelklasse.
4 Vi i 5te do.
1 7i i 4de do.
1 V2 i 3die do.

Tilsammen kr. G72.OO.
b) af det offentlige:

2 7i i 2den gymnasialklasse.
1 72 i 4de middelklasse.

Tilsammen kr. 336.00.
Af skolepengene uddeles 10 % i fripladse. 

Skolens kasserer er adjunkt Kolderup.

X. Almindelige bemerkninger.
Sundhedstilstanden har i regelen været nok saa god, dog 

maatte ikke faa af eleverne være borte fra skolen paa grund 
af en skarlagensepidemi, som gik i sidste halvaar. De 
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almindeligste sygdomme er hovedpine og forkjølelse. Hjem
mearbeidet har for de af skolens elever, som har gjennemgaaet 
dens klasser fra neden, ikke været forbunden med nogeusom- 
helst overanstrengelse. Enkelte ældre elever, som er komne 
ind i de høiere klasser og som mangler de forkundskaber, 
som opnaaes gjennem en ordentlig skolegang, har rigtignok 
maattet læse adskilligt mere; men dette er fra deres side 
en frivillig sag. Elever fra landsbygderae faaes gjerne 
for sent ind i skolen, mange gange først, naar de egentlig 
burde være færdige med skolen. Derfor har gjennemsnits- 
alderen her ved skolen gjerne været større end ved andre 
skoler. Selv her fra byen kommer ofte eleverne ind for 
gamle, idet forældrene først lader børnene gjennemgaa den 
høiere almueskole og derpaa søger ved privatlæsning at 
faa dem ind i de høiere middelskoleklasser. Men sjælden 
bliver saadanne elever færdige, for de bliver 18—1.9 aar 
gamle. Faar skolen eleverne ind i ordentlig tid, 9—10 aar 
gamle, i 1ste middelklasse, vilde, naar der anvendes ordentlig 
flid og evnerne ikke er for ringe, i regelen være færdige 16 
aar gamle. Dette er den passende alder for dem til at gaa 
ud i det praktiske liv; thi ogsaa dette trænger en ikke liden 
læretid, hvis man skal blive dygtig i sit fag.

Ved skolen er der nu oprettet en haandgjeniings- eller 
med et svensk ord saakaldet sløidskole. Denne er her i 
Aalesund saameget mere nødvendig, som veiret hele vinteren 
igjennem lægger store hindringer iveien for opholdet i fri 
luft om eftermiddagen og aftenen. Naar eleven er færdig 
med sine lekser, har han derfor i regelen lidet eller intet at 
bestille og gaar blot og kjeder sig. Haandgjerningsskolen 
er saaledes indrettet, at hvert parti, der bestaar af 12—13 
elever, har 2 gange ugentlig undervisning fra 4—6, ialt 3 
partier. Den almindelige arbeidsskole har overtaget under
visningen heri, da den baade har lokale og det fornødne 
værktøi. Der har været ikke, liden tilstrømning hertil af 
eleverne, idet over halvdelen har meldt sig til det vordende 
kursus. Eleverne arbeider efter modeller, fra Näås sløidskole 
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i Sverige, suppleret med de fra Kjenneruds skole i Sta
vanger.

At en ordentlig dreven haandgjerningsskole har stor 
indflydelse ikke alene paa elevernes praktiske færdighed, 
men ogsaa paa deres aandelige udvikling er for bekjendt, 
til her at behøve nogen nærmere udvikling.

Forberedelsesskolens eleveantal er desværre i den senere 
tid gaaet saa tilbage, at kommunens tilskud til denne stadig 
maatte forøges. Da nu kommunen ogsaa holder den hervæ
rende pigeskole, fandt man, at det var bedst og billigst for 
kommunen at slaa forberedelsesafdelingen for gutterne sammen 
med pigeskolen. Fra august 1888 er derfor forberedelses
skolen gaaet over til pigeskolen, og dens mangeaarige lærer, 
hr. seminarist E. Dahl, er derfor traadt ud af denne skoles 
tjeneste. Med rosværdig flid og iver har han i mange aar 
varetaget sit ikke lette hv&rv, idet han sjelden har havt 
nogen assistance, men, som regel, alene har maattet bestride 
undervisningen i hele fællesafdelingen.

Skolens bygninger og inventarium har iaar ikke under- 
gaaet nogen forandring. Der forestaar imidlertid en større 
reparation, da tagene paa bygningerne maa belægges med 
skifersten istedetfor med tagsten; thi de stærke storme og 
megen regn har bevirket, at tagene lækker paa mange steder 
og vanskeligt kan tættes.

Ventilationen i skoleværelserne har man søgt at hjælpe 
paa derved, at man har lagt ventilationsrør ind i klasserne. 
I friminuterne sættes i regelen vinduerne op, men om vinteren 
er man ofte hindret heri, da de stærke storme ville blæse 
vinduerne af; men da har man god hjælp af disse rør. Luften 
i klasseværelserne er derfor i den senere tid, da de ikke 
længere er overfyldte af elever, upaaklagelig.
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XI. Uddrag af skolens regnskab for det 
forløbne skoleaar:

1. Udgifter: a. lønninger m. m.................................37 381.so
b. bibliothek og samlinger...... 468.71
c. fripladse, stipendier og legater. .. 936.oo
d. lys og brænde....................... 8O7.so
e. forskjellige udgifter............. 5O7.is

2. Indtægter: a. skole- og indskrivningspenge .... 7925.no
b. bidrag af kommunen............. 36O6.oo
c. renter af skolens legater og andre

kapitalei'.................................. 336O.oo
d. statsbidrag ...................................... 24 800.oo

Tillæg: Gjennems.ald. i 3 g. er 184/i2, Normalaid. 17 aar.
do. i 2 - er 2O'/i2, do. 17 —•
do. i 1 - er 16 do. 15 —

7925.no
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Opgave
over

de boger, som i skoleaaret 1888/s9 skal benyttes i de 
forskellige klasser.

1ste middelkl. Norsk læsebog af Eriksen og Paulsen, 2den 
del. — Vogts lille bibelhistorie; Luthers kathekismus. 
— Christensens geografi for begyndere. Voss og 
Slangs regnebog 1ste hefte. Winthers forberedende 
lærebog i historien.

2den og 3die middelkl. Eriksens og Paulsens læsebog, 2den 
del; Hofgaards lille norske grammatik. — Lassens 
tyske Elementær- og Læsebog; Løkkes mindre tyske 
grammatik. — Vogts bibelhistorie for borgerskoler; 
Sverdrups udgave af Pontoppidans forklaring; Luthers 
kathekismus; Landstads salmebog; det nye testa» 
mente. — Nissens historie ved Schjøth. — Christen
sens geografi. — Sørensens naturhistorie. — Voss 
og Slangs regnebog 2det og 3die hefte.

4de middelkl. Eriksens og Paulsens læsebog, 3die del ; 
Hofgaards grammatik. — Pans, og Lassens tyske Læse- 
stykker; Løkkes tyske grammatik; Kapers lexikon; 
Knudsens tyske stiløvelser for middelskolen. — 
Andersens latinske læsebog. — Brekkes engelske 
elementærbog; Løkkes mindre engelske grammatik. 
— Nissens historie ved Schjøth; Eriksens lærebog i 
Norges, Sveriges og Danmarks historie. — Christen» 
sens lærebog i geografien. Sørensens naturhistorie. 
— Johannesens arithmetik og Bonnevies geometri. 
— Vogts bibelhistorie for borgerskoler; Sverdrups 
udgave af Pontoppidans forklaring; Det nye testa
mente. -- Voss og Slangs regnebog, 4de hefte.

Midd. 5te og 6te klasse: Eriksens og Paulsens læsebog, 
3die del; Hofgaards gram.; Pauss og Lassens tyske 
læsebog; Løkkes tyske grammatik; Kapers lexikon; 
Knudsens tyske stiløvelser for middelskolen. —Brekkes 
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engelske læsebog; Geelmuydens engelske ordbog; Lar
sens dansk-engelske ordbog; Løkkes engelske gram» 
matik. — Voss’s latinske læsebog for middelskolen ; 
Schreiners latinske grammatik. — Wallems franske 
læsebog; Knudsens franske grammatik; Schjøths 
his torie ; Eriksens lærebog i Norges, Sveriges og 
Danmarks historie for middelskolen. — Christensens 
lærebog i geografien. — Sørensens naturhistorie. -- 
Johannesens arithmetik og Bonnevies geometri; Brochs 
logarithmetabel. — Henrichsens fysik. — Vogts bibel
historie for mellemklasserne; Sverdrups udg. af Pon
toppidans forklaring ; Det nye testamente.

1ste til 3die gymnkl. Nissens kirkehistorie; Det nye 
testamente paa græsk; Borgens veiledning til udar- 
beidelse i modersmaalet; Eriksens literaturhistorie. — 
Nygaards oldnorske læsebog og sammes oldnorske 
grammatik. — Curtius’s græske gram, — Wallems og 
Knudsens franske læsebog; Knudsens franske gram.; 
Thrieges lærebog i oldtidens historie. — Eriksens 
lærebog i Nordens historie. — Brochs lærebog i 
arithmetik ; Guldbergs i stereometri og i trigonometri.

A al es und i Oktober 1888.

V. Voss.


