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Klaus E. Ejeides Bog- & Accidenstrykkeri.

1892.



Aarsberetning

om

Aalesunds off. høiere almenskole

for

skoleaaret 1891—1892

ved

Skolens Rektor.



I. Skolens Forstanderskab.
Byfoged Hagbarth Benneche tiltraadte iste juli 1888.
Provst Lars Anton Moe

Grosserer Joakim Renneberg

1ste oktober 1887, 
valgt af kommunen.
1ste oktober 1884, 
valgt af kommunen. 
8de december 1891, 
valgt af kommunen.
1ste april 1876. For» 
mand i forstander» 
skabet.

Distriktslæge Lorentzen

Rektor Valentin Voss

II. Skolens lærerpersonale.
1. Rektor Valentin Voss, f. 21/r 1834, udnævnt til time» 

lærer ved Drammens latinskole 3% 1858, til adjunkt 
ved samme skole */r 1860, ‘/r 1863 udnævnt til over» 
lærer og bestyrer af Fredriksstads kommunale skole, 
27/i' 1875 til rektor ved Aalesunds offentlige almen» 
skole.

2. (Iverlærer Martin Johannes Bugge, f. 2/I0 1830, 
novbr. 1854 udnævnt til adjunkt ved Kongsbergs skole, 
juni 1875 til overlærer ved Aalesunds skole.

3. Overlærer Gabriel Hetting Landmark, f. 2S/is 
1333, udnævnt 26A2 1877 til overlærer ved Christiansunds 
skole, |5/» 1881 til overlærer ved Aalesunds skole.
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4. Adjunkt Gerhard Fredrik v. d. Lippe Dahl, f. 1838, 
udnævnt til adjunkt 1875.

5. Adjunkt Vilhelm Ferdinand Kolderup, f. 2/2 1835, 
udnævnt til adjunkt ”/s 1878.

6. Adjunkt Paul Sollte, f. 1852, udnævnt 1882 til klas= 
selærer ved Skiens offentlige almenskole, 29/s 1883 til 
adjunkt ved Aalesunds skole.

7. Adjunkt Kristian Birch Reichenwald Bassøe, f. 
1856, udnævnt til adjunkt 29/s 1884.

8. Klasselærer Olaf Olsen f. 26/s 1835, udnævnt ‘/o 
1864 til klasselærerer ved Aalesunds off. almenskole (læ^ 
rer fra skolens oprettelse).

9. Klasselærer Hans Clausen Brun, f. 6/8 1854, ud= 
nævnt 24/i 1882 til klasselærer ved Aalesunds off. al= 
menskole.

10. Lieutenant Arntzen, gymnastiklærer fra 23/io 1891.
11. Frk. Gudlov Jakobsen, gymnastiklærerinde fra ä8/io 

1891.
12. Organist Anton Heiberg, f. % 1837, skolens sang* 

lærer siden august 1883.

Ved kombinationen med pigeskolen ansattes følgende 
af dens lærerinder ved almenskolen.
13. Bergithe Nicoline Christine Holtermann, f. 1832. 

lærerinde ved det borgerlige pigeinstitut i Bergen fra 
1853—56, ansat I860 som lærerinde ved Aalesunds 
komm, pigeskole, har i 10 aar været lærerinde og i 
21 aar bestyrerinde af nævnte skole, 1891 ansat som 

inspectrice ved Aalesunds off. almenskole fra 7? 1891.
14. Emilie Paulsen f. 17A 1842, juni 1862 udnævnt til 

lærerinde ved Aalesunds kommunale pigeskole, 1891 ud= 
nævnt til lærerinde ved Aalesunds offentlige almenskole.

15. Lina Olsvig, f. 10/ø 1855, ansat 1874 ved Aalesunds 
komm, pigeskole, 7? 1891 ansat ved Aalesunds off. al* 
menskole (eg. kun ansat i halv post, men ved delingen 
af 4de middelklasse maatte hun læse i fuld post).



1892] Lærere og disciple.

16. Fr. Lucie Voss har vikarieret 6 t. ug. i tydsk i 2den 
middelklasse.

Karl Sperre f. Vm I860. Skolens pedel siden 1884.
.1 februar og marts var overlærer Landmark fra» 

værende paa grund af sygdom. Hans timer besørgedes dels 
af rektor, dels af adjunkt Bassøe, dels af overlærer Bugge.
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Elevernes gjennemsnitsalder 30 Juni 1892. Normalalder.
1ste Middelklasse 11 Aar og 2 maaneder 10 A ar
2dén do. 12 — 2 — 11 -
3die do. 12 — 7 — 12 -
4de do. a. 14 — 5 — 13 —

do. b. 14 — 2
5te do. 16 14 -
6te do. 16 4 — 15 —
1ste Gymnasialklasse 17 — 3 — 16 —
2den do. 19 — 9 — 17 —
3die do. 20 — 5 — 18 —

Fagfordeling mellem lærerne i 1891—1892.

25 timer.

A ^e^tør X^øss.
Græsk 3—2 gymnasialkl. 7 timer.

— 1 do. 7
Latin 3—2 do. 5 15

-------——. 19 timer.
2. Overlærer ^ugge.

Norsk 6 middelkl. 3 timer.
— 5 do. 3 15

— 4 do. 4 n
Tysk 6 do. 4 ii

— 5 do. 3 51

— 4 do. 4 11

— 1 gymnasialkl. 1 11
— 22 timer.

3. Overlærer Jsandmar^.
Norsk 3—2 gymnasialkl. 4 timer.

— 1 do. 3 15

Latin 3—2 do. 4 51

— 5 middelkl. 7 11

— 6 do. 7 11
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^djun^t Salif.

Religion 3—1 gymnasialkl. 4 timer.
— 6—4 middelklasse 6

Historie 6—5 do. 6
Geografi 6—3 do. 8

-----------24 timer.
5. ^djnn^t Søllie.

Engelsk 3 og 1 gymnasialkl. 5 timer.
- 6-4 middelkl. 15

Fransk 1 gymnasialkl. 1
— 5 middelkl. 2
— 6 do. 2

----------- 25 timer.
(L ^djun^t Sassøe.

Latin 1 gymnasialkl. 9 timer.
— 2 dö. 1
— 4 middelkl. 7

Historie 3—1 gymnasialkl. 6
Fransk 3—2 do. 2

----------- 25 timer.
^djun^t Køfderup.

Mathemat. 3—2 gymnasialkl. 3 timer.
— 1 do. 2
— 6 middelkl. 6 r
— 5 do. 4
— 4 do. 6

Physik 6 do. 1
— 5 do. 2

----------- 24 timer.
8. Klasselærer Srun.

Naturhist. 6—5 middelkl. 2
— 4 a <& b do. 4
— 3-2 do. 4

Tegning 6—4 a do. 4 v
Regning 5 do. 1

— 3 do. 5



Tilsammen 305 timer’
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Regning 2 middelkl. 4 timer.
Mathematik med Pigerne 5—-------29 timer.9. '/klasselærer Qfcen.
Historie 2—1 middelkl. 6 timer.
Norsk 1 do. 8
Geografi 2—1 do. 5
Skrivning 3—1 do. 9—------28 timer.

to. 1/r. ^ølfermann.
Tysk 5 middelkl. 1 timer.
— 4 do. 4
— 3 do. 5

Historie 4 a & b 6
— 3 do. 4

—------ 20 timer.
ti £Ar. Paulsen. *

Haandarbeide 12 timer.
Religion 4 b. middelkl. 2

— 3—1 do. 9
Tegning 4 b. do. 2

— 3-1 do. 5 „
—------ 30 timer.

& 3r. Ølsvig.
Norsk 4 b. middelkl. 4 timer.

— 3 do. 5 •
- 2 do. 5

Engelsk 4 b. do. 5
Geografi 4 b. do. 2
Regning 4 b. do. 3

— 1 do.
—------ 28 timer.

t^ &r. Jäucie 'Øøss.
Tysk 2 middelkl. 6

i --------6 timer-



1892] Fagfordeling. 9

Paa grund af 4de klasses talriglied maatte denne 
deles. Da pigerne havde naa pigeskolen brugt tildels andre 
lærebøger end gutterne, deltes disse klasser efter kjøn. 
Ved delingen maatte fr. Olsvig overtage fald post, klas* 
selærer Brun læse 2 timer extra, fr. Paulsen 4, fr. Voss 6.

I gymnastik har gutterne ialt havt 8 timer; de to 
øverste partier hver 3, nederste 2. Pigerne har været delte 
i 3 partier, hver med 2 timer ugentlig.

I haandarbeide har pigerne været delte i 4 partier, 
hvert med 3 timer ugentlig.

Fransk har i 1 gymnasialkl. kun været læst af 2 elever 
med 1 time ugentlig; de vilde lægge engelsk op til eksamen, 
men ønskede alligevel at fortsætte lidt med iransk.
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1 m. 2 m. 3 m. 4 m. i m. 5 ni. 6 m. 1 g 2 og3g. Sum.
G. P. G. P. G. P. G. P. G. P. G. P.

1. Religion.............. *3 3 3 2 2 2 2 1 i 2
2. Norsk... ..... 8 6 5 5 4 3 Å 41DQ
3. Tysk..................... 6 '5 4 4 3 E 1 1 otf 

OQ
4. Latin................... 7 7 7 ■ 9 1 9

40
405. Engelsk.............. 5 5 5 5 3 2

6. Græsk................. * 7 7 43
4 k

7. Fransk................. 2 2 1 2 7
8. Historie .-............ 3 3 4 3 3 3 3 3 3

1
OQ

9. Geografi.............. 3 4 ■ 2 2 2 3 2
4o

10. Regn, og Mathem. 4 2 5 3 6 3 5 2 6 3 2 3
13
43

11. Naturhistorie.... 2 1 2 2 2 3 2 13
12. Tegning............... 1 2 1 2 2 2 1 1 4 -1
13. Skrivning............ 4 3 3 2 2 1

11
Q

14. Haandarbeide . .. 3 3 3 g y
12

Sum 26 30 30 30 30 30 ; 30 30 30 305
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Undervisningen.
Religion.

1ste middelklasse. Vogts lille bibelhistorie, „det nye testa* 
mente“ læst og repeteret. Katekismens 3 tørste par* 
ter, samt enkelte skriftsteder. Salmer af Landstads 
salmebog.

2den middelklasse. Bruns og Platous bibelhistorie til „Da* 
vid bliver konge“ læst og repeteret. Katekismens 
5 parter og endel skriftsteder. Salmer.

3die middelklasse. Bangs forklaring „den 1ste part“ læst og 
r epeteret. Bruns og Platous bibelhistorie fra „Ruts 
bog“ til „Jesu lignelser om Guds rige“ læst og repe* 
teret. Læst en del af Mathæus evangelium. Salmer.

4de middelklasse B. Pigerne. Bangs forklaring „1ste og 
2den part“ læst og repeteret. Bruns og Platous 
bibelhistorie fra „Rigets deling“ til „Jesu messian* 
ske indtog i Jerusalem paa palmesøndag“ læst og 
repeteret. Læst endel af Johannes evangelium. 
Salmer.

4de middelklasse A. Gutterne. Af Bangs forklaring læst 
og repeteret 1ste part. Vogts bibelhistorie fra det 

, nye testamente til Jesu indtog i Jerusalem paa pal* 
mesøndag. Salmer.

5te middelklasse. Af Pontoppidans forklaring læst og repe* 
teret troens artikler. Vogts bibelhistorie fra palme* 
søndag og ud bogen. Salmer. Læst nogle stykker 
af Apostlernes gjerninger.

6te middelklasse. Repeteret Pontoppidans forklaring og 
Vogts bibelhistorie.

1ste gymnasialklasse. Nissens kirkehistorie indtil Schwei
zerreformationen.

2den gymnasiaiklasse. Nissens kirkehistorie fra Schweizer* 
reformationen og ud bogen. Dernæst gjennemgaaet 
5 kapp, af Johannes evangelium i grundsproget.
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3die gymnasialklasse. Rest ud og delvis repeteret Lucas 
evangelium i grundsproget. Repeteret Nissens kir= 
kehistorie.

Norsk.
1ste middelklasse. Indenadlæsning med øvelse i. at gjengive; 

vers og lette digte lærte og fremsagte (Eriksens og 
Paulsens læsebog 2den del.)

Grammatik (mundtlig): Den enkelte sætning, ho= 
vedtaledelene, verbets hovedformer og sætningens 
hoveddele indøvet med benyttelse af exempelsamling.

Skriftlige øvelser: Diktat, afskrift efter bog.
2den middelklasse. Læsning med øvelse i at gjengive det 

læste; vers udenad hver anden uge. (Eriksens og 
Paulsens læsebog, 2den del). Efter Hofgårds lille 
gram, er gjennemgaaet ordklasserne, de vigtigste 
sætningsdele, substantivernes, adjektivernes og ver= 
bernes bøining, hovedsætninger og bisætninger.

Daglig afskrift hjemme; diktat to gange ugentlig, 
d i i sil ste del af aaret med indøvelse af skilleteg= 

nenes brug.
3die middelklasse. Af Eriksens og Paulsens læsebog 3die del 

læst udvalgte stykker; hyppig øvelse i gjengivelse 
at det læste. Digte læn udenad. Læst og repeteret 
det meste af Hofgårds lille gram. Analyse i time 
ugentlig. Diktat og skriftlig gjenfortælling.

4de middelklasse a. Af Eriksens og Paulsens læsebogs III 
læst udvalgte prosastykker og digte. Flere gange 
lektie i læsning. Øvelser i gjengivelse af de læste 
stykker i regelen ex tempore; enkelt gang som 
lektie — udenfor læsebogen har læreren oplæst et læn= 
gere stykke for eleverne. Et par gange har eleverne 
lært et selvvalgt digt udenad.

Grammatik. Repeteret paa skolen Hofgaards 
mindre grammatik; et par gange lektier heri. Hyp= 
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pig øvelse i analyse efter læsebogen og Løkkes 
exempelsamling, i interpunktion etter sidstnævnte.

Skriftlige arbeider en gang ugentlig, afveks» 
lende diktat, gjenfortælling og lette hjemmestile af 
fortællende og skildrende indhold, afog til selvvalgt.

4de middelklasse b. Udvalgte stykker af Eriksens og 
Paulsens læsebog, 3die del, ofte med gjengivelse af det 
læste. Digte udenad af og til. Af Hofgaards større 
grammatik repeteret formlæren, lært de vigtigste 
afsnit af sætniugslæren. — 1 skriftligt arbeide hver 
uge: diktat, gjenfortælling, udvidet fortælling og 
lettere stile.

5te middelklasse. Lassens læsebog ved siden af Eriksens 
og Paulsens III. Stykker af prosa og poesi, deri» 
blandt Gunnl. Ormstunges saga og brudstykkerne 
af Egils saga og Olaf den helliges saga, stykket af 
P. Paars og „En aften paa Giske11. Enkelt gang 
lektie i oplæsning. Øvelser i gjengivelse, tildels 
elter veiledning. Udenfor det gjennemgaaede stof 
har læreren nu og da oplæst stykker for eleverne 
— lidt om versemaal, billedlig? udtryk m. m.

Literaturhistorie. Ross’s notitser, læst og re» 
peteret til Grundtvig. Ved siden heraf har læreren 
fortalt et og andet om forfatterne og deres skrif» 
ters indhold.

Grammatiken indøvet gjennem Løkkes exempel» 
samling; enkelt gang lektie.

Stile. Fra sommerferierne. Lidt om, hvorledes 
sagaen opstod paa Island (efter gjennemgaaelse af 
læsebogens indledning til sagaen, momenter dikte» 
rede og et mønster foresagt). Høstfesten i parken 
eller selvvalgt. En skildiing fra frikvarteret. Be= 
skrivelse af vort klasseværelse. Merkelige kvinder i 
verdenshistorien. Hvad jeg har lyst til at blive.
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Fra turuernes bazar. Fra mine juleferier. Vor 
havn. Fortæl indholdet af digtet „Ivar Hvitt eldt“. 
Besøg paa en sjøbod i fisketiden. Selvvalgt, ’/s 
time ved vinduet . i regnveir. Rensdyret og dets 
nytte. En tur over Aksla. 17 Mai 1892.

6te middelklasse. Læsebøger som i klasse 5. Til afgangs» 
eksamen som læst statarisk og tildels repeteret: Den 
politiske kandestøber. — Et skrækkeligt jevndøgn. 
Menigmands politik. Hyttens skjønhed. Dalvise. — 
1 sonnet af „Norges dæmring“. Republikanerne. 
St. Olafs mildhed. For Norges seilere. — Kong 
Kristian stod osv. Nils Juel. Der var en tid osv. — 
Ved siden heraf kursorisk læsning af prosastykker. 
Desuden har læreren i skole.larets løb forelæst 
andre literaturprøver — øvelser i gjengivelse af, det 
statarisk læste, tildels som lektie og eftei veiledning 
at læreren.

Literaturhistorie. Ross’s notitser, supplerede 
med lærerens meddelelser om forfall erne og deres 
verker, fra Baggesen. Dernæst bogen repeteret. 
Digtarterne af Nordby. Det nødvendige om verse= 
maal, billedligt udtryk m. m., væsentlig mundtlig.

Grammatik. Mundtlig repetition af dele af gram= 
matikken.

Stile. Fra mine sommerferier. Hvilken nytte 
har.vi af vore elve? Fortæl om nogle vakre punkter 
i Aalesunds omegn ell-r selvvalgt. Gymnastikkens 
nytte. Biev til hr. N. med tilbud om at sælge, ham 
gaard. Merkelige kvinder i verdenshistorien. Den 
norske skjærgaard og dens belydning (2 stile). Na= 
turen og livet i Norge om vinteren. Nævn en 
historisk person, s 'm især tiltaler dig, og angiv, 
hvorfor. Brev fra en fader til sin søns ven om at 
tilbringe juleferierne hos haai — og svar paa brevet.
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Fortæl kort om kristendommens indførelse i Norge. 
Vore skove og deres nytte. Hunden, dens egenska
ber og nytte. Bevis ved en fortælling sandheden af 
det ordsprog: „Det er ikke gnid alt, som glimrer“. 
Hvilke er den norske bondes fornemste næringsveie ? 
— Tentamensopgave: Hvorfor gaar man saa gjerne 
paa fodtur ?

1ste gymnasialklasse. — Læst flere stykker af Asbjørn» 
sens norske huldreeventyr og folkesagn, Welhavens 
Eivind Bolt samt en del af Ibsens De unges for= 
bund. Desuden af landsmaal og bygdemaal Ivar 
Aasens Ervingen med flere stykker i Pans og Las» 
sens læsebog. Eriksens literaturhistorie det meste 
af den nyere norske literatur.

I 2det halvaar læst de første 20 sider af Nygaards 
oldnorske læsebog for begyndere.

Stile: 1) Fra mine sommerferier — 2) En 
kort karakteristik af Asbjørnsens norske huldre» 
eventyr og folkesagn — 3) „Om aarsagerne til Eu= 
ropas overlegenhed over de øvrige verdensdele — 
4) Norges naturforhold i deres betydning for det 
norske folks historie. 5 og 6) Kort oversigt over 
den nationale retning i den nyere norske literatur 
(delt i 2) — 7) Om turisttrafikens betydning for vort 
land — 8) Er der nogen sandhed i det ord: En 
gang er ingen gang?

2den gymnasialklasse (sammen med 3die).
I oldnorsk: Sigmund Brestessøns barndomsliv i 

Norge og Sigmunds død efter Nygaards udvalg af 
den norrøne literatur (22 sider). Kursorisk Asbjørn 
Selsbane i samme bog. Af digtene Hamarsheimt (og 
kursorisk Gudruns klage). Desuden lægges op Ny« 
gaards læsebog for begyndere til side 25.

Af modersmaalets literatur lest Wergelands 
digt „Mig selv“, Hertz af Svend Dyrings hus (efter
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Paus og Lassen), Wessels kjærliglied uden strømper 
samt Welhavens Eivind Bolt. Eriksens litera= 
turhistorie.

Stile: de samme som 3 g. (se nedenfor) undta= 
gen de ekstemporale paa skolen.

3die gymnasialklasse (sammen med 2den).
Af oldnorsk læst efter Nygaards udvalg af den 

norrøne literatur: Volsungei og Nivlunger (8 sider) 
— Sigmund Brestesseus barndomsliv i Norge og 
Sigmunds død (22 s.) — Asbjørn Selsbane (16 s.). 
Af digtene: Hamarsbeimt (6 s.) og Gudruns klage 
(6 s.). Desuden lægges op Nygaards oldnorske læ= 
sebog for begyndere stykke IX til og med stykke 
XXIV (s. 11—35).

Det vigtigste af formlæren efter Nygaards 
Grammatik.

Af modersmaalets literatur er gjennemgaaet 
folkeviserne Thor af Havsgaard, Elverhøi, Den onde 
Stifmoder, Kristjern H’s vise. — Henrik Hertz „af 
Svend Dyrings hus“ (efter Paus og Lassen) — Wes= 
seis Kjærliglied uden strømper — Af Welhaven Ei= 
vind Bolt, A asgaardsreien, Bergens stift. Af Wer= 
geland „Mig selv“ og Juleaftenen. Repeteret det 
meste af Eriksens literaturhistorie. Det vigtigste om 
digtarterne, troper og figurer og versemaal m. m.

Stile (deraf i sidste halvaar flere ex tempore paa 
skolen): 1 og 2) Norges naturforhold i deres be= 
tydning for det norske folks historie (delt i 2) — 
3) Festina lente! 4) Om aarsagen til Europas over= 
legenhed over de øvrige verdensdele — 5) Selvvalgt 
— 6) Papirets betydning fer og nu — 7) Nogle af 
vor tids fortrin fremfor tidligere tiders — 8) De pm 
niske krige og deres betydning i verdenshistorien 
— 9) I hvilken forstand siges erfaring at være den 
bedste læremester og i hvilken forstand tossernes 
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læremester? — 10) Er krigen alene et onde? — il) 
Geografiens nytte — 12) Om det norske selskab og 
dets betydning i literaturhistorien — 13) Hovedret» 
ninger i den nyere norske literatim — 14) Geogra» 
fiske opdagelsers betydning i verdenshistorien (ten= 
tamens=stil).

Latin.

4de middelklasse. Andersens læsebog til „spørgesætninger“. 
I „Afvigende verber“ og „Afhængige udsagnssætnin» 
ger“ er flere eksempler ikke medtagne. Det tilsva» 
rende af Schreiners grammatik. Det hele repeteret.

5te middelklasse. Læst de sidste sider af A. Andersens læ= 
sebog (fra s. 40). Af Cornel læst Miltiades, The= 
mistocles, Aristides, Cimon og Epaminondas efter 
Voss’s udvalg af klassikere, af Cæsar de bello GaL 
lico første bog til kap. 37. Repeteret formlæren efter 
Schreiner og lært kasuslæren af syntaksen. 1 og 2 
gange om ugen en kort stil paa skolen.

6te middelklasse. Læst og repeteret af Voss’s udvalg Cor= 
nel: Miltiades, Themistocles, Aristides, Cimon, Pan» 
sonias og Alcibiades; af Fædrus de 21 første fabler; 
af Cæsar de bello Gallico hele første bog og 22 
kapitler af 2den bog. Repeteret det vigtigste af 
grammatikken efter Schreiner. — 1 stil om ugen 
paa skolen; i sidste halvaar desuden af og til en 
hjemmestil.

1ste gymnasialklasse. Læst og repeteret Cicero 1 og 3 tale 
mod Katilina, Sallust’s Katilina, Cicero pro lege Ma= 
nilia og af Ovids Metamorfoser „Skabelsen og Ly» 
kaon, den store vandflod, og Deukalion“. Hver lør= 
dag to timer anvendte til extemporalstil efter Ingers» 
levs Materialer til Latinske stile. Dorphs Mytho» 
logi læst og repeteret indtil „Oldsagn om græske 

2 
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heroer“. Af Schreiners grammatik læst af syntaksen 
§ 360—§ 439. Af forfatterne er to læst samtidig, 
de katilinariske taler samtidig med Sallust og O vid 
med pro lege Manilla.

3die og 2den gymnasialkl. 2 gymnasialkl. I en time ugen 
læst, men ikke repeteret Cicero: Cato major, i de 
øvrige timer kombineret med 3die gymnasialklasse. 
Disse klasser har læst sammen 21de og 22de bog af 
Livius (undtagen overgangen over Alperne). 3die 
gymnasialkl. har repeteret Tacitus: Kampen mellem 
Otho og Vitellins efter Weisses udvalg, Horats oder 
og (pistler, Vergils æneide 1ste bog, samt nogle 
breve at Cicero. 2den gymnasialkl. har repeteret 
Ovids metamorphoser og læst 6te bog af Vergils 
æneide. 1 gang ugentlig i 2 sammenhængende ti= 
mer bar 3die gymnasialkl. havt oversættelse paa 
skolen, 2den gymnasialkl. i første halvaar stil, i 
andet oversættelse (med benyttelse af leksikon). I 1 
time ug. er læst grammatik og antikviteter.

T y s k.

1 middelklasse. (2 timer ugentlig sidste halvaar). Læst og 
repeteret af Lassens læsebog til den ubestemte ar= 
tikel. Lidt oversættelse skriftlig.

2den middelkl. Repeteret pensumet fra 1ste middelkl. si= 
derne 1—16 i Lassens læsebog. Dernæst læst vi= 
dere indtil side 50. Desuden læst 14 sider at de 
tyske læsestykker (60—74). En gang ugentlig stil 
eiter læsebogen. Undertiden tysk diktat.

3die middelkl. Af Lassens læsebog læst og repeteret de for 
begge de sidste udgaver fælles stykker fra side 85 
bogen ud. Formlæren læst og det meste repeteret. 
(Løkkes lille grammatik). Stil: oversat det meste 
af læsebogens øvelsesstykker fra 51—59 efter gjen= 
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nemgaaelse af lærerinden, dels hjemme dels paa 
skolen; et par extemporalstile. 1 særskilt time an= 
vendt hver uge til analyse.

4de middelkl. b. Af Pans og Lassens læsebog er læst og 
repeteret 64 sider. Grammatik. Syntaksen læst og 
formlæren repeteret. Efter Lokkes stiløvelser er 
hver uge skrevet en bjemmestil og hver anden uge 
en stil paa skolen. lal mindelighed en time om ugen 
anvendt til analyse.

4de middelklasse a. 42 sider af Pans og Lassens læse= 
stykker læst og repeteret. 18 af disse sider først 
læst ex tempore, saa at disse stykker ialt er læst 3 
gange. Speciel øvelse i retroversion af udtryk.

Grammatik. Løkkes lille gram, repet, til og med 
de stærke verber.

Stil. Begyndt paa Knudsens stiløvelser. Af de 
sammenhængende stykker skrevet det første. Hjetnme= 
og extemporalstil. 1 gang tysk diktat.

5te middelklasse. Stykkerne 22—34, 37—38, 40, 43, 50 — 
ialt 24 sider læst og repeteret. Ex tempore: St. 35, 
36, 39, 41, 42, 44—49, ialt 21 sider.

Grammatik. Formlæren efter Løkkes mindre 
gram, repeteret fra adj. til 1ste klasse af de stærke 
verber. Syntaksen til konj. i fordid i hovedsætning 
læst og repeteret.

Stile eiter Knudsens stiløvelser. Hjemme= og 
extemporalstil.

5te middelklasse. Eng. 1. (1 time hver anden uge). Af Pairs 
og Lassens læsebog er læst: Die Lieblingsblume, 
Der kleine Peter, Das ist mein Pferd, Wenn die 
Noth am gröszten, ist Gott am nächsten, Der Araber 
und sein Pferd, Ein Wettrennen mit Wölfen, Die 
Posaune des Gerichts, ex tempore 72 og en del af 75. 
Af og til gjenfortælling.

6te middelklasse. Stykkerne 39, 42—45, 47, 50, 52—54, 56
2*
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— ialt 26 sider læst og lepeteret. Ex tempore 49, 
57, 62, 69, digtet nr. 78 — ialt 14 sider.

Eng. 1. særskilt: 38, 40, 41, 46, 51, 55, 59 — 
ialt 12 sider. Ex tempore: 48, 60, 63, det meste af 
67 — ialt 10 sider. Desuden digtene nr. 22, 25, 
30, 57, 63.

Grammatik. Om subst., adj., talord, pronom. og 
de sterke verber efter Løkkes store grammatik. 
Resten af formlæren repeteret efter den lille. Syn« 
taksen repeteret efter den lille.

Stile efter Knudsens stiløvelser, overensstemmende 
m ed undervisningsplanen.

1ste gymnasialklasse. (1 time ugentlig). St. 25, 30, 32, 38, 
40--62, ialt 56 sider.

F r a ii sk.

5te middelklasse. Al Knudsens og Wallems læsebog læst og 
repeteret 1ste afsnit med undtagelse af stykke 37 
—38 og 40—41. De norske stykker 1—10 bag i 
bogen. Det vigtigste af formlæren efter Knudsens 
grammatik.

6te middelklasse. Af Knudsens og Wallems læsebog læst og 
repeteret fra side 17 til 56 med forbigaaelse af 
stykkerne 12—16 og 31 i anden afdeling. Formlæren 
og enkelte regler af syntaksen efter Knudsens 
grammatik.

2den og 3die. gymnasialkl. Af „Coben og Kaper franske 
læsestykker“ læst: Evasion de Louis Napoléon, le 
chien de Brisquet, Madame Scott, Abdallah, José 
Maria, rhomme du clocher, Césaire Gosselin, evasion 
de Bazaine, l’inondation, Livingstone, mort de Marie« 
Antoinette, le retour de File d’Elbe, tils. 95 si« 
der. Knudsens grammatik repeteret, udvalgte styk« 
ker af Storms Dialogues fran^ais. Desuden bar 3die 
gymnasialkl. læst noget kursorisk af „Saures fran« 
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zösisches Lesebuch“ og af Cohen og Kapers læse» 
stykker.

Historie.
1ste middelklasse. Winthers lærebog i historie fra begyn» 

delsen indtil reformationen læst og repeteret.
2den middelkl. Winthers lærebog i historie fra reformatio» 

nen og nd. I 2det halvaar Schjøtts verdens
historie fra begyndelsen indtil literatur og kunst 
(side 50) læst og repeteret.

3die middelkl. Schjøtts verdenshistorie fra Alexander den 
store indtil 2det tidsrum i middelalderens historie 
læst og repe te i et.

4de middelkl. a. Schjøtts verdenshistorie fra middelalde» 
rens 2det tidsrum indtil trediveaarskrigen læst og 
repeteret. Nordens historie fra begyndelsen indtil 
Danmark i den ældste tid læst og repeteret.

4de middelkl. b. Nissens verdenshistorie fra Henrik den 
4de og Gregor den 7de til trediveaarskrigen læst og 
repeteret. Nordens historie som i 4de klasse a.

5te middelkl. Schjøtts verdenshistorie fra Huset Tudor i 
England til tiden efter 1815. Erichsens nordenshi» 
storie fra Danmark for kalmarunionen til enevæl» 
det i Danmark.

Gte middelkl. Læst ud og repeteret Schjøtts verdenshistorie 
og Erichsens nordenshistorie.

1 ug 2 gymnasialkl. Læst og repeteret etnografien efter 
Horns geografi for gymnasiet, Schjøtts og Wallems 
Frank ågs historie til 1815.

3die gymnasialkl. Læst ud Thrieges oldtidens historie fra 
Cæsar. Repeteret det hele artiums pensum.

Engelsk.
4de middelkl. a. Af Brekkes lærebog i engelsk for begyn

dere læst og repeteret til 74 samt de norske stykker 
1—25 bag i bogen. Lest og repeteret formlæren 
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eftei Løkkes mindre grammatik. Diktat en gang 
ugentlig; i sidste halvaar en skolestil i ugen. Ad= 
skillig øvelse i gjenfortælling.

4de middelklasse b. Af Brekkes lærebog for begyndere 
læst og repeteret til side 75, ligesaa den dertil ho= 
rende grammatik. Oversættelse af de norske styk» 
ker; undertiden gjengivelse af engelske stykker.

Diktat 1 gang ugentlig; det sidste halvaar stil ef» 
ter læsebogen.

5te middelklasse. Af Brekkes lærebog for begyndere fra side 
75 ud bogen samt af læsebogen for middelskolen side 
1—49 læst og repeteret. Læsi og repeteret syn» 
taksen til § 140 af Løkkes mindre grammatik. Ind= 
øvet grammatikken ved mundtlig oversættelse af 
Løkke og Knudsens stiløvelser § 1—50. Af og til 
diktat. En skolestil hver uge. Retroversion og 
gjenfortælling.

6te middelkl. Af Brekkes lærebog 144 sider, hvoraf 25 ex 
tempore. (Pag. 42—71, 81—86, 118—184, 198—
241) . De læste digte lært udenad. Løkkes mindre 
grammatik fra 120 ud bogen. Repeteret hele gram» 
matikken. Læst og repeteret de vigtigste synonym 
mer efter Løkke og Knudsens stiløvelser. I første 
halvaar en mundtlig stil hver uge. En kort hjem» 
mestil og en skolestil hver uge. Adskillig øvelse i 
retroversion.

1ste gymnasialklasse. (1 dette skoleaar 3 t. ugentlig).
Læst ud Brekkes lærebog for begyndere. Læst 

og repeteret formlæren efter Løkkes mindre gram» 
matik. Adskillig øvelse i gjenfortælling og retro» 
version.

3die gymnasialkl. (2 timer). Af Sheridans School for Scan» 
dal 78 sider, af Brekkes læsebog 66 sider, hvoraf 
omtrent 50 kursorisk. Repeteret Løkkes mindre 
grammatik.
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Græsk.
1ste .gymnasialkl, Greteruds grammatik, formlæren, og do. 

læsebog læst og repeteret. Xenophons Anabasis 
2den bog, Hermannstorffs udgave, samt lidt af hans 
syntaks. Den ene time i ngen har maattet sløifes i 
6 maaneder grundet paa komfirmationsforberedelse.

2den og 3die gymnasialklasse i 1ste halvaar læst sammen 
Platons apologi og repeteret Anabasis 2den og 3die 
bog. 3die gymnasialklasse læst særskilt Homers 
Odysse 6te og 7de bog, Iliaden 1ste bog samt re= 
peteret Antigone. 2den gymnasialklasse læst sær= 
skilt Homers Iliade 1ste og 2den bog. I 1 time 
ugentlig antikviteter, grammatik og literaturhistorie.

Geografi.
1ste middelklasse. Kortfattet geografi af Reusch fra begyn= 

delsen og ud læst og repeteret. Karttegning med 
benyttelse af den til samme lærebog hørende kart= 
tegningsbog.

2den middelkl. Gjenoptaget Reuschs kortfattet geografi; af 
Geelmuydens større lærebog læst og repeteret Norge. 
Karttegning.

3die middelkl. Af Geelmuydens geografi for middelskolen læst 
og repeteret: Sverige, Danmark, England, Holland, 
Frankrige, Spanien, Portugal, Italien. Karttegning.

Ide middelklasse a. Af Geelmuydens geografi for middelsko= 
kn læst og repeteret: Rusland, Schweitz, Belgien, 
Psterri g=Ungarn, Balka nhalvøen, Italien, Spanien, 
I ortug.d, Frankrige. Dernæst repeteret byer i Noige. 
Karttegning.

4de midcelklanse b. Af Geelmuydens geografi ved Årstal 
læst og repeteret: Tyskland, Belgien, Holland, 
Éfsterri ge=Ungarn, Balkanhalvøen, Italien, Span; en, 
l ortugal, Frankrige, England.

5te middelklasse. Af Geelmuydens geografi læst og repe* 
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teret: Asien, Afrika, Amerika, Australien og ind« 
ledningen. K arttegning.

6te middelkl. Repeteret Geelmuydens geografi.

Regning og Mathematik.
1ste middelklasse. Division indøvet; de 4 regningsarter re« 

peteret. Addition og substraktion i benævnte tal 
efter Voss og Slangs regnebog, 2 hefte. Hjemme« 
opgaver hver uge. Det første halvaar hovedregning 
1 time ugentlig.

2den middelkl. De fire regningsarter i benævnte tal, dels 
efter Voss og Slangs regnebog, dels efter Johanne« 
sens. — Decimalbrøk — ugentlige hjemmeopgaver.

3die middelkl. Almindelig brøk og decimalbrøk. Enkelt re« 
guladetri — samt de lettere opgaver i sammensat 
reguladetri —■ nærmest eiter regnebog. Ugentlige 
hjemmeopgaver.

4de middelklasse a. O. Johannesens arithmetik iste bog læst 
og repeteret. Bonnevies geometri 1ste bog læst og 
repeteret. I praktisk regning: sammensat reguladetri, 
forhold og proportioner, procent«, rente«, rabat« og 
diskontoregning efter O. Johannesens regnebog. Re« 
petition. Opgaver i arithmetik og praktisk regning 
er væsentlig udført paa skolen, i det sidste halvaar 1 
gang ugentlig skriftlige arbeider i hjemmet.

4de middelklasse b. Enkelt — sammensat reguladetri, pro« 
cent« og renteregning efter Johannesens regnebog, 3 
hefte. Hjemmeopgaver i gang ugentlig.

5te middelkl. O. Johannesens arithmetik fra 2den bog til 5te 
bog læst og repeteret. Bonnevies geometri fra 2den 
bog til 5te bog læst og repeteret. Konstruktionsop« 
gaver udførte paa skolen. Løsning af opgaver er 
væsentlig udført paa skolen, i det sidste halvaar 1 
gang ugentlig som hjemmearbeide. Procent«, rabat«, 
disconto« og selskabsregning efter Johannesens reg« 
nebog — hjemmeopgave hver 2den uge.
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Med pigeafdelingen læst Bonnevies bogstavreg
ning til ligninger med 2 ubekj endte — Bonnevies 
udmaalingslære til fladeberegninger — opgaver efter 
Munthe»Kaas eksempelsamling m. fl. Skriftlige hjem» 
meopgaver hver 2den uge og en time ugentlig ex 
tempore paa skolen. —

6te. middelkl. O. Johannesens arithmetik fra potenser og 
ud. Lærebogen repeteret. Bonnevies geometri fra 
5te bog til enden. Repetition af lærebogen. I 
praktisk Regning er gjennemgaaet delings» og bian» 
dingsregning samt kjederegning. Det hele pensum 
repeteret. Konstruktions» og beregningsopgaver er 
udførte paa skolen. Opgaver i arithmetik og praktisk 
regning er løst paa skolen. I det sidste halvaar 
skriftlige hjemmearbeider 1 gang ugentlig.

Med pigeafdelingen. Bonnevies bogstavregning 
Ira ligninger og ml bogen — repetition af det hele 
eksamenspensum — talrige opgaver fra forskjellige 
eksempelsamlinger — Bonnevies udmaalingslære fra 
cirkler og ud bogen — det hele pensum repeteret. 
Kubikberegninger. Opgaver efter Munthe=Kaas eks= 
empelsamling — Oetz og Bjørlakke m. fl. Ugentlige 
hjemmeopgaver og stadig extempore paa skolen.

1ste gymnasialkl. O. Bergs arithmetik til roduddragning. 
Repetition.

2den gymnasialkl. O. Bergs arithmetik fra roduddragning 
— ud bogen, Guldbergs trigonometri, læst og re= 
peteret.

3die gymnasialkl. Halvorsens stereometri læst og repeteret. 
Guldbergs ti igon ometri repeteret. Af O. Bergs arith» 
metik repeteret enkelte afsnit. Opgaver er dels lø= 
ste paa skolen dels som hjemmearbeide 1 gang 
ugentlig.
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Naturhistorie.
2den middelklasse. Sorensens Naturhistorie — 3die udgave 

er læst fra Hvirveldyr til fuglene. Desuden mundt= 
lige fortællinger — oplæsning af Brehms „Patte* 
dyrenes liv“ — skolens zoologiske samling benyttet, 
ligesaa tegninger og vægplancher.

3die middelkl. Sorensens naturhistorie fra „Hvirveldyr“ til 
„Leddyr“ læst og repeteret. Desuden mundtlige 
lortællinger — oplæsning af Brehms naturhistorie — 
forevisning af zoologiske vægplancher og gode teg= 
ninger.

4de middelklasse. Gutter. Sørensens naturhistorie fra „Led* 
dyr“ til „Orme“ læst og repeteret. Dertil oplæsnin
ger og mundtlige fortællinger. Sorensens botanik fra 
begyndelsen til „Blomsterplanten med frugtknude,, 
— med forbigaaelse af „plantens indre bygning“ — 
Plantesystemet efter Arbo’s plantelære — Sørensens 
Flora er benyttet. 6te, 5te og 4de klasse har fra 
vaaren af været inddelte i partier, som efter tur har 
tilveiebragt blomster og planter til botaniktimerne og 
disse planter er af eleverne i timen bestemte, hvortil 
læreren har dikteret eleverne de vigligste kjende* 
mærker m. m. Senere har eleverne klassevis, led= 
sagede af læreren i aftentimerne foretaget nogle eks* 
kursioner i byens nærhed og repeteret de paa skolen 
allerede bestemte arter — samlet og bestemt nye arter.

4de middelkl. Pigerne. Sørensens naturhistorie fra „Fugle 
til orme“ læst og repeteret — dertil fortællinger og 
oplæsning af zoologiske værker. Sørensens botanik 
— og plantebestemmelser som for 4de klasses gutter 
ovenfor meddelt.

5te middelkl. Sørensens botanik fra „Blomsterplanten med 
frugtknude“ og ud bogen — læst og repeteret. Af* 
snittet om planternes indre bygning foredraget af 
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læreren. Plantesystemet efter Arbo’s plantelære. 
Bestemmelse af levende planter, som for 4de klasse 
meddelt.

Henrichsens fysik til læren om lyset.
6te middelkl. Repetition af Sørensens naturhistorie med en 

nøjagtigere gjennemgaaelse af menneskets bygning. 
Foredrag efter „Vort legemes bygning, liv og pleie 
af prof. dr. Boch“ — skolens zoologiske samling fore= 
vist. Sørensens botanik repeteret. Plantesystemet 
efter Arbo’s plantelære. Sørensens Flora er benyt= 
tet — ligesaa O. A. Hofstads. Bestemmelse af le= 
vende planter som for 5te og 4de klasse meddelt.

. Henriclisens fysik fra varmelæren til enden. Repe= 
tition af lærebogen.

Tegning.
2den middelkl. Retlinjede figurer — senere krumliniede 

figurer. Tegnebøger med fortegninger af O. Adle - 
er benyttet.

3die middelkl. Simple krumliniede figurer. Tegningerne mb 
førte med blyant og optrukne med tusch i tegnebø= 
ger med oprudet kvadratnet. I de sidste maaneder 
har tegnebøger med rene blade været benyttet og de 
lettere tegninger efter „Herdtel Elementar* Unters 
richt im Freihandzeichnen“ udførte.

4de middelkl. a. Gutterne. Tegning efter „Herdtel Element 
tarunterricht im Freihandzeichnen“, efteråt læreren 
først ved rids paa vægtavlen har antydet hjælpelinier 
og fremgangsmaade. Tegningerne udførte med bly* 
ant og overtrukne med tusch, hvorpaa de flinkere 
elever har anvendt farver og pensel.

4de middelkl. b Pigerne. Tegninger efter „Herdtel Element 
tar=Unterricht im Freihandzeichnen“, efteråt frem* 
gangsmaade og hjælpelinier er forklaret. Tegnin* 
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gerne udførte med blyant og derpaa optrukne med 
tusch.

5te middelkl. Projektionstegning: Elementerne af den 
descriptive geometri. Projektion af enkle og sam= 
semstillede legemer. Lettere opgaver i enkelt skraa= 
stilling. Tegningerne udførte med blyant og over= 
trukne med tusch og farve, saaledes som af drparte= 
mentet bestemt. „Lærebog i projektionstegning for 
middelskolen af A. Petersen“ er delvis benyttet.

Er ihaandstegning : Fortsat øvelse, især efter 
„Herdtei Elementarunterricht im Freihandzeichnen“ 
— de flinkere elever har farvelagt sine tegninger 
med farver og pensel.

6te middelkl. Projektionstegning: Fortsat konstruktion 
af legemer, enkle og sammenstillede — dels paralelle 
projektionsplan erne, dels i enkelt skraastilling. Læ= 
rebog i projektionstegning for middelskolen af A. 
Petersen er benyttet - ligesom flere af de hidtil af 
departementet givne eksamensopgaver er tegnede.

Frihaandstegn ing: De fleste af de hidtilgivne 
eksamenstegninger er tegnede— optrukne med tusch 
og delvis farvelagte. Enkelte af tegningerne er for= 
klarede af læreren, baade hvad hjælpelinier og for= 
hold angaar.

Skrivning.

1ste middelkl. Det lille alfabet Jter og uden taktskrivning. 
1ste og 2det hefte af skrivebog udgiven efter offent= 
lig foranstaltning. Sammenskrift.

2den middelkl. 1ste og 2det hefte af skrivebog, udgiven ef= 
ter offentlig foranstaltning, gjennemgaaet. Det store 
alfabet gjeutaget som forbogstaver; de mere frem« 
skredne afskrift. Talskrivning.

3die middelkl. Repeteret det store latinske alfabet efter 
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afskrift; bogstavforbindelser og sætninger. Det gothb 
ske alfabet gjennemgaaet. Læseøvelse af saavel 
gotbisk som latinsk haandskrift.

4de, 5te og 6te middelklasse bar leveret 1—2 sider skjøn» 
skrift hver uge; i sidste halvaar skrevet under tilsyn 
paa skolen. Ved slutningen af hver maaned er der 
givet karakter, som er medregnet i hovedkarakteren. 
Stile= og opgavebøgerne er gjennemseede hver 
maaned.

Sang.
I Juni 1892 havdes følgende partier:

I. 1ste og 2den gymnasialklasse, 6te middelklasse og de 
af 5te, der har skiftet stemme. 1 time ugentlig. 4 
tenorer & 10 basser. Ialt 34 timer.

II. a) endel af3die og 4de middelklasses gutter og de af 
5te, der ikke har skiftet stemme. 2 timer ugent= 
lig. 5 sopraner Æ 6 alter. (10 er i aarets løb 
udgaaet af partiet, som ubrugelige paa grund af 
begyndende stemmeskiftning). Ialt 68 timer.

b) Resten af forannævnte klasses gutter. 2 timer 
ugentlig. 8 sopraner & 4 alter. Ialt 64 timer.

III. Pigerne af 3die til 6te middelklasse. 1 time ugentlig. 
25 sopraner & 9 alter. Ialt 33 timer.

Med forannævnte partier er gjennemgaaet noder, 
pauser, takt, nodelæsning, diatoniske og chromatiske 
skalaøvelser, akkord* og tersøvelser etc. samt for
skjellige 3 og 4 stemmige sange. Desuden Salme= 
melodier efter Lindemans koralbog.

IV. 2den middelklasse. 1 time ugentlig. 5 piger & 10 
gutter. Ialt 33 timer.
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V. 1ste middesklasse. 1 time ugentlig. 13 piger & 11 
gutter. Ialt 30 timer.

Med disse 2 partier er gjenn emgaaet begyndelses» 
grundene af sanglæren og smaa lette enstemmige sange 
efter Behrens sanglære for folkeskolen 1ste trin. Par» 
tierne deltager desuden i eksamenssangene.

Gymnastik.
I. parti omfattende gymnasiet VI og V kl.

IL parti omfattende IV. III. II. kl.
III. parti omfattende I kl.

Med partierne er øvet — afpasset efter de forskjel
lige aldere — hvad der gjennem givne bestemmelser er fast» 
sat. Med gymnasiet og VI kl. er øvet skiveskydning med 
salonrifle.

Haandarbeide.
1ste klasse strikning, linsom, navne dug.
2den — strikning, linsøm, broderi.
3die — linsøm og broderi.
4de og 5teklasse broderi, silkesøm og klostersøm.

De 5 klasser er delt i 3 partier.

Sløid.
I maanederne oktober til marts har ca. 50 elever, 

delte i 3 partier, havt undervisning i sløid 2 gange ugentlig, 
2 timer hver gang, i byens sløidlokale.



1892] Eksamina, 31

ifjor paa grund af forskjellige omstændigheder opflyttet fra 
4de til 6te ki. og sprang saaledes over 5te klasse. No. 5 paa 
engelsklinjen var fraværende fra skolen en del af skoleaaret.

1.

Middelskolens afgangsexamen.
a. Latinlinjen.

Skolens elever: Elev af skolen
Ernst Ely. .................................... 2,08 m. g. i 1 Aar.

2.
3.

Georg Ely................................... 2,54 g. 1 -
Lars Gnksør.................................2,54 g. 2 —

4.
5.

1.

Niel Ingebrigtsen........................... 2,69 g. 6 —
Osvald Siem................................. 2,00 in. g. 6 —

b Engelsklmjen.

Henrik Aall...................................2,90 g. 6 —
2.
3.

Joakim Hauge ......................... 2.57 g. 3 -
Paul Stokseth.............................2,07 ni. g. 1 —

4.
5.

Herman Thoresen.......................2,50 m. g. 1 —
Olaf Ouse.....................................3,11 g. 6 —

6. Jarngerd Johnsen.......................2,54 g. 2 —
No. 3 paa latinlinjen og 2 paa engelsklinjen blev

linjen ligeledes 1, og i trak sig tilbage i det mundtlige.
Paa latinlinjen strøg 1 i det skriftlige, paa engelsk-

Privatister :
a. Latinlinjen.

1.
2.

Elias Engeseth ........................ 2,12 m. g.
Iver Holsvig...............................2,27 m. g.

b Engelsklinjen.

1. Anton Berge................................1,61 m. g.
2. Henrik Grytnæs......................... 1,71 m. g.
3. Anton Kirkebo............................1,93 ni. g.
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Af privatisterne streg 3 i Jet skriftlige, 1 i det 
mundtlige.

4. Hans Osnæs................ ............. 2,39 m. g.
5. Joban Osnæs.............. ............. 2,71 g-
6. Paul Prestbø ................. ..............1,64 m. g.
7. Ole Rysdal..................... ............ .2.32 in- g-
8. Ole Strømme............    . ..........  2,61 g-
9. Niels Toenberg ........ ............. 2,36 m. g.

10. Johan Utheim.............. ............. 2,25 m. g.
11. Paul Vartdal................ ............. 2,04 ni- g-
12. Alma v. Krogh............ ............. 2,75 g-
13. Aagot Sten.................. ............. 1,86 m. g.
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Udfaldet af Examen Artium

.Fulde navne. Fødested og 
fødselsaar.

Forældres navne, stilling 
og bosted.

Middelsko
lens af. 

gangsexamen, 
naar og hvor.

1. Andersen, 
'Hans Corne
lius.

Aalesund
16 Septbr.

1870.

Andersen, Bernt, snedker, 
Aalesund.

Elisabeth Wilhelmsdtr.

1889, Aale
sunds off.

almenskole, 
(1,75)

2. Barstad, Carl 
Andreas Elias 
Renneberg.

Aalesund
20 Oktober

1871.

Barstad, Kolben Andreas, 
handelsborger, Aalesund. 
Elise født Renneberg-

1889, do. 
(2,32)

3. Vasbotten, 
Ole Johan.

Florø
7 Mai

1872.

Vasbotten, Abraham, 
kjøbmand, Florø. 
Brita født Jensen.

1888, do. 
(2,28)

Privatist
1. Solem, Elias. Aalesund 

4 April 
1873.

Solem, Erik, agent, 
Aalesund.

Anna fodt Esp.

1889, do. 
(2,37)

No. 3 blev syg under den mundtlige del af eksamen 
og har siden taget eksamen i græsk, latin og mathematik i 
Kristiania.

En elev fra Kristiansunds skole, Anton Kristiansen 
Thoresen, fik m. g. 2f,/i2 = 2.08.
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ved Aalesunds skole 1992.

Ved den mundtlige artium var der følgende eksami= 
natorer og censorer:

Religion Adj. Dahl, Pastor Dons.
Modersmaalets literatur og oldnorsk overl. Landmark, 
o veil. Bruun.
Latin rektor Voss, rektor Müller.
Græsk do. do.
Fransk adj. Bassøe, professor Storm.
Engelsk adj. Sollie, do.
Historie adj. Bassøe, overl. Owren.
Mathematik adj. Kolderup, professor Schjøtz.

3
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Opgave i norslt stil ved middelskolens afgangseksamen.
Til hvilket land ønskede du helst at kunne gjøre en 

reise, og hvorfor?

Opgave i latinsk stil.
Endelig sendte senatet en gesandt til Carthago for 

at erfare, hvad Hannibal foretog sig; hemmelig befaledes 
det ham at opfordre Hannibals rivaler til at rydde denne af 
veien1) og saaledes at befri romerfolket fra den forhadte 
hende. Men sagen blev ikke skjult for2) Hannibal, der 
ikke var mindre forsigtig i medgang end i modgang. Han 
forudsaa siraks faren, og efterat han den hele dag havde 
færdedes3) paa torvet for alles oine, steg han henimod 
aften tilhest4) og ilede til et landsted, som han havde uden
for byen ved. havets bred. Her gik han med en udvalgt 
skare slaver ombord i et skib4), som laa færdigt til at seile, 
og styrede kursen til Antiochia. Da carthaginienserne den 
følgende dag blev underrettede herom, blev de forfærdede, 
som om byen allerede var erobret, og de anede, at denne 
flugt vilde blive til undergang for dem.

') Kydde af veien: tollere e medio, b Noget bliver skjult for mig: 
aliquid me latet. ’) Færdes: versari. ’) Stige tilhest, g aa 
ombord i et skib: o: bestige en hest, bestige et skib.

Opgave i tysk stil.
Min fader var læge i Thüringen. Han var en flink 

mand, som tjente mange penge, da han var vidt og bredt 
bekjendt; men vi var otte børn, saa der ikke blev meget 
tilovers. Vi boede i et smukt hus med have i en stor 
landsby og havde det meget godt; men den tid husker jeg 
kun utydelig; jeg var dengang endnu meget liden, og alt, 
hvad der da skede, har1) jeg mer fra min moders fortælling 
ger. En stormfuld vinternat kom der et bud til min fader 
og bad ham om at komme til en landsby tre mil borte3) til 
en meget syg mand. Min moder var bange for uveiret og 
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sagde derfor ril fader, at han ikke burde gaa ud, før stor* 
men havde lagt sig lidt. Dog fader var for samvittigheds* 
fuld til at lade den syge vente og lovede at komme straks. 
Derpaa lod han sin hest sadle, pakkede sig godt ind og red 
hilsende ud i nattens mørke.

Dog, da han havde redet et stykke, vendte han 
pludselig om igjen og sagde til min moder, som endnu stod 
i gadedøren: „Se, jeg har glemt at give dig et kys.“ Han 
bøjede sig [ned] fra hesten og kyssede hende. „Ak, havde 
du dog ikke vendt om!“ raabte moder ængstelig; „det bety* 
der ulykke; bliv hjemme!“

Men han lo, hilsede endnu engang med haanden og 
red afsted. Vi saa ham aldrig igjen.

') have (fra) udtrykkes ved wissen (ans). 
:) borte udtrykkes ved adjektivet entfernt.

Opgave i engelsk stil.

Da keiser Frans den første og hans hustru en aften 
gik og spadserede i nærheden af en landsby, mødte de en 
fattig klædt mand, som drog en kjærre, hvorpaa der stod en 
simpel ligkiste. En gammel hund, der humpede sørgmodig 
afsted, var det eneste levende væsen, der syntes at sørge 
over den afdøde. Keiseren stansede øjeblikkelig og spurgte 
manden, hvis lig han havde i kisten. „Det er en gammel 
tiggers“, svarede manden. Keiseren spurgte, om den afdøde 
ikke havde havt.nogen børn, nogensomhelst slægtninge, nogen 
venner, saasom ingen fulgte ham til graven. „Nei“, svarede 
manden, „ingen brød sig om ham uden hans stakkels hund. 
I mange aar har han levet i den største elendighed; men 
endelig gjorde døden ende paa hans lidelser“. „Nu“, ud* 
brød keiseren, „hvis ingen anden vil følge denne stakkels 
tigger til graven, saa vil jeg“. Og han og hans hustru 
gik bag kjærren, som om de havde været tiggerens nær* 
meste slægtninge. Keiseren saa meget alvorlig og tankefuld 
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ud, da han stod paa kirkegaarden og hørte paa begravel= 
sesritualet*) og han gik ikke bort, før alt var forbi.

*) the burial service.

Opgave i regning og konstruktionstegning. 
(A, For gutter).

Formiddag.
1. A kjober 5 fade vin for kr. 4250,00. Paa grund af 

kontant betaling faar han imidlertid 10 pot. afslag. Hvert 
fads bmttovægt er 918 kg. Hvert tomt fads vægt er 
'/i2 af bruttovægten. 1000 liter vin veier 990 kg.

Hvad har A givet for hver hektoliter af vinen?
A sælger hele vinpartiet til B. Betalingen skal er= 

lægges først 3 maaneder t fter salget og beregnes efter 
kr. 110,00 pi. bl. For beløbet udsteder B en veksel. A 
sælger straks vekselen i en bank, der udbetaler ham 
beløbet kontant med fradrag af diskontopræmien, der 
beregnes efter 5'/2 pct. p. a.

Hvormeget fik A udbetalt af banken? Hvor stor var 
A’s fortjeneste ved denne handel?

2. Fladeindholdet af et ligesidet triangel er 4,5 m2. Find 
fladeindholdet af den cirkel, der kan omskrives om dette 
triangel, og af det kvadrat, der kan indskrives i samme 
cirkel. Pi = 3,14.

Eftermiddag.

3. En mand har '/* af sin formue staaende i en forretning, 
der giver et udbytte af 5 pct. p. a., '/s i en bank til 
33/r pct. p. a. og resten i en anden bank til 3'/s pct. p. a. 
Han beregner, at om han satte hele sin formue ud til 
4 pct. p. a., vilde han faa kr. 12,00 mere i aarligt udbytte 
af sine penge. Hvor stor er mandens formue.

. 4. Der er givet en cirkel med 3 cm. radius og en tangent 
til samme. Konstruer de rette linjer, af hvilke i cirkelen 
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afskjæres en korde paa 3,5 cm., og som danner en vin« 
kel paa 75° med tangenten. Fremgangsmaaden for« 
klares.

(B. For piger). 
Formiddag.

1. A kjøber 5 fade vin for kr. 4250.00. Paa grund af 
kontant betaling faar han imidlertid 10 pct. afslag. 
Hvert fads bruttovægt er 918 kg. Hvert tomt fads 
vægt er '/is af bruttovægten. 1000 liter vin veier 
990 kg.

Hvad har A givet for hver hektoliter af vinen?
A sælger hele vinpartiet til B. Betalingen skal er« 

lægges først 3 maaneder efter salget og beregnes efter 
kr. 110.00 pr. hl. For beløbet udsteder B. en veksel. 
Ä sælger straks vekselen i en bank, der udbetaler ham 
beløbet kontant med fradrag af diskontopræmien, der 
beregnes efter 5'/2 pct. p. a.

Hvormeget fik A udbetalt af banken? Hvor stor 
var A’s fortjeneste ved denne handel.

2. To cirklers periferier udgjør tilsammen 20,35 m.; den 
ene periferi er 4,25 m. længere end den anden. Beregn 
cirklernes radier og fladeindhold. Pi • 3,14.

Eftermiddag.
3. En mand har ’/< af sin formue staaende i en forret« 

ning, der giver et udbytte af 5 pct. p. a., '/s i en bank
til 33/i pct. p. a. og resten i en anden bank til 3'/2 pct.
p. a. Han beregner, at om han satte hele sin formue 
ud til 4 pct. p. a., vilde han faa kr. 12,00 mere i aar»
ligt udbytte af sine penge. Hvor stor er mandens
formue?

4. I et trapets er den ene af de parallele sider 4 cm. Med 
denne side danner den ene af de ikke parallele sider, 
der er 4 cm. lang,_en vinkel paa 90°, den anden af de 
ikke parallele sider en vinkel paa 135°. Konstruer dette 
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trapets og forklar fremgangsmaaden. Hvor store er de 
andre vinkler og trapetsets fladeindhold?

Opgave i projektionstegning.

Følgende figurer opstilles af læreren og forlanges af= 
tegnede i grundrids og oprids:

1) En firkantet klods, længde = 10,5 cm. 
bredde = 2,5 cm. 
høide => 5 cm.

ligger paa horizontalplanet saaledes, at en sidekant be= 
rører vertikalplanet, og den brede sideflade danner en 
45° vinkel tilhøire med samme.

2) En cylinder, høide = 10 cm.
radius = 2,5 cm.

staar paa horizontalplanet saaledes, at den berører den 
førstnævnte figur og har aksen ret foran den kant af 
samme, der staar yderst tilvenstre.

3) Et trekantet prisme, længde = 10 cm. 
grundfladens side = 5 cm.

staar paa figur no. 1 og støtter sig til figur no. 2 saa= 
ledes, at prismets og cylinderens akser ligger i samme 
plan parallelt med vertikalplanet, og at afstanden mel= 
lem prismets nederste kant og cylinderens akse er 4,5 cm.
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Bibliothekets tilvækst i 1892.

Schliemann, udgravninger i Troja, Tiryns og Mykenæ, over= 
sat af Ludvigsen.

Den norske turistforenings aarbog for 1890 og 1891.
Colin og Kaper, iranske læsestykker for mellemklasserne 2 

eksempi.
Sick, fransk=dansk=norsk haandordbog.
Les annales politique s et littéraires, 1 aargang, gave af 

adjunkt Bassøe.
Foldberg og Baumann maanedskrift for elementær mathema= 

tik 1886—1890.
Kirkedepartementet, universitets og skoleannaler for 1890 

og 1891.
C. Horn, lærebog i geografi for middelskolen 4de udgave. Gave.
V. Voss. M. T. Ciceronis de imperio Cn. Pompeii 2 udg. G. 
R. Sohm, kirkehistorie i grundrids, oversat af I. Johnson. 
Tacitus, dialogus de oratoribus, für den Schulgebrauch er= 

klärt von G. Andresen. Gave af adj. Bassøe.
Athanasius den store, ungdomsskrifter oversatte af A. Hansen. 
J. N. Skaar, norsk salmehistorie. G.
Christen Møller, bibelhistorie for seminarier og høkre skoler. 
Kristofer Banders, frie ord til polemiske sange IL
D. Christensen, udtog af geografien 3 udg. G. ’
I. A. Bonnevie, kortfattet lærebog i plangeometri, 6 udg. G.
Dr. G. Fasting, læsekunsten.
Dr. A. Schoenlus, geometri der bewegung.
Dr. O. Stolz, Vorlesungen über allgemeine arithmetik 2 theile. 
II. Maser zahlen theori. 2 th.
0. Fort og O. Schlømilch, lehrbuch der analytischen geo» 

metri 2 t.
Dr. A. Hochheim, aufgaben aus der analytischen geome= 

tri.
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Dr. Fr. Graefe, aufløsungen und beweise der aufgaben und 
lehrsätze aus der analytischen geometri.

Dr. Karl Heinze, genetische stereometri.
The author of the lamplighter Mabel Vaugham.
John Haberton one hamp, Mrs. Mayburns twine.
Onida, under two flags 2 v.
Charles Dickens, the Pickwich club.
Mrs. Oliphant, the curate in charge.
Richard Witheing, the island.
Mrs. Oliphant, memoires of count de Montaiambert 2 v.
Ch. Dickens, seven sketches from our parish.
M. E. Braddon, lost for love 2 v.
Bulwer, my novel 3 v.
Cooper, the 2 admirales.
Bibliothek der Unterhaltung und des wissens 1890.
Dr. G. Storm, Maria Stuart.
M. Bugge, skildringer af pattedyrene.
P. Østby, Sofokles Oidipus i Kolonos, metrisk oversat.
Universitetsbibliothekets aarbog for 1890.
Gustav Meier, griechische grammatik 2 aufl.
Universitetets aarsberetning for 1888—91. G.
Dr. Schübeler, tillæg til viridarium norvegicum. G-
Bergens museums aarsberetning for 1886 og 1890. Gave 

af rektor.
Dr. S. Bugge, Norges indskrifter med de ældste runer. G.
A. Lovum, den franske latinskole.
N. Herzberg, opdragelse og undervisning.
Fattigstatistiken for 1889.
Crusenstolpe, Stillinger og forholde, gave af adj. Sollie.
Norske rigsregistranter XII. G.
Meyers conversations!exicon I—XVII.
R. Collet, fugleliv i det nordlige Norge.
Den norske Nordhavsexpedition XXL
Kirkedptment. storthingsproposition N. I., IV.
Mathematiske opgaver til aim. forberedelseseksamen 1886—7 G- 
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Skouboe, hovedreglerne for den tyske udtale.
Nyt magazin for naturvidenskaberne 32. G.
Statistisk centralbureau, statistisk aarbog for kongeriget 

Norge 11 aargang 1891. G.
Arkiv for nordisk philologi, 7de bind. G.
H. Mohn, jahrbuch des norwegischen meteorologischen insti= 

tuts 1890. G.
Do. bulletin météorologique du nord 1891. G.
S. Brynildsen, norsk=engelsk ordbog. G.
Birger Hall, kirkehistorie for folket.
Journal of education 1888—1891, gave af adj. Sollie.
Freund, præparationen zu Sofokles Antigone.
Det kglg. ecclesiastikdepirtement. Bidrag til Sveriges off. 

statistik, undervisningsväsenet 1888 — 1889.
Th. Koller, beretning om den høiere landbrugsskole paa 

Aas 1888—1889. G.
J. Brynildsen, materialier til eng. stile 2 samling. G.
Cauer, Homeri ilias I—XII.
A. Holm, griechische geschichte I—III.
Baus og Lassens Tyske læsestykker for de øverste middeL 

skoleklasser. G.
Hals, engelsk læsebog for begyndere ved Sollie. G.
Kammer, ästhetischer kommentar zu Homers Ilias.
B. Geelmuyden, lommeatlas over Norge.
Lund, Ciceros Cato major, 4 udgave.
P. Voss og Trier, Vor ungdom.
Naturen, illustreret «månedsskrift.
Nyt tidsskrift for philologi.
Nyt magazin for naturvidenskaben. G.
Lie og Sars, Arkiv for mathematik. G.
Bætzmanu, Lovtidende. G.
Norske, danske, svenske programmer for 1891.

(De mathematiske og engelske bøger er kjøbt paa 
auktion for en meget billig pris).
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Indskrivningspenge for middelsk. og gymnas, er nu kr. 2.00 
Skolepengene udgjor i 1ste middelklasse „ 48.00

2den og 3die do. „ 72.00 
4de, 5te, 6te do. „ 96.00 
1ste gymnasialkl. „ 120.00 
2den og 3die do. „ 144.00

Moderationener: '/i fragaar for liver af de følgende søskende.

Gratisternes antal i det forløbne halvaar var: 
a) af de Rønnebergske legatter:

1 ]/i i 3die gymnasialkl. kr. 144.
2 7a i 6te middelkl. „ 48.
3 72 i 5te — „ 48.
4 Tre ’/i i 4 — „ 288.

—---------- kr. 528.
b) af det offentlige :

1 7a i 2den gymnasialkl. kr. 72
2 To 72 i 6te middelkl. „ 192
3 7i i 5te — „ 96
4 7i i 3die — „ 72

------------- kr. 432
7 Gutter har faaet friplads og 4 piger. 
Skolens kasserer er adjunkt Koklerup.

Præmierne af apotheker Øwres legat tildeltes for 1891.
Henriette Brøgger af 6te middelklasse, der fik Pattedyrenes 

liv af Brehm.
Osvald Siem af 5te middelklasse, der fik Fortællinger af 

Norges historie af V. Paulsen.
1892. Ole Vasbotten af 3die gymnasialklasse, der fik Illustre» 

ret verdenshistorie af Dahlstrøm.
Anton Steen af 5te middelklasse, der fik Planteatlas af 

Zahlertz.
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X. Almindelige bemærkninger.
Sundhedstilstanden liar i regelen været god med 

undtagelse af maanederne januar og februar, væsentlig som 
følge af den herskende influenza og halsesyge. Paa faa 
undtagelser nær har der i aarets løb ikke været større syge* 
lighed blandt pigerne end blandt gutterne.

Da pigeskolen ifjor blev kombineret med guttesko* 
len, viste det sig, at antallet i en enkelt klasse, 4de middel* 
klasse, blev saa stort, ca. 35 'elever, at skolen ikke havde 
noget værelse stort nok til at rumme saaniange elever. 
Derfor maatte den deles. Departementet ønskede, at klas* 
sen skulder deles saaledes, at der blev halvdelen af gutterne 
og halvdelen af pigerne i hver klasse. Dette lod sig imid* 
lertid vanskelig gjøre af den grund, at pigerne havde læst i 
forskjellige fag ikke ganske det samme som gutterne og til* 
dels brugt forskjellige lærebøger paa pigeskolen. Som følge 
heraf fandt lærerne det hensigtsmæssigere at dele klassen 
efter kjøn, hvorved man fik bedre adgang til at sammenar* 
beide eleverne, hvis det senere skulde tiltrænges.

Istedetfor at følge den almindelige plan at lægge en 
7de klasse ovenpaa 6te middelklasse for de piger, som agter 
at tage middelskolens afgangseksamen, har man her fundet 
det hensigtsmæssigere at gjøre 5te klasse toaarig for piger* 
nes vedkommende. Derved vil de blive saameget mere 
modne, naar de kommer op i 6te klasse, og denne klasse, der 
væsentlig er en repetitionsklasse, vil blive saameget lettere 
for dem. Men derved bliver tilstrømningen til 5te klasse 
saa stor, at denne for fremtiden bliver saa talrig, at den som 
regel maa deles, og delingen bør da foregaa efter kjøn, thi 
pigerne behøver, som bekjendt, mindre af mathematiken til 
afgangseksamen end gutterne og bruger andre lærebøger i 
dette fag. I det første aar, de er i 5te klasse, læser de ikke 
malhematik og fysik, hvorved de bliver fri 5 timer af den 
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almindelige skoletid; til gjenzjæld vil det næste aar deres 
undervisning indskrænkes noget i andre fag.

Kombinationen har ikke voldt skolen nogen moie ; tbi 
pigerne har i regelen vist flid, god opførsel og sans for or^ 
den. For kombinationen har det været et gode, at tre af 
pigeskolens lærerinder gik over til den offentlige skole.

Forberedelsesskolen er bleven nedlagt ved dette skole= 
aars udgang, da dens mangeaarige lærer, hr. seminarist E. 
Dahl, søgte og fik afsked. Han har udført sit hverv med 
stor samvittighedsfuldhed og kjærlighed til sin gjerning. 
Dels private skoler, dels folkeskolen overtager nu forberede!* 
sen til den offentlige almenskole.

I det forløbne skoleaar har skoletiden været ind= 
skrænket, id it timerne kun har været mellem 40—45 m. Ferste 
time er fra 8.45—9.30; anden 9.40—10.25, tredie 10.35— 
11.20, fjerde fra 11.50 -12.35, femte fra 12.45 — 1.25. Den ind* 
skrænkede tid har vist sig meget hensigtsmæssig og frem* 
gangen er ikke bleven forsinket derved. Gutterne har gym* 
nastik eller sang fra 8—8.40, Pigerne gymnastik, haandar* 
beide eller sang Ira 1.30—2.10.

Den 3die november 1891 døde boghandler Johannes 
Aarflot, der havde været medlem af skolens forstanderskab 
ligesiden den< begyndelse i 1864. Ligesom han havde, stor 
fortjeneste af dens oprettelse, saaledes bevarede han den hele 
tid en usvækket interesse tor skolen og dens gjerning og 
virkede til dens bedste alt, hvad han fbimaaede baade som 
ordfører i kommunebestyrelsen og som storthingsmand. Sin 
betragtning at skolen og dens maal har han fremsat i den 
udmeiket smukke og aandrige tale, som han holdt ved skolens 
25 aarige jubilæum og hvoraf et uddrag staar at læse i pro* 
grammet for 1889.-

Skolen vil derfor altid mindes med tak, hvad han 
har udrettet for den.
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Skolens regnskab tor budgetaaret 1891—1892 
stiller sig saaledes:

Indtægt s
1. Beholdning fra forrige budgetaar................... kr. 1379.21
2. Skole= og indskrivningspenge............................  10,289.00
3. Kommunens bidrag...............................................  3600.00
4. Renter af skolens legater og andre kapitaler ,, 2762.13
5. Statsbidrag . ............................................................  21600.00

Kr. 39630.34

Udgift:
1. Lønninger, timeundervisning, vikariater . . . kr. 28737.56
2. Alderstillæg............................ „ 7200.00

3. Bibliotheket, physikalske samlinger, andre 
læremidler .... ................................................  321.69

4. Legater og fripladse............................................  1000.00
5. Lys og brænde.................................................... „ 862.63
6. Trykning og avertissementer, program, skri= 

vematerialer....................................................  314.65
7. Blandede og tilfældige udgifter.....................„ 406.34
8. Kassebeholdning. .  .........................................„ 787.47

Kr. 39630.34
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Opgave
over de beger, som i skoleaaret 1893/9s benyttes i de 

forskjellige klasser.

1ste middelklasse. Norsk læsebog af Eriksen og Paulsen, 
2den del. — Vogts lille bibelhistorie; Luthers kathe« 
kismus ved Bang — Benschs geografi for begyndere, 
Voss og Slangs regnebog 1ste hefte, Winthers for« 
beredende lærebog i historien.

2den og 3die middelkl. Eriksen og Paulsens læsebog, 2den 
del; Hofgaards lille norske grammatik. — Lassens 
tyske elementær« og læsebog; Løkkes mindre tyske 
grammatik. — Bruns bibelhistorie; Bangs forklaring; 
Luthers kathekismus; Landstads salmebog; det nye 
testamente. — Nissens historie ved Schjøth. — Ar« 
stals geografi. — Sørensens naturhistorie. — O. Jo« 
hannesens regnebog 2det og 3die hefte.

4de middelkl. Eriksens og' Paulsens læsebog, 3die del; Hof« 
gaards grammatik. — Pauss og Lassens tyske læse« 
stykker; Løkkes tyske grammatik; Kapers leksikon; 
Kn .dsens tyske stiløvelser formiddelskolen. — An« 
dersens latinske læsebog. — Brækkes engelske ele« 
mentærbog; Westerns engelske grammatik. — Nis« 
sens historie ved Schjøth; Eriksens lærebog i Norges, 
Sveriges og Danmarks historie. -- Årstals geografi. 
— Sørensens naturhistorie. — Johannesens aritmetik 
og Bonnevies geometri. — Bruns bibelhistorie tor 
borgerskoler; Bangs forklaring; Det nye testamente. 
Johannesens regnebog 3die og 4de hefte.

5te og 6te middelkl. Eriksens og Paulsens læsebog, 3die 
del; Lassens læsebog; Hofgaards gram.; Pauss og 
Lassens tyske læsebog; Løkkes tyske grammatik; 
Kapers leksikon; Knudsens tyske stiløvelser for mid« 
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delskolen. Brekkes engelske læsebog; Brynhild= 
sens engelske ordbog; Larsens dansk^engelske ord
bog; Westerns engelske grammatik. Voss’s latinske 
læsebog for middelskoien; Schreiners latinske gram= 
matik. — Wallems franske læsebog; Knudsens fran= 
ske grammatik; Schjøths historie; Eriksens lærebog 
i Norges, Sveriges og Danmarks historie lor iniddeL 
skolen. — Årstals geografi. — Sørensens natnr= 
historie. — Johannesens arithmetik og Bonnevies 
geometri; Brochs logarithmetabel. — Henrichsens 
fysik. — Bimns bibelhistorie for mellemklasserne; 
Bangs forklaring; Det nye testamente.

1ste til 3die gymnasialkl. Nissens kirkehistorie. — Det nye 
testamente paa græsk; Eriksens literal urhistorie. 
— Nygaards oldnorske læsebog og sammes oldnoiske 
grammatik. — Grøteruds og Curtius’s græske gram. 
Kohen og Kapers franske læsebog. Knudsens fran= 
ske gram.; Rædeis lærebog i oldtidens historie. 
Wallems og Schjøths lærebog i Erankugs historie. 
— Eriksens lærebog i Nordens historie. — Bergs 
lærebog i arithmetik; Halvorsens i stereometri og 
Guldbergs i trigonometri.

A a 1 e s u n d i oktober 1892.

V. Voss.


