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Aarsberetning

om

Aalesunds off. høiere almenskole

for

skoleaaret 1893—1894

ved

skolens Rektor.



I. Skolens Forstanderskab.
Byfoged Hagbarth Benneche tiltraadte 1ste juli 1888.
Provst Lars Anton Moe

Grosserer Joakim Renneberg

Distriktslæge Lorentzen

Rektor Valentin Voss

— 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.

II. Skolens lærerpersonale.
1. Rektor Valentin Voss, f. 2'/r 1834, udnævnt til time» 

lærer ved Drammens latinskole 3u/9 1858, til adjunkt 
ved samme skole '/r 1860, '/r 1863 udnævnt til over» 
lærer og bestyrer af Fredriksstads kommunale skole, 
27/n 1875 til rektor ved Aalesunds offentlige elmen» 
skole.

2. Overlærer 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. 2,/i2 
1833, udnævnt ^hz 1877 til overlæier ved Christiansunds 
skole, 15/9 til overlærer ved Aalesunds skole.

4. Adjunkt Gerhard Fredrik v. d. Lippe Dahl, f. 1838, 
udnævnt til adjunkt 9/i2 1875.
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5. Adjunkt Vilhelm Ferdinand Kolderup, f. 2/2 1835, 
udnævnt til adjunkt "/s 1878.

6 Adjunkt Kristian Birch Reichenwald Bassue, f. 
1856, udnævnt til adjunkt 29/s 1884.

7. Nikolai Henrik Jæger fodt 1853, ex. art. 1870, tool, 
embedsex. 1875, sprogl. hist, lærerexamen 1887, ansat 
som klasselærer i Kristiansund 1877—81, lærer ved 
Aars Voss’s skole i Kristiania 1881—85, klasselærer i 
Kiistianssand 1887—93, konstitueret som adjunkt ved 
skolen her fra 14 oktbr. 1893.

•8 . Klasselærer Olaf Olsen, f. ^1» 1835, udnævnt J/9 
1864 til klasselærer ved Aalesunds off. almenskole (læ* 
rer fra skolens oprettelse)

9. Klasselærer Hans Clausen Brun, f. G/s 1854, ud* 
nævnt 24/’ 1882 til klasselærer ved Aalesunds off. al* 
menskole.

10. Kaptein Arntzen, gymnastiklærer fra 23/io 1891.
11. Frk. Gudlov Jacobsen, gymnastiklærerinde fra 23/i0 

1891.
12. Organist Anton Heiberg, f. 9/i 1837, skolens sang* 

lærer siden august 1883.
13. Bergithe Nicoline Christine Holtermann, f. 1832, 

ansat som inspectrice ved Aalesunds off. almenskole 
fra 'A 1891.

14. Emilie Paulsen, f. l7/s 1842, '/? 1891 udnævnt til lærer* 
inde ved Aalesunds offentlige almenskole.

15. Lina Olsvig, f. '% 1855, '/t 1891 ansat ved Aale* 
sunds off. almenskole.

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

Karl Sperre f. Vm I860. Skolens pedel siden 1884.

Enkelte lærere har været fraværende paa grund af syg* 
dom i kortere Tid.

Gymnastiklæreren havde permission i Marts—Juni tor 
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at gjennemgaa centralskolen. I hans sted vikarierede tele= 
gratist Muriaas. I adjunkt Jægers post vikarierede cand. 
theol. Joakim Aarestrnp indtil 31 december 1883, da hr. 
Jæger fik udsættelse med at tiltræde sin post til denne tid.

Fr. Olsvig har havt permission fra 1 oktober til skole= 
aarets udgang til en studiereise i Tyskland. I hendes sted 
vikarierede tr. Marie Skougset.
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Elevernes gjennemsnitsalder '/v 94. Normalalder, 
iste Middelklasse il Aar 3 maaneder 10 Aar.
2den do. 12 — 4 — 11 —
3die do. 13 — 3 — 12 —
4de do. 14 — 1 — 13 —
5te do. a. 15 — 3 — 14 —
„ do. b. 15 — — 14 —

6te do. 16 — 6 _ 15 —
1ste Gymnasialklasse 17 — 6 — 16 —
2den do. 19 — 17 —
3die do. 19 -2 - 18 —

Fagfordelingstabel mellem lærerne i 1893-1894.

2.

3.

^css.
Græsk 3 gymnasialkl.

— 3—2 do.
— 2 do.
— i do.

Latin 3 do.
Naturh. 2 middelkl.
Regning 5 do. b

tyv er lær er ^ugge.
Norsk 1 gymnasialkl.

— 6 middelk.
— 4 do.

Tysk i gymnasialkl.
— 6 middelkl.
— 5 do.

. 4 do.

Overlærer ^£andmar^.
Norsk 3—2 gymnasialkl.

— 5 middelkl. a

—

4 timer.
3
4
7
2
2
1

— 23 timer.

4 (3) timer.
3
4
1
4
4
4
—24 timer.

4 timer.
3
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Latin 1 gymnasialkl. 9 timer.
— 5 middelkl. 7

---------- 23 timer.
ty. ^[djun^t S)aR[.

Religion 3--1 gymnasialkl. 4 timer.
6 middelkl. 2

— 5 a do. 2
— 4 do. 2

Historie 6 do. 3
— 5 a do. 3 „

Geografi 6 do. 2 1!
— 5 a do. 2
— 5 b do. 1
— 4 do. 2 „
_ - 3 do. 2 ,)

—----------25 timer.
5. üldjun^t gasset.

Latin 3--2 gymnasialkl. 7 timer.
— 2 do. 2
—• 6 middelkl. 7

Fransk 2--1 gymnasialkl. 3
— 6 middelkl. 2

Historie 3 gymnasialkl. 3
- 2-—1 do. 3

---------- 27 timer.
^.djun^i

Engelsk 3 gymnasialkl. 2 timer
— 2 do. 2
— 6 do. 5 H
— 5 a do. 5
_ 5 b do. 3 „
— 4 do, 5 „

Fransk 5 do. 2 „
Norsk 5 b do. 2 „

----------- 26 timer
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7- ^djun^t Jfyldenip.
Mathem. 3 gymnasialkl. 1 timer.

— 3—2 do. 2
— 2 do. i
— 1 do. 3
— 6 middelkl. i
— 5 a middelkl. 4
— 4 do. 4
— 3 do. i

Physik 6 do. i
— 5 do. 2

---------- 23 timer.
S. Jyhsselærer Qlsen.

Norsk 1 middelkl. 8 timer.
Historie 1 do. 3
Geografi 2 do. 2

1 do. 3
Skrivning 3-1 do. 9—. 6-4 do. 3

---------- 28 timer.
9. klasselærer ^Bran.

Naturhist. 6—3 middelkl. 7 timer.
Tegning 6—4 do. 6
Hegning 6 do. 2

— 5 a. middelkl. 1
— 4 do. 2

Mathem. med Pigerne
— — 6 do. 4
— — 5 b do. 4

----------26 timer.
JO. £nsp. ^r. ^oltermann.

Tysk 5 b. middelkl. 2 timer.
— 3 do. 5

Historie 5 b do. 2
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Tilsammen 300 timer.

— 4 middelkl. 3 timer
— 3 do. 4 n
— 2 do. 3 n

--------- 19*)  timer.
^r. Qtsvig.

Regning 5 b middelkl. 1 timer.
— 3 do. 4 5,
— 2 do. 4 5)
— 1 do. 5

Norsk 2 do. 5 ),
— 3 do. 5

— 24 timer.

^r. Paulsen.
Haandarbeide 12 timer.
Religion 5 b. middelkl. 2

— 3 do. 3 11
— 2 do. 3 11

1 do. 3 1*
Tegning 3 do. 2 n

— 2 do. 2
—■27 timer.

^r. Jsitcie ^øss.
Tysk 2 middelkl. 6 timer.

*) Desuden 2 Timer Tysk i 1 middelkl. i 2det halvaan

Da 5te klasse er toaarig for pigernes vedkommende, har 
øverste aldeling iaar havt særskilt undervisning i de fleste 
fag.
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I gymnastik har gutterne ialt havt 7 timer ug.; de to øverste 
partier hver 3, nederste. 1. Pigerne har været delte i 3 par* 
tier, hver med 2 timer ugentlig.

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

I sang har nederste parti havt 2 timer ugentlig, de 
øverste 1 time ugentlig.



i 1893—1804.

U
nd

er
vi

sn
in

g.

1. Norsk ...............
2. Religion ...........
3. Tysk...................
4. Latin.................
5. Engelsk........ . .

1 ni.
G. P.
8 6

3

3
3
5

4 3
3

2 ni.
G. P.

5
3
6

3
2
4

2 1
2 1
3 2

3

3 ni.
G. P.

5
3
5

4
2

5 3
2
2

2 1
3

1 ni.
G. P.

4
2
4

5

3
2

6 2
2
2
1

5 ni. a
G. P.

3
2

1 3
7
5

3
2

4 1
1
1
1

5 in. b
P.
2
2
2

3

1
2
1
5

2 1
1
1

1

6 m.
G. P.

3
2

1 3
7
5

2
3
2

4 2 4
2
1
1

1 g.

4
1
1
9

6 1
1

3

2 og 3 g.

4
1 2

2 7 2
2 2
3 4 3

5 3

2 12

Sum.

38
21
26
34
22
16

7
27
14
47
12

(9) 10
13
12

6. Græsk................
7. Fransk...............
8, Historie............
9. ’Geografi ..........

10. Regn.ogMathem.
11. Naturfag........
12. Tegning.............
13, Skrivning........
14. Haandarbeide . .

Sum 26 30 30 31 30 31 25 1 27 1 31 30 30 30 300
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1 middelkl. har havt 2 timer i Tysk i sidste halvaar, 
hvoraf 1. er tagen fra norsken, 1 extra.

I 3 gymnasialkl. læste begge elever engelsk; i 1 og 2 g- 
4 fransk, 3 engelsk.

Undervisningen.

Religion.
3die gymnasialklasse. Læst ud Johannes evangelium i grund’ 

sproget og repeteret de 7 første kapp. Repeteret Nis« 
sens kirkehistorie.

2den gymnasialklasse. Nissens kirkehistorie læst ud fra 
Schweizerreformationen. Gjennemgaaet de 5 første 
kapp, af Johannes evangelium paa Græsk.

1ste gymnasialklasse. Nissens kirkehistorie til Schweizerre« 
formationen.

6te middelklasse. Repeteret forklaringen og bibelhistorien.

5te middelklasse a. Læst og repeteret af Bangs forklaring 
3die, 4de og 5te part samt 1ste troesartikel. Af 
Bi uns og Platous bibelhistorie fra Jesu opstandelse 
og ud bogen. Læst afsnit af det nye testamente. 
Salmer.

5te middelklasse b. Læst og repeteret af Bruns og Platous 
bibelhistorie, „det nye testamente“. Bangs forklaring 
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til 3die part. Læst enkelte afsnit i .Johannes evan= 
gelium. Salmer.

4de middelklasse. Af Bangs forklaring læst og repeteret 
2di-n part indtil spergsmaal 182 i 3die artikel. Bruns 
og Platons bibelhistorie fra lignelserne indtil Jesu op= 
standelse. Salmevers.

3die middelklasse. Læst og repeteret af Bi uns og Platous 
bibelhistorie fra „David bliver konge’“ til „den kana= 
r.æiske kvinde“. Bangs forklaring „den 1ste part“. 
Læst forskjellige afsnit af bibelen. Salmer.

2den middelklasse. Af Bruns og Platous bibelhistorie læst 
og repeteret til „David bliver konge“. Katekismens 
5 parter med skriftsteder og enkelte stykker af hus= 
tavlen. Salmer.

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

Norsk og Oldnorsk.
3die og 2den gymasialklasse. Gjennemgaaet „Af Svend 

Dyrings Hus af Henrik Hertz“ samt „Mig selv“ og 
„Juleaftenen“ af Henrik Wergeland. Eriksens lite= 
raturhistorio.

Stile: 1) Geografiske opdagelsers betydning i 
verdenshistorien. 2) Hvilken betydning har det for 
et folk, om det har en literatur? 3) En kort karak= 
teristik af Henr. Hertz’s „Svend Dyrings hus“. 4) 
En naturskildring med selvvalgt titel. 5) Ars longa, 
vita brevis. 6) Ewald og de norske digtere. 7) Det 
græske folks betydning i verdenshistorien. 8) De 
puniske krige og deres betydning i verdenshistorien.
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9) Mennesket i kamp med naturen, dets nederlag og 
dets seire. 10) Middelhavets verdenshistoriske be= 
tydning. Ved tentamen 11) Hvad skal bevæge os 
til at vise overbærenhed i vore domme om andre?
12) Karl den stores betydning for kirke og stat.

O Idnorsk: Kepeteret Nygaards oldnorske læse= 
bog for begyndere. Derefter læst af udvalget (af 
samme Forf.) Volsunger og Nivlunger, Sigmund Bre= 
stessøns død, Asbjørn Selsbane — af Poesi Hamars= 
heimt, Gudruns klage og nogle strofer af Haavamaal. 
Nygaards oldnorske grammatik.

1ste gymnasialklasse. Paus’ og Lassens læsebog for gymna= 
siet 1 til Henrik Hertz (s. 218) med forbigaaelse af 
nogle stykker af Baggesen og Grundtvig. Eriksens 
literaturhistorie til Fasting; repetitionen har kun om= 
fattet, hvad der skal lægges op til ex. art.

Stile: En fornuftig anvendelse af ferierne, SkiL 
dring af et landskab. Kort karakteristik af hoved= 
personerne i Njaals saga. Skildring af hosten. En 
tale for Norge. Selvvalgt. Elvenes betydning for os. 
Fordele ved at bo paa landet. Fordele ved at bo i 
byen. Selvvalgt. Kort fremstilling af Evalds liv. 
Evalds skrifter og betydning som digter. Ved Ten= 
tamen: Hvilke fristelser kan fattigdommen medføre?

Oldnorsk. Læsning af stykker paa landsmaal og 
bygdesprog som forberedelse for oldnorsken (Stimer.) 
Af Nygaards oldnorske læsebog for begyndere indtil 
kong Olafs Skalde, læst og repeteret. Ved siden af 
de grammatiske afsnit i læsebogen læst adskilligt af 
Nygaards grammatik.

6te middelklasse. Læst og gjennemgaaet en hel del dels 
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prosaiske, dels poetiske stykker af Broch & Seips 
læsebog samt enkelte af Eriksens og Paulsens læsebog 
3die del. Samtidig læst det meste af Broch & Seips 
„Kortfattet norsk og dansk literaturhistorie“. Det 
vigtigste om digtarter, versemaal, troper og figurer 
mundtlig.

Stile: En erindring fra sommerferierne. — Fortæl 
om dyrelivet i vore skove. — Gjengiv i korthed ind* 
holdet af Wergelands „juleaftenen“. — Sammenlig* 
ning mellem Norges og Danmarks naturlige beskat* 
fenhed. — Den norske skjærgaard og dens betydning 
for samfærdsel og bedrift. — Hvad jeg ved om de 
tre digtarter. — Lys* og skyggesider ved sømandens 
liv. — Lidt om jernet og dets nytte. — Om livet i 
byerne. — Om livet paa landet. — Mikkel ræv og 
hans færd — Til hvilket land vilde du helst gjøre en 
reise, og hvorfor?

5te middelklasse a. Begyndt paa Brochs og Seips læsebog. 
Et par gange lektier i læsning. Øvelse i gjengivelse 
af læste stykker, dels extempore, dels som lektie. 
Af Brochs og Seips „Kortfattet norsk og dansk life* 
naturhistorie“ læst til „det norske selskab“, Derpaa 
repetition. Ved siden heraf gjennemgaaet læsebo* 
gens literaturhistoriske stykker om ’e læste forfat* 
tere, hvorhos læreren har fortalt om indholdet af 
forskjellige verker.

Grammatik. Analyse efter Løkkes og efter Jen* 
sens exempelsamling. Interpunktionsøvelser efter 
Løkke.

Stile. Fra mine sommerferier. Diktat. Selvvalgt 
eller En regnveirsdag i Aalesund. Høsten eller En 
liden gut (pige), som var god mod dyr. En del af 
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„Dalbu Jonsson“, omsat til prosa. Beskrivelse af 
skolebygningen. Beskrivelse af „Mit værelse1'. Spad* 
sergangene ved Aalesund. Vandets nytte. Mine ju= 
leferier. Beskrivelse af parken. Fortæl om vore 
vigtigste rovdyr. Ny sport i Aalesund. Vogt dig 
for det ferste skridt (fortælling). Naar nøden er størst, 
er hjælpen nærmest (fortælling). Mine pintseferier. 
17de mai 1894. Ved eksamen: Hvad ved du om 
hunden?

5te middelklasse b. Læsning i Broch og Seips læsebog. Det 
meste af Ross’s literaturhistoriske notiser. Stile. 
Analyse.

4de middelklasse. Af Eiiksens og Paulsens læsebogs III læst 
udvalgte prosastykker og digte. Flere gange lektie 
i læsning. Jevnlig øvelse i gjengivelse af læste styk= 
ker efter veiledning, i i egelen ex tempore, enkelte 
gange som lektie. Eleverne har et par gange lært 
et selvvalgt digt udenad.

Grammatik. Jevnlig grammatisk øvelse efter 
læsebogen og efter Løkkes og Jensens exempelsam= 
linger; speciel indøvelse af interpunktion.

Skriftlige Arbeider en gang ugentlig, afvex= 
lende diktat, gjenfortælling og lette hjemmestile af 
fortællende og skildrende indhold, af og til sclv= 
valgt.

3die middelklasse. Læsning med øvelse i at gjengive det 
læste. (Eriksens og Paulsens læsebog, 3die del.) Af 
og til vers udenad. Læst og repeteret det meste 
af Hofgaards lille grammatik. Analyse efter Jensens 
exempelsamling. Aars retskrivningereglei’ gjennem= 
gaaet, dels mundtlig, dels skriftlig. Diktat en og to 
gange ugentlig. Skriftlig gjenfortælling en gang 
hver tredje uge.
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■ 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 tredie uge. (Eriksens og 
Paulsens læsebog, 2den del.) Efter Hofgaards lille 
gram, det vigtigste af formlæren samt afsnittet om 
hoved= og bisætninger. Aais’ retskrivningsregler del* 
vis gjennemgaaet, dels mundtlig, dels skriftlig.

Afskrift hjemme; diktat en a to gange ugentlig, 
det sidste halvaar med indøvelse af skilletegnenes 
brug.

Latin.
3die gymnasialklasse. Vergils 1ste bog læst og repeteret. 

Repeteret af artiumspensumet Horats Oder ca. 500 
vers og af epistlernes 1ste bog ca. 900 vers samt 
Ovids Metamorphoses (Voss og Richters tidvalg) ca. 
1100 vers. Sammen med 2 g. læst og repeteret 100 
kap. af Livius 1 og 2 bog. Lindroths romerske anti* 
kviteter. Schreiners grammatik repeteret. Af Treg* 
ders literaturbistorie de vigtigste forfattere. To over* 
sættelser om ugen efter Gjor og Andersens samling.

2den gymnasialklasse. Læst og repeteret Cicero: Cato 
major, pro lege Manilla.'

Indtil jul en stil ugen efter Ingerslevs stilesam* 
ling, efter jul en oversættelse efter Schmidts samling.

2
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1ste gymnasialklasse. Læst og repeteret Ciceros 4 taler mod 
Catilina samt Sallusts Catilina. Hver uge en stil paa 
skolen. Schreiners grammatik.

6te middelklasse. Læst og repeteret Cæsar de bello Gallico 
I bog fra 46 kap. og hele 11 bog samt Pliædri 
fabler. Læst hvad der stod igjen fra ifjor af Schrei» 
ners kortfattede ordføiningslære. Repeteret det hele 
middelskoiepensum baade af forfattere og grammatik. 
Tb stile om ugen efter Lowums stilsamling.

5te middelklasse. Repeteret af Axel Andersens læsebog fra 
„Afhængige udsagnssætninger“ og læst videre bogen 
ud. Derefter af Cornel læst Miltiades, Themistocles, 
Aristides og Cimon efter Voss’s udvalg samt af Cæsar 
1ste bog kap. 1—29. Schreiners grammatik. En kort 
stil hver uge.

Tysk.
1ste gymnasialklasse. 27 sider prosa og 2 digte af Paus’s 

og Lassens læsestykker. Dernæst Schillers Wilhelm 
Tell, de sidste blade dog kun udtogsvis.

6te middelklasse. Paus’s og Lassens læsestykker. Stykkerne 
53, 64, 67, 69, 72, 74, 75, tilsammen 42—43 sider, 
hvoraf det meste repeteret.

Eng.linjen særskilt: St. 68, 73, 76, 78, 79, 2 — 
ialt 16 sider, ikke repeteret.

Extempore. Si. 70, 77, en del af 65, ialt 10 
sider. Eng.linjen særskilt 9 digte og 1 side prosa.

Grammatik (Løkkes mindre, 7de udgave). Syn-- 
tax fra Infin. — ud, dernæst repetition af syntaxen. 
Formlæren repeteret forfra til geografiske egennavne.
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Stile efter Knudsens stiløvelser overensstemmende 
med undervisningsplanen.

5te middelklasse a. Af Paus’ og Lassens læsestykker ialt 
38 sider læst og repeteret.

Eng.linjen særskilt 10 sider læst og repeteret.
Grammatik Løkkes syntax til verbets modi, 

læst og repeteret. Stile som i 6te klasse.
5te middelklasse b. Af Paus og Lassens læsebog er læst fra 

side 137 til 191; det meste er repeteret. Af Løkkes 
lille grammatik er det meste repeteret. Efter Løkkes 
stiløvelser er hver uge skrevet en hjemmestil og hver 
anden uge en stil paa skolen.

4de middelklasse. Af Paus’s og Lassens læsestykker læst 
og repeteret 43 sider. Speciel øvelse i retroversion.

Grammatik. Fra konjuntionerne ud. Derpaa 
repetition af formlæren.

Stil. Extemporalstil efter Knudsens stiløvelser 
efter gjennemgaaelse. Sætninger og lidt af de sam* 
menhængende stykker.

3die middelklasse. Læst og repeteret i Lassens læsebog 
fra 2den afdeling bogen ud, med forbigaaelse af et par 
stykker. Af Løkkes lille grammatik læst og repeteret 
indtil de med partikler sammensatte verber. Stil: 
oversat de fleste aflæsebogens øvelsesstykker fra 51 
—59, dels hjemme, dels paa skolen; extemporalstile. 
Grammatikken indøvet ved analyse.

2den middelklasse. Læst og repeteret fra begyndelsen af Las* 
sens tyske læsebog indtil side 72. Skrevet stil efter 
de i læsebogen gjennemgaaede norske stykker dels 
hjemme, dels paa skolen. Tysk afskrift 2 gange ugent* 
lig. Af og til diktat.
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Fransk.
2den gymnasialkl. og 1 gymnasialkl. 3 timer. Af Cohen og 

Kapers franske læsestykker læst, men ikke repeteret, 
120 sider. Extempore 25 sider. Af Knudsens gram* 
maiik syntaxen. Af Storms dialogues er en del af de 
norske exempler oversat extempore; efter jul er i 
enkelte timer benyttet Goldschmidts billedgloser.

6te middelklasse. Af Knudsen og Wallems franske læsedog 
for middelskolen læst og repeteret side 23--54 med 
forbigaaelse af stykkerne 5, 13—17 og 21. De fleste 
af de norske exempler oversatte extempore. Af Knud
sens grammatik repeteret formlæren.

5te middelklasse. Samme læsebog til Uregelm. verber. 
Samme grammatik: det nødvendige af formlæren.

Historie.
3die gymnasialklasse. Eriksens nordenshistorie og etnogra* 

fien efter Horns geografi for gymnasiet. Det hele 
artiumspensum repeteret.

2den og iste gymnasialklasse. Frankrigs historie af dchjodt 
og Wallem læst og repeteret.

6te middelklasse. Læst ud og repeteret Schjøths verdens
historie og Eriksens Nordenshistorie. Skriftlige be= 
svareiser.

5te middelklasse a. Schjøths verdenshistorie læst og repe* 
teret fra trettiaarskrigen til tiden efter 1815. Erich* 
sens nordenshistorie læst og repeteret fra Kalmar* 
Unionen til enevældet i Danmark. Skriftlige be= 
svareiser.

5te middelklasse b. Af Nissens verdenshistorie er læst og 
repeteret fra tiden efter 1815 bogen ud; desuden 
repeteret 50 sider af oldtidens historie. Eriksens 
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nordenshistorie læst og repeteret fra Sverige under 
Vasaslægten bogen ud; desuden repeteret fra begyn« 
delsen indtil Folkungerne i Norge.

4de middelklasse. Schjøths verdenshistorie fra middelalder 
rens 2det tidsrum indtil trediveaarskrigen læst og 
repeteret. Eriksens nordenshistorie fra begyndelsen 
indtil alle tre riger under kalmarunionen læst og 
repeteret.

3die middelklasse. Schjøths verdenshistorie fra Alexander 
den store indtil 2det tidsrum i middelalderens histo« 
rie læst og repeteret. Eriksens nordenshistorie fra 
riget samles indtil folkungerne i Norge læst og 
repeteret.

2den middelklasse. Winthers lærebog i histoiie fra reforma« 
tionen og ud, læst og repeteret to gange. Eriksens 
nordenshistorie fra riget samles indtil Folk ungerne i 
Norge, læst og repeteret.

1ste middelklasse. Winthers lærebog i historie fra begyn« 
delsen indtil reformationen, læst og repeteret.

Engelsk.
3die gymnasialklasse. Brekkes læsebog: On the Ice. David 

Copperfield finds his Aunt. Monmouth: Nelson. Af 
Sommerfelts Nyeste forfattere: Shepherds All. Mur« 
der of Ritzio. Quite so. Her First Appearance. Løk« 
kes lille grammatik.

2den gymuasialklasse. Hals’s læsebog fra stykke 35 ud bogen 
(54 sider). Af Sommerfelts Nyeste forfattere: Mur« 
der of Ritzio. How I found Livingstone. Quite so. 
Her First Appearance (54 sider). Løkkes lille gram.: 
formlæren og en del af syntaxen.

6te middelklasse. Brekkes læsebog: Last Days of Charles I. 
The Black Cottage. The Old Life=Boat. The Boating 
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Party. David Copperfield. The Settlers in Canada. 
How 1 found Livingstone. Monmouth. Nelson. Lok» 
kes lille grammatik. Præpositioner og synonymer 
efter Knudsen. Stile (i sidste halvaar 1 hjemme» og 
1 externporalstil ugentlig) især efter Knudsen.

5te middelklasse a. Brekkes lærebog fra s. 75 (The Inn in 
Oak Forest) ud bogen. Af sammes læsebog: Malachi 
Bone og (repeteret) Three Stories. The Eagle’s Nest. 
The Village Schoolmaster. The Black Cottage og 
(repeteret) Løkkes lille grammatik: formlæren og 
omtr. halvdelen af syntaxen. 1 a 2 ugenti. stile.

5te middelklasse b. Brekkes læsebog: The Black Cottage. 
The Old Life-boat. David Copperfield. Last Days 
of Charles I. Flight of James II. Endel af Nelson. 
1 a 2 ugenti. stile. Gram®.: formlæren og en del af 
syntaxen.

4de middelklasse. Brekkes lærebog til s. 94. (Peter the 
Pedlar og The Inn in Oak Forest ikke repeterede). 
S. 104—108 skrevne.

Græsk.
3die gymnasialklasse. Læst og repeteret sammen med 2den 

kl. Platons apologi, Xenophons Anabasis Hermann» 
storffs udvalg. Sofokles Ødipus tyran uos uden fot = 
bigaaelse af korsangene. I literaturhistorien gjen- 
nemgaaet de læste forfattere og specielt alt, hvad 
der vedkommer tragedien. Groteruds og Curtius 
grammatik benyttede.

2den gymnasialkl. Sammen med 3 kl. Platous apologi, sær» 
skilt læst af Xenophons Anabasis II, 6 og III, 1 og 
2 samt repeteret hele Hermannstorffs udvalg. Homers 
Iliade 1, 2 (til 494), 3 bog. Sechers mythologi 
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læst og Grøteruds formlære samt Hermannstorffs syn= 
tax læst og repeteret.

1ste gymnasialklasse. Grøteruds grammatik og læsebog. 
Af Schenkls udvalg af Xenophons Anabasis de 3 
første afsnit.

Geografi.
6te middelklasse. Repeteret Geelmuydens geografi. Kart- 

tegning.
5te middelklasse a. Af Geelmuydens geografi læst og repe= 

teret: Norges naturlige beskaffenhed, Asien, Afrika, 
Amerika, Australien samt indledningen. Karttegning.

5te middelklasse b. Af Geelmuydens geografi læst og til= 
dels repeteret: Asien, Afrika og Norge. Kart= 
tegning.

4de middelklasse. Af Geelmuydens geografi læst og repe= 
teret: Tyskland, Østerrig=Ungarn, Rusland, Balkan= 
halvøen, Schweitz. Dernæst repeteret det pensum, 
som blev gjennemgaaet forrige aar i 3die klasse, 
karttegning.

3die middelklasse. Af Geelmuydens geografi læst og repe= 
teret: Sverige, Danmark, England, Holland, Belgien, 
Frankrig, Spanien, Portugal og Italien. Karttegning.

2den middelklasse. Gjenoptaget Reusch’s kortfattet geografi; 
at Geelmuydens større lærebog læst og' repeteret 
Norge. Karttegning.

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.

Mathematik og Regning.
3dié gymnasialklasse. Halvorsens stereometri læst og repe

teret Guldbergs trigonometri repeteret. O. Bergs 
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arithmetik fra rækker, ud bogen. Repetition af enkelte 
afsnit. Løsning af opgaver paa skolen samt 1 gang 
ugentlig som hjemmearbeide.

2den gymnasialklasse. Halvorsens stereometri læst og repe.» 
teret. O. Bergs arithmetik fra begyndelsen til rod» 
størrelser. Losning af opgaver paa skolen og i sidste 
halvaar 1 gang ugentlig som hjemmearbeide.

1ste gymuasialklasse. O. Bergs aritlimetik fra begyndelsen 
til rodstørreiser læst og repeteret. Guldbeigs trigo» 
nometri fra begyndelsen til trigonometriske linier til 
et multipeum af buen.

6te middelklasse. O. Johannesens aiithmetik fra 4de bog 
læst og repeteret. Lærebogen repeteret. Bonnevies 
geometri fra 5te bog med undtagelse af ligedannede 
polygoner, polygon» og cirkelberegning. Repetition 
af lærebogen. Losning al opgaver t gang ugentlig 
som skriftligt hjemmearbeide, i hvilket tilfælde ele= 
verne har været fritaget for dagens lektie, samt 1 
gang ugentlig paa skolen.
I praktisk regning læst selskabs og blandingsregning 
efter Johannesens regnebog — kubikberegning — be= 
regning af cirkelflade — sektor — segment — exa= 
mensopgaver gjennemgaaede. — Skriftlige opgaver 
hjemme og paa skolen extempore efter efter forskjeL 
lige opgavesamlinger.

Med pigeafdelingen læst Bonnevies bogstavregning 
og udmaalingsiære med tildikterede afsnit — opga= 
ver af Munthe Kaas, Getz, Johannesen, dels som 
ugentlige hjemmeopgaver,, dels extempore paa skolen.

5te middelklasse a. O. Johannesens aritlimetik fra 2den til 
4de bog læst og repeteret. Opgaver 1 gang ugentlig. 
Bonnevies geometri fra 2den til 4de bog. Konstruk» 
tionsopgaver paa skolen. Repetition.
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I praktisk regning læst disconto og selskabsregi 
ning — repeteret procentregning, rente og rabat — 
efter Johannesens regnebog. Opgaver hjemme og paa 
skolen extempore.

5 te middelklasse b. (Piger). Bonne vies bogstavregning til 
ligninger med 2 Ubekjendte. Eliasens geometri til 
fladeberegninger. Opgaver af Munthe*Kaas, Johan» 
nesen og A. Petersen dels som ugentlige hjemmeop» 
gaver, dels extempore paa skolen.

I praktisk regning fortsat øvelse i procent og 
renteregning; dertil rabat og diskonto, væsentlig 
efter Johannesens regnebog. Hjemmeopgaver hver 
anden uge. 1 1 time ug. repetition af det metriske 
system tilligemed .øvelse i hovedregning efter Voss 
og Slangs regnebog 2 hefte.

4de middelklasse. O. Johannesens arithmetik 1ste bog læst 
og repeteret. Bonnevies geometri til paralleler mel* 
lem paralleler. Konstruktionsopgaver udførte paa 
skolen. I sidste halvaar skriftlige opgaver 1 gang 
ugentlig paa skolen.

I praktisk regning efter Johannesens regnebog — 
procent, rente og rabat — opgaver hjemme ugentlig 
og extempore paa skolen.

3die middelklasse De fire regningsarter i brøk. Enkelt 
reguladetri. (Johannesens regnebog). Hjemmeop* 
gaver en og to gange ugentlig.

2den middelklasse. De fire, regningsarter med benævnte de* 
cimale og indecimale tal. Hjemmeopgaver en gang 
ugentlig. (Johannesens og Voss og Slangs regnebog.) 
Addition i brøk.

1ste middelklasse. Division med ubenævnte tal; alle fire 
regningsarter med benævnte decimaltal og decimal* 
brøk. Hovedregning en time ugentlig.' Hjemmeop» 
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gaver en og to gange ugentlig. (Johannesens og 
Voss og Slangs regnebog, 1ste hefte.)

N atnrhistorie.
6te middelklasse. Repetition af Sorensens naturhistorie med 

en noiagtigere gjennemgaaelse af menneskets byg* 
ning, dels efter „Vort legemes bygning, liv og pleie 
af prof. dr. Bock'1 dels efter „Sundhedslære af Utne 
og Amalia Hansen“. Foredrag i huslig økonomi. 
Repetition af Sørensens botanik. Foredrag om de 
spiselige soparter — plantebestemmelse — Hofstads 
og Bjørløkkes Flora er benyttet.

5te middelklasse a. Sørensens naturhistorie fra bløddyr og 
ud bogen, læst og repeteret. Sørensens botanik — 
planternes indre bygning — blomsterplanter med 
frugtknuder til Enfrøbladede — læst og repeteret — 
Plantebestemmelse — Flora at Hofstad og Bjørløkke 
benyttet. Foredrag i sundhedslære af Amalia Hansen 
og Utne.

5te middelklasse b. Sørensens naturhistorie fra bløddyr og 
ud bogen. Repeteret det hele pensum til middel* 
skoleexamen med en nøiagtigere gjennemgaaelse af 
menneskets bygning — Foredrag i sundhedslære efter 
Utne og Amalia Hansen. Sørensens botanik fra En* 
frøbladede og ud bogen. — Repeteret hele botanik* 
ken. Plantebestemmelse — Flora af Hofstad og 
Bjørløkke benyttet.

4de middelklasse. Sørensens naturhistorie fra leddyr til blød* 
dyr, læst ogrepeteret— Sørensens botanik til „Blom* 
sterplanter med frugtknude“. Plantesystemet efter 
Arbo’s plantelære. — Forbigaaet: „Plantens indre 
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bygning“ Plantebestemmelse med benyttelse af Bjør« 
løkkes Flora.

3die middelklasse. Sørensens naturhistorie fra Fuglene til 
leddyr læst og repeteret. Mundtlige fortællinger og 
oplæsning af forskjellige bøger om de vigtigste dyrs 
liv. Dybdahls zoologiske vægplancher benyttet.

2den middelklasse. Gutterne og pigerne har i 1 time fælles 
læst af Sørensens naturhistorie pattedyrene og kryb
dyrene, dog med forbigaaelse af indledningen. Des« 
uden har gutterne i 1 time særskilt læst om fuglene. 
Tegninger foreviste og samlingen gjennemgaaet. I 
timerne er karakteristiske træk af de vigtigste dyrs 
liv gjennemgaaede.

Physik.
6te middelklasse. Henriksens fysik fra magnetisme ud lære« 

bogen. Repetition af lærebogen til magnetisme.

5te middelklasse a og b. Henriksens fysik til varmens for« 
plantning ved straaling.

Tegnings
6te middelklasse a. Frihaandstegning: Fortsat øvelse i 

krumliniede figurer efter vægp'ancher og forlægger« 
blade. Flere af de givne examenstegninger tegnede. 
Tegningerne optrukne med tusch.

b. Projektionstegning: Opgaver efter „A. 
Petersens læsebog i projektionstegning“. De fleste 
examensopgaver tegnede.

5te middelklasse a. Fortsat øvelse i frihaandstegning især 
efter „Herdtei Elementarunterricht im Freihand« 
zeichnen“.

Projektionstegning: (kun gatterne) konstruk« 
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tion af enkle og sammenstillede legemer, efter A. 
Petersens lærebog i projektionstegning.

5te middelklasse b. Fortsat øvelse i frihaandstegning efter 
forlæggerblade — eleverne liar anvendt farve og 
pensel.

Projektionstegning sammen med gutterne i 5 a.
4de middelklasse. Tegning efter „Herdtel Elementar=Unter= 

richt im Freihandzeichnen“ efteråt først læreren paa 
vægtavlen ved rids har antydet og forklaret hjælpe= 
linier og tremgangsmaade. De flinkere elever har 
benyttet farve og pensel.

3die middelklasse. Simple krumliniede figurer Tegningerne 
udførte med blyant og optrukne med tusch i tegne= 
boger med oprudet kvadratnet. I de sidste maaned er 
har tegnebøger med rene blade været benyttet og de 
lettere tegninger efter „Herdtel Elementarunterricht 
im Freihandzeichnen“ udførte.

2den middelklasse. Retliniede figurer — senere krumliniede 
figurer. Tegnebøger med fortegninger' af O. Adler 
er benyttet.

Skri vn ing.
6te middelklasse har vexlet med haandskrift og skjønskriit 

1—2 sider hver uge; karakter for hver maaned med= 
regnet i hovedkarakteren.

5te middelklasse a har under tilsyn af lærer skrevet. 1--2 
sider skjønskrift paa skolen hver uge. Karakter er 
givet for hver maaned og medregnet i hovedkarakteren.

5te middelklasse b har skrevet 1 side skjønskrift for det 
meste hjemme hver uge, leveret bogen til læreren i 
faget, der ved hver maaneds slutning har givet karak= 
ter, som er medregnet i hovedkarakteren.
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4de middelklasse har under tilsyn af lærer skrevet 1—2 sider 
skjønskrift paa skolen hver uge. Karakter er givet 
for hver maaned og medregnet i hovedkarakteren. 
(Rektor har i regelen hver maaned gjennemseet de 
skriftlige besvaieiser i 4—6 m.)

3die middelklasse. Repeteret det store latinske alfabet efter 
alskrift; bogstavforbindelser og sætninger. Det go« 
thiske alfabet gjennemgaaet; bogstavforbindelser og 
sætninger. Læseøvelser af saavel gothisk som latinsk 
haanlskrift.

2den middelklasse. 1ste og 2det hefte af skrivebog, udgiven 
efter offentlig foranstaltning, gjennemgaaet. Det 
store alfabet gjentaget som forbogstaver, de mere 
fremskredne afskrift. Talskrivning.

1ste middelklasse. Det lille alfabet efter og uden taktskriv« 
ning. 1ste og 2det hefte af skrivebog, udgiven efter 
offentlig foranstaltning. Sammenskrift.

Sang.
6 partier:

I. 1 & 2 gymnasialkl. og 5te & 6te middelkl. gutter, 1 
time ugentlig. 5 tenorer, 9 basser. Ialt 29 timer.

II. 3die og 4de middelkl. gutter, 2 timer ugentlig. 12 so« 
praner, 5 alter. Ialt 66 timer.

III. 5te & 6te middelkl. piger, 1 time ugentlig. 8 sopra« 
ner, 6 alter. Ialt 31 timer.

IV. 3die & 4de middelkl. piger, 1 time ugentlig. 8 sopra« 
ner, 10 alter. Ialt 35 timer.

V. 2den middelkl. piger & gutter, 1 time ugentlig. 28 so« 
praner. Ialt 36 timer.

VI. 1ste middelkl piger & gutter, 1 time ugentlig. 17 so« 
praner. Ialt 36 timer.

Med de .øverste partier er gjennemgaaet skala« og 
akkordøvelser, endel koraler samt forskjellige 3= og 
4=stemmige sange efter Moes sangbøger, sange for de 
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tusind hjem etc. Med de nederste Behrens sanglære 
for folkeskolen, 1ste trin samt Moes sangbog 1ste trin.

Haandarbeide.
6te middelklasse har været fritaget tor dette fag.
5te middelkl. a og b. Stopning, broderi, silkesøm, klostersøm. 
4de middelkl. Strikning, linsøm, broderi, klostersøm.
3die middelkl. Strikning, linsøm, broderi.
2den middelkl. Strikning, linsøm, hekling. 
1ste middelkl. Strikning, hekling, navnedug.

Gymnastik for pigerne.
Af 56 elever har 9 været fritaget. Resten delt i 3 

partier med forholdsvis 3, 2 og 1 times ugentlige øvelser.
Undei visningen har været ledet efter „Minnesbok i 

gymnastik“ og tildels efter „Liedbecks dagöfn inger“. Undei = 
visningstiden har været mellem 11.5 og 1150.

Gymnastik for gutterne.
Ogsaa iaar har gutterne været delte i 3 partier; gym* 

nasiet 6te og 5te middelklasse bar udgjort et parti, 4—2 m. 
et og 1 kl. det nederste. Det øverste har havt 3 gange ug. 
gymnastik fra l'/a—2.10, ligesaa det mellemste, det nedeiste 
1 time ugentlig fra 12.45 — 1.30. Med samtlige partier er øvet 
det samme som i de foregaaende aar.

SI ø i d.
Eleverne i 2 klasse har fulgt modehækken efter 

Kjenneruds sløidtegninger fra no. 1 til 16, 3—4 klasse har 
fortsat modelrækken udover. Endel af 4 klasse har efter eget 
ønske havt træskjæring istedetfor sløid. Elevantallet har 
Været 47 og er deri vinterens løb forarbeidet 315 ting.



1894] Eksaminä. 31

Udfaldet ai middelskolens afgangsexamen i 1894.
a) Skoleelever: 

Latinlinjen.
1. Kristian Brøgger, ............................................ 2,00
2. Ole Ellefsen ............  2,46
3. Jørgen Heggen .................................................. 2,34
4. Finn Heiberg....................................................... 2,11
5. Arne Moe............................................................. 2,54

Engelsklinjen.
6. Fredrik Lorentzen.............................................. 1,70
7. Peder Sjøsæther.................................................. 1,37
8. Jørgen Syltevik................................................... 2,39
9. Ludvig Tøsse...................................................... 1,27

10. Henriette. Jervell........................................  2,07
11. Solveig Smith .................................................... 2,07
12. Nathalie Steen..................................................... 1,47
13. Solveig Sødring................................................... 1,75

b) Privatister:
a. Latinlinjen.

1. Thorvald Pedersen........... .................................. 2,50
b. Engelsklinjen.

2. Karl Alstad. .............................   1.93
3. Elias Brandal..............................................  2,14
4. Ole Ertesvog......................................................... 1,46
5. Martinus Hareide.....................   2,03
6. Einar Myklebust.................................................. 1,96
7. Marius Skjeidrup................................................ 1,68
8. Olaf Spor ............................................................. 2,68
9. Martinus Valdal............. ...................................... 2,50

10. Lars Vorren......................................................... 2,11
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2,71
2,86
1,63
1,61
2,57
2.96
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11. Karen Valderhaug............................................
12. Frida Weenaas......................................................
13. Karl Aarsæter.......................................................
14. Lars Sæb«...........................................................
15. Astrid Ibenfeldt...................................................
16. Sebertine Widerøe.............................................

(1—13 er privatister fra cand. Stabeils skole i Volden.)
1 privatist streg i det skriftlige og 2 i sum.
Den skriftlige del af middelskolens afgangsexamen 

blev iaar bedømt af en fælleskomité for Aalesunds, Moldes 
og Kristiansunds skoler. Som censorer i de forskjellige lag 
fungerede efter departementets bestemmelse:

I norsk skriftlig Overlærerne Bugge og Owren.
Latin do. Overlærer Owren og adj. Lind.
Engelsk do. cand. Thornes, cand. Aarestrup og 

fr. Antonette Dahl.
Tysk do. Adjunkterne Jæger og Lind og rek= 

tor Voss.
Mathem. do. Overlærer Dietrichson, adj. Lind 

og rektor Voss.
Tegning Overlærer Dietrichson, cand. Stabell 

og adj. Kolderup.
Skrivning Klokker Muri og skolelærer Uri.

Da departementet havde bestemt, at ingen censor 
skulde censurere sine egne elever, maatte der i enkelte fag 
være 3 censorer.

Formand for censurkomiteen var dennegang rektor 
Voss og komiteen samledes derfor i Aalesund ved den ende= 
lige censur. Til denne tiltrængtes omtrent 1 uge. Fra 
Aalesunds skole var der til fællescensuren anmeldt 33 elever, 
fra Kristiansunds 25 elever, fra Molde 9 elever.
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1. Lorentzen, Ingvar Fredrik f. 1874, 26 juni, søn af distriktslæge Lorentzen i Aalesund.
2. Sodring, Sigurd Holmboe f. 1876, 2 Febr., — „ sanitetskaptein Sødring i do.
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3 3 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 27g 1.75 Meget g.
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Den mundtlige del af examen afholdtes iaar ved Kristiansunds offentlige almenskole.
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Opgaver ved middelskoleexamens skriftlige del.

Opgave i norsk stil.
Hvilke forandringer bringer hosten i naturen, og hvilke 

arbeider horer særlig denne aarstid til?

Opgave i latinsk stil.
Da Hannibal var i Campanien, kom der til ham fra 

Tarent1) flere fornemme unge mænd. Disse havde nogle aar 
fer gjort krigstjeneste i den romerske . hær og var bleven 
fangne dels ved soen Trasumenus, dels ved Cannae, men de 
var sendte hjem uden betaling af Hannibal, som altid viste2) 
den største venlighed mod romerfolkets forbundsfæller for at 
vinde dem for sig3) og fjerne dem fra romerne4). De meh 
der, at de havde bevæget størstedelen af den tarentinske ung= 
dom til at slutte forbund med Hannibal, og at de var sendte 
som gesandter for at bede Hannibal om at fore sin hær til 
Tarent. Det var Hannibal meget magtpaaliggende at be= 
mægtige sig Tarent. Han vidste, at byen var meget rig, og 
at Macedoniens konge Philippus vilde søge denne havn, hvis 
han satte over havet, eftersom romerne holdt Brundisium be= 
sat5). Han takkede derfor de unge mænd og lovede at rykke 
frem saa hurtig som muligt.

i Ludvig Kossuth viste allerede tidlig de samme ædle
egenskaber, som udmerkede ham gjennem hele hans lange
liv. Som ung mand var han en lidenskabelig spiller; men

') Tarentum. 2) uti. 3) vinde en for sig: conciliare sibi ali- 
quem. abalienare aliquem ab aliquo. holde besat: 
tenere.

Opgave i tysk stil.
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efteråt lian havde givet sin moder det løfte, at han aldrig 
mere vilde spille om penge, kunde ingen faa ham til at røre 
kortene, Han havde ogsaa i sin ungdom vævet en ivrig 
jæger, indtil han en dag læste et digt af en gammel persisk 
forfatter. Dette digt, der skildrede jagtens grusomhed, greb 
ham dybt og vakte hans medfølelse for de stakkels forfulgte 
dyr, og han holdt ganske op med at gaa paa jagt. Intet 
kunde nogensinde lokke ham til at bryde et løfte eller handle 
mod sin overbevisning. Derfor levede han ogsaa i fem og 
firti aar fattig og landflygtig, fordi han havde besluttet, at 
han ikke vilde vende tilbage til sit fædreland, saalænge som 
der regjerede en keiser af huset Habsburg. Da han døde i 
en alder af to og nitti aar, blev hans lig bragt til hjemmet. 
Han blev begravet iaar den første april i Ungarns hovedstad. 
Folket mindedes sin fører fra aaret 1848, og hans navn vil 
leve, saalænge Ungarn har en historie.

Opgave i engelsk stil.
To herrer mødtes en aften paa gaden og begyndte 

at tale politik. Det varede ikke længe, for de begyndte at 
trætte, og tilsidst skiltes de i vrede. — Den næste dag stod 
den ene af dem meget tidlig op og skyndte sig til det hus, 
hvor den anden boede. Han saa sig om, og da han ikke 
saa nogen, trak han op et stykke kridt og skrev paa gade= 
døren: Slyngel. — Da den, som boede der, gik ud om mor= 
genen, fik han se indskriften og skjønte øjeblikkelig, hvem 
der havde skrevet det. Han gik derfor til det hus, hvor 
hans modstander boede, bankede paa døren og spurgte, om 
han var hjemme. Den pige, der aabnede døren, svarede: 
„Min herre gik ud for nogle minutter siden. Mødte de ham 
ikke?“ „Nei, jeg saa ham ikke.“ „Der er ingen anden 
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hjemme end min herres ældste datter. Men jeg tænker, min 
herre kommer snart igjen. Vil De ikke gaa ind og vente 
paa ham?“ „Nei tak, det er ikke nødvendigt. Sig ham hare, 
naar han kommer tilbage, at jeg har været her for at gjen= 
gjælde den visit, han har været saa venlig at aflægge mig 
imorges. Jeg saa, han havde skrevet sit navn paa min dør.“

Opgave i regning og konstruktionstegning.
(For gutter og piger.) 

Formiddag.
1. En kjøbmand kjøber hjem fra England 650 yards lærred 

til en pris af 9 d. pr. yard. Fragt, told etc. beløbe)’ sig 
tilsammen til 4 pct. af indkjøbssummen. Lærredet sæl= 
ges 3 maaneder senere herhjemme for 98 øre pr. meter. 
Kjøbmanden har maattet laane penge for at bestride ud= 
gifterne og maa for de laante penge betale en rente af 
5,5 pct. p. a.

Hvor stor bliver hans nettofortjeneste?
1 £ = 20 sh., 1 sh. = 12 d; i £ = 18 kroner. 1 

yard = 0,9 m.
2. Hvormeget veier en møllesten, der er 18 cm. tyk, naar 

dens diameter er 1,2 m, og naar der i dens midte er et 
cylindrisk hul med omkreds 4,vi dem.?

Stenens sp. vegt er 2,5. pi regnes lig 3,m. Vægten 
skal angives i kgr. med 3 decimaler.

For gutter. (Eftermiddag).
3. Find x og y af ligningerne:

2 æ -|- 0,6 y 0,6 y — 3 x----- ----- = o,25--------- -----
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4. Konstruer en firkant A BCD '(Bogstaverne figuren rundt 
i alfabetisk orden), hvor AB = 6 cm., vinkelen mellem 
AB og perpendikulæren fra A ned paa BC = 30°, diago* 
nalen AG = siden BC, AD = 4 cm., og <D=90°.

Beskriv frenigangsmaaden.

For piger. (Eftermiddag).
1. Find x og y af ligningerne:

2 ® 4- 0,6 y n 0,6 y — 3 æ 
~~9------ = 0,25---------- $-------

2. En cirkel, hvis radius er 4 cm., skal overskjæres af 2 
rette linjer, der med hinanden danner en vinkel paa 
52'/2°.

Af den ene linje skal cirkelen afskjære en korde paa 
5 cm., af den anden en korde saa stor som 2/3 radien.

Beskriv den ved konstruktionen benyttede fremgangs* 
maade.

Opgave i projektionstegning.
Tegn i grundrids og oprids:
En terning ligger paa det horisontale plan med sin 

ene flade, saaledes at denne flades ene side forlænget dan* 
ner en vinkel paa 30u med grundlinjen; afstanden fra grund* 
linjen til nærmeste terninghjørne er 2,5 cm.

Et regulært trekantet prisme hviler med sin grund* 
flades ene side paa det horisontale plan og støtter sig mod 
terningens ene hjørne, saaledes at prismets akse er parallel 
med det vertikale projektionsplan og hir samme afstand fra 
dette som det hjørne, hvortil prismet støtter sig. Afstanden 
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fra den side, hvorpaa prismet hviler, til nærmeste terning* 
hjerne er 10 cm.

Terningens side er 8 cm. Prismets høide er 20 cm., 
og dets grundflades side 7 cm.

Bibliothekets tilvæxt i 1893 1894.
J. Kaper, Dansk* norsk* tysk haandordbog 3 udgave.
Thora Goldschmidt, Franske billedgloser med textøvelser.
Titi Livii libri 1—3, erklärt von Weissenhorn 1—2.

Do. do. Ingerslev.
C. .Jørgensen, Forhandlinger i det. 4de nordiske philologmøde 

- 1892. Gave at V. Voss.
J. Krogh, Opgaver i engelsk stil for realgymnasiet. G.
Den norske turistforenings aarbog for 1893.
Norges officielle statistik, Beretning om .skolevæsenets tilstand 

i 1889. G.
Arkiv for nordisk philologi 5, 1—4. G.
I. L. Ussiiig, Griechische reisen und studien. G. af adjunkt 

Sollie.
Paul Féval, Les fils du diable 4 dele. Do.
Les annales politiqve et littéraiie 1890, 1891. G. af adj. 

Bassoe.
Thortsen, Historisk udsigt over den danske litteratur. G. af 

V. Voss.
H. Mohn, Perlemorsskyer G.
Nedbørden i Norge 1891—1893. G.
Bastian Dahl, Tabellarisk oversigt over den latinske littera - 

turs historie. G. af V. Voss.
Johannes Magnussen, Schillers udvalgte værker, oversat I.
A. Webster, an american dictionary of the english language.
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A. Andersen, Regnelære til skolebrug. G.
S. Tennesen, Lærebog i norsk stil 1ste trin 2den ndg. G.
Bergens museums aarsberetning for 1892 og 1893. G. af 

V. Voss.
1. Belsheim, Libri Tobiae, Judith, Esther. G. af V. Voss.
Th. Hjortdal, Kortfattet lærebog i anorganisk chemi. G. af 

V. Voss.
O. Keiser, Dr. M. Luthers lille katekismus med henvisninger. 

Gave.
E. Heyerdal, Geografisk schema for 2den og 3die smaaklasse. 

Gave.
Bloch og Secher, Haandbog i den græsk=romerske mythologi 

2den udgave.
Romsdals amts forhandlinger for 1893. G.
J. Ottosen, Lærebog i nordens historie.
Hvidtfeldt-Kaas, Niels Stubs optegnelsesboger 1572—1580’ 

Gave.
S. Heegaard, Opdragelsens historie.
Jonas Lie, Niobe.
P. Mariager, Et bryllup i katakomberne.
Luigi Capuana, Italienske eventyr oversatte af E. Mageisen.
Einar Aas, Sjæleliv og intelligens hos dyr, I.
Stephan Cybulski, Tabulae, quibus antiquitates graecae et 

romanae illustrantur.
I. Fiitzner, Ordbog over det gamle norske sprog 1—22.
Holzel, Geografische Charakterbilder.
Luckenbach, Abbildungen zur alten geschickte.
Kirkedepartementet, Storthingsproposition I, IV. G.
Den norske nordpolsexpedition XXII. G.
Bilds«, Reise i verdensrummet.
Drachmann og Hertel, Sundhedslære.
Th- Long, Bog og naal, maanedsskrift for kvindelig under’ 

visning, 1 aargang.
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Det statistiske centralbureau, Statistisk aarbog for konger.
Norge 1893. G.

I. Østrup, Skiftende horizonter.
Skolernes og universitetets erklæringer om skolekommissio* 

nens udkast. G.
Bull, Norges statskalender for 1893.
C. A. Bugge, Parodoxerne i Christi læreform.
E. Thomle, Domsbog for 1580. G.
G. Storm, Otte brudstykker af den ældste saga om Olaf den 

hellige. G.
J. Lampe, Bergens stifts biskoper og præster I.
Hoffding, Den nyere philosophies historie.
A. Hansen, Menneskeslægtens ælde l.
Christensen og Larsen, Europa 1
Nygaard, Oldnorsk grammatik, 3die udgave.
N. Rolfsen, Læsebog for middelskolen 1, 2. G.
Nyt magazin for naturvidenskaberne, 1893—1894.
Trier og Voss, Vor ungdom, do.
Naturen, illustreret maanedsskrift, do.
Nyt tidsskrift for philologi, do.
Lie og Sars, tidsskrift for mathematik og naturvidenskaber, 

1893-1894. G.
E. Bælzmaun, Lovtidende, 1893—1894.
Kirkedepartementet Universitets* og skoleannaler 1893—1894.
Norske, svenske og danske programmer for 1893.

Gave af Ingeniør Smitt:
1. Glossographia Anglicana Nova. London 1707.
2. Graecum lexicon manuale. I (Græsk — Latin) Lipsiae 

1784.
3. Le nouvean Testament. Altona et Fiensbourg 1751.
4. Liviana excerpta, ed. Fridericus Büttner. Lipsiae 1824.
5. Sophoclis tragoediae (Ajax, Electra, Antigone) cum 

præf. G. Dindorfii. Lipsiae 1825.
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6. Justiui historiarum libr. XLIV. Halae 1825.
7. Q. Horatii Flacci opera, ex. Frid. Guil. Doeringii recen= 

sione. Hannoverae 1824.
8. Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libri XV. Halae 

1829.
9. Cornelii Taciti opera ed. Haase. Vol. 11 (Historiarum 

libri V, de orig. situ, morib. ac populis Germaniae, vita 
Julii Agricolae, de oratoribus dialogus). Lipsiae 1855.

10. Titi Livi ab urbe condita libros ed. Weissenborn. Pars II. 
Lib VII-XXIII. Lipsiae 1866.

11. P. Voss. Anmerkninger til 2lde og 22de bog af Livius. 
Chra. 1864.

12. P. Ovidii Nasonis Metamorphoses. Eine Auswahl für 
Schulen v. Dr. 0. Eichert. I. Buch I--XI und eine 
Theorie des Hexameters enthaltend. 3 aufl Breslau 
1866.

13. Homers Odysse, I--VHI ved F. C. L. Trojel. Kjoben= 
havn 1866—68.

14. Novum testameutum graece Cel. Agripp. 1865.
15. Græsk læsebog af Dr. G. F. V. Lund. Kjbh. 1865.
16. M. Tullii Ciceronis Cato major de senectute ved Dr. G. 

F. V. Lund. Kjbh. 1867.
17. Dr. E. F. Bojesen: Haandbog i de romerske Antikviteter. 

Kjbh. 1863.
18. Chr. Schmidt: Opgaver til Oversættelse fra Latin. Chra. 

1865.
19. Prof. Dr. R. J. F. Henrichsem Opgave til oversættelse 

fra Latin paa Dansk. Kjbh. 1864.
20. M. A. Sigholt 100 opgaver i norsk stil. Chra. 1875.
21. M. Tullii Ciceronis pro sex. Roscio Amerino oratio ved 

H. H. Lefolii. Kjbh. 1851.
22. M. Tullius Ciceros Cato den ældre og Lælius paa Dansk 

ved L. Ove Kjær. Kjbh. 1869.
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23. Xenophon’s Memorabilia erkl. von L. Breitenbach. Ber= 
lin 1870.

24. Ciceio’s breve efter Stipfle’s udvalg, udg. af J. Th. Kieh 
sen. Kjbh. 1853.

Indskrivningspenge for middelsk. og gymnas, er 
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

Moderationen er: 7* fragaar for hver af de følgende søskende. 
Gratisternes antal i det forløbne halvaar:

a) af de Rønnebergske legater: 
1. to Vi i 6te middelkl. kr. 192
2. to 71 i Ide — ,1 192
3. to '/2 i 4de — 96
4. en y2 i 2den — 11 36

— kr. 516
b) af det offentlige:

1. to '/2 i Iste gymnas. kr. 144
2. en '/i i 6te middelkl. 1» 96
3. en 7i i 4de — 11 96
4. to ?2 i 3die — 11 96
5. en '/2 i 2den — 11 36

----- kr. 479

kr. 995
Præmierne af apotheker Øwres legat tildeltes for 1894. 

Lars Tosse af 6te middelklasse, der fik Øverlands Norges hi= 
storie 6 bind.

Peder Sjøsæther af do., der fik Ivan Sahlertz Planteatlas.
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X. Almindelige bemerkninger.
Sundhedstilstanden har i regelen været nok saa god. 

En skarlageiisfeberepidemi, som hjemsegte byen ivaar og som 
bevirkede, at folkeskolen inaatte lukkes i en maaned, ram
mede kun faa af den høiere skoles elever. Derimod har der 
været adskillig sygelighed mellem pigerne især i de «verste 
klasser, uagtet de i 5te middelklasse, der er toaarig for deres 
vedkommende, har havt betydelig lettelse og indskrænkning 
i læsetiden. Især har dette vist sig i gymnastikundervisning 
gen, i hvilken af 6 elever i 6te klasse, kun 1 har deltaget, 
medens de øvrige maatte fritages, da de præste« 
rede lægeattest forat de ikke kunde taale den. Derimod 
har kun faa af gutterne været borte fra skolen og kun 6 i hele 
skolen ikke deltaget i gymnastiken. Af og til har dog enkelte 
af disse maattet bede sig fritaget paa grund af hovedpine. 
Skoletiden er fremdeles indskrænket, saaledes at undervis« 
ningen foregaar fra 872—l'A- I mellemtimen fra 11.5 til 
11.50 har pigerne gymnastik, sang og haandarbeide, medens 
gutterne er fri. Disse har derimod gymnastik og sang fra 
kl. DA til 2.10.
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Skolens regnskab for 1893—94,
Indtægt.

1. Beholdning fra forrige aar........................... kr. 1748.25
2. Skole= og indskrivningspenge (med fripladse) „ 10349.50.
3. Kommunens bidrag............................. .......... „ 3600.00
4. Renter af skolens legater og andre kapitaler ,, 2654.63
5. Statsbidrag ...................................................... „ 21695.00

Kr. 40047.38
Udgift.

1. Lønninger .........................................................  kr. 36077.15
2. Bibliorheket, samlinger og andre læremidler „ 382.50
3. Legater og fripladse........ .................... .... „ 1025.00
4. Lys og brænde................................................. ,, 915.43
5. Trykningsomkostninger m. m.......................... ., 320.91
6. Blandede og tilfældige udgifter.................... „ 333.10
6. Beholdning......................................................... „ 1893.29

Kr. 40047.38
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Opgave
over de beger, som i skoleaaret benyttes i de 

forskjellige klasser,

1ste middelklasse. Norsk læsebog af Eriksen og Paulsen, 
2den del. -- Vogts lille bibelhistorie; Lutliers kathe* 
kismus ved Bang — Reuschs 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. — Ræders historie^ — Årstals 
geografi. — Sorensens naturhistorie. — O. Johanne* 
sens 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; 
Knudsens tyske stiløvelser for middelskolen. — 
Brækkes engelske elementarbog; Westerns
engelske grammatik. — Ræders historie. —
Årstals geografi. — Sørensens naturhisto* 
rie. — Johannesens arithmetik og Bonnevies geo* 
metri. — Bruns bibelhistorie for mellemklasser; Bangs 
forklaring; Det nye testamente. Johannesens regne* 
bog 3die og 4de hefte.

5te og 6te middelkl. Brochs og Seips læsebog. Lassens 
læsebog; Hofgaards gram.; Paus og Lassens tyske læ
sestykker; Lokkes tyske grammatik; Kapers leksikon;
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Knudsens tyske stiløvelser for middelskolen. Brekkes 
engelske læsebog; Brynhildsens engelske ordbog; 
do. dansk=engelske ordbog; Westerns engelske gram= 
matik. Voss’s latinske læsebog for middelskolen; 
Schreiners latinske grammatik. — Wallems franske 
læsebog; Knudsens franske grammatik; Schjøths hi= 
storie; Eriksens lærebog i Norges, Sveriges og Dan= 
marks historie for middelskolen. — Årstals geografi. 
— Sørensens naturhistorie. — Johannesens arithmetik 
og Bonnevies geometri; Henrichsens fysik. — Bruns 
bibelhistorie for mellemklasserne; Bangs forklaring; 
Det nye testamente. Johannesens regnebog 3die og 
4de hefte.

1ste til 3die gymuasialkl. Nissen« kirkehistorie. — Det nye 
testamente paa græsk; Eriksens literaturbistorie. — 
Nygaards oldnorske læsebog og sammes oldnorske 
grammatik. — Grøteruds og Curtius’s græske gram. 
Kohen og Kapers franske læsebog. Knudsens franske 
gram.; Ræders lærebog i oldtidens historte. Wallems 
og Schjøths lærebog i Frankrigs historie. — Eriksens 
lærebog i Nordens historie. — Bergs lærebog i arith= 
metik; Halvorsens i stereometri og Gnldbergs i tri= 
gonometri.

A ale sund i oktober 1894.

V. Voss.


