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Aarsberetning

om

Aalesunds off. høiere almenskole

for

skoleaaret 1896—1897

ved

skolens rektor.



I Skolens forstanderskab.
Efter den nye skolelov er af kommunebestyrelsen 

valgt følgende medlemmer af forstanderskabet fra 1ste 
j anu ar 1897:

1. Provst Lars Anton Moe (gjenvalgt, oprindelig valgt
1ste oktober 1887),

2. Grosserer Joakim Rønneberg (do., 1ste oktober 1884),
3. Distriktslæge Lorentzen (do., 8de Septbr. 1891)

og af Departementet:
4. Apotheker Jørgen Johnsen Øwre,
5. Rektor Valentin Voss, selvskreven medlem af forstan

derskabet, formand i dette.

II. Skolens lærerpersonale.
1. Rektor Valentin Voss, f. 21/h 1834, udnævnt til ti

melærer ved Drammens latinskole s% 1858, til adjunkt 
ved samme skole '/t 1860, ’/? 1863 udnævnt til overlæ
rer og bestyrer af Fredriksstads kommunale skole, 27/n 
1875 til rektor ved Aalesunds offentlige almenskole.

2. Overlærer Martin Johannes Bugge, f. 71» 1830, 
novbr. 1854 udnævnt til adjunkt ved Kongsbergs skole, 
juni 1875 til overlærer ved Aalesunds skole.

3. Overlærer Gabriel Hetting Landmark, f. 23/is 
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1833, udnævnt 2C/L 1877 til overlærer ved Christian- 
sunds skole, 15/9 1881 til overlærer ved Aalesunds 
skole.

4. Adjunkt Gerhard Fredrik v. d. Lippe Dalil, f. 
1838, udnævnt til adjunkt 9/ia 1875.

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

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

7. Nikolai Henrik Jæger, f. 1853, konstitueret som 
adjunkt ved skolen her fra 14 oktbr. 1893.

8. Klasselærer Olaf Olsen, f. 25/» 1835, udnævnt 7» 
1864 til klasselærer ved Aalesunds off. almenskole (læ
rer fra skolens oprettelse).

9. Klasselærer Hans Clausen Brun, f. 6/s 1854, ud
nævnt 2V7 1882 til klasselærer ved Aalesunds off. al
menskole.

10. Kaptein Arntzen, gymnastiklærer fra z3/io 1891.
11. Frk. Gudlov Jacobsen, gymnastiklærerinde fra 23/io 

1891.
12. Organist Anton Heiberg, f. 1847, skolens sang

lærer siden august 1883.

13. Bergithe Nicoline Christiane Holtermann, f. 1832, 
ansat som inspectrice ved Aalesunds off. almenskole 
fra ’/? 1891.

14. Emilie Paulsen, f. '7s 1842, 77 1891 udnævnt til læ
rerinde ved Aalesunds off. almenskole.

15. Seminarist Samuel O. Nøstdahl, vikar i posten ef
ter frøken Lina Olsvig.
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Karl Sperre f. 5/io I860, skolens pedel siden 1884.

I august—oktober var rektor ved sygdom hindret 
fra at overtage sine forretninger. Hrr. overlærer Bugge 
blev da konstitueret som rektor, hvilken funktion han inde
havde til udgangen af december. Rektors timer læstes af 
stud, theol. Apollonius Liljedahl, indtil udgangen af okto
ber, hvorpaa rektor overtog en del af sine timer og Lilje
dahl læste resten indtil aarets udgang. Senere har rektor 
i april været syg i omtrent 3 uger, i hvilken tid adj. Bas- 
søe læste en del af hans timer. Fra slutningen af mai 
havde han permission til en badereise til Tyskland. Over
lærer Bugge blev da konstitueret som rektor indtil skole- 
aarets udløb. Kortere sygdomsforfald har adj. Kolderup, 
adj. Jæger, fr. Holtermann og fr. Paulsen havt. I deres 
sted har dels skolens lærere, dels andre vikarieret.
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111. Disciplenes antal.

1 m. 2 m. 3

g-

Hl.

P*

4 m. 5

g-

in.

P-

6 m.
1 g- 2 g- 3 g. sum,

g. P. g- P- g- p. g- P-
1 kvartal 10 10 13 15 10 13 12 4 11 13 8 4 3 3 2 131 (72 g. 59 p.)
2 kvartal 11 10 13 15 10 14 12 4 11 13 9 4 2 3 2 132 (72 g. 60 p.)
3 kvartal 11 10 12 14 9 13 12 4 10 13 9 4 2 2 2 127 (69 g. 58 p.)
4 kvartal 11 10 12 14 9 13 12 4 10 13 9 4 2 2 2 127 (69 g. 58 p.)

I 5te kl. læser 2 elever latin, ligesaa i 6te klasse. 
Af eleverne var 10 udenbyes, resten fra Aalesund.
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Elevernes gjennemsnits alder ’% 97. Normalalder.
1ste middelklasse 11 Aar 4 maaneder 10. Aar.
2den do. 12 — 5 — 11 —
3die do. 13 — 2 — 12 —
4de do. 13 — 8 — 13 —
5te do. 14 — 6 — 14 —
6te do. 16 — 7 — 15 —
1ste gymnasialklasse 18 — 16 —
2den do. 18 — 6 — 17 —
3die do. 19 — 18 —

Fagfordelingstabel mellem lærerne i 1896-1897.
l Suffer Vess.

Græsk 3 gymnasialkl. 6 timer.
— 2 do. 6 n

Latin 3 do. 3 n
Tysk 1 do. 1 n—16 timer.

2. Øv er laer er ^ugge.
Tysk 6 middelkl. 4 timer.

— 5 do. 4
Norsk 6 do. 3 B

— 4 do. 4
— 3 do. 5 b
— 3 gymnasialkl. 4 b■ . -24 timer.

S. Øv er leer er J2andmar^.
Norsk 2—1 gymnasialkl. 4 timer.

— 5 middelkl. 3 n
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Latin 2 gymnasialkl. 5 timer.
— 2—1 do. 5
— 1 do.

------ 21 timer.
.Adjunkt ^)aRl.

Religion 3 gymnasialkl. 2 timer.
— 2 do. 1
— 1 do. 1 »
— 6—4 middelkl. 6

Historie 6—4 do. 9
Geografi 6—4 do. 6

—------ 25 timer.
5. ^djun^t ^Bassøe.

Latin 3 gymnasialkl. 6 timer.
— 6 middelkl. 7

Historie 3 gymnasialkl.
— 2—1 do. 3

Fransk 3—2 do. 2
— 6—5 middelkl. 4 „

—----- 25 timer.
^djan^t Jæger.

Engelsk 2 gymnasialkl. 3 timer.
— 6 middelkl. 5 r

— 4 do. 5
Latin 5 do. 7
Tysk 2 do. 5 X

-------25 tuner.
^djiin^t JJøldetup.

Mathematik 3 gymnasialkl. 3 timer.
— 2 do. 3 „
— 1 do. 2
— 6 middelkl. 4 X
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Mathematik 5 middelkl. 3 timer.
Geometri 4 do. 2
Naturlære 6 do. 1

— 5 do. 2
— 20 timer.

Ö. klasselærer Smil.
Naturhist. 6—■2 middelkl. 8 timer.
Tegning 6—-4 do. 4 Ti

Regning 6 do. 2 n

— 5 do. 2 >5
—• 4 do. 2

Mathem. 4 do. 2
do. med pigerne

6 do. 4
— 5 do. 3

----- — 27 timer.
9. ^lassetærer Qlsen.

Norsk 1 middelkl. 8 timer.
Geografi 3—-1 do. 7 n
Skrivning 3 do. 2

— 2 do. 3 n
_ 1 do. 4 n— 24 timer.

(Desuden gjennemsyn af 4—6 klasses skrivebøger).

/O. ^institueret f^asselærer ZZZistdal.
Engelsk 5 middelkl. 5 timer.
Norsk 2 do. 5 n
Regning 3 do. 4 n

Mathematik 3 do. 1
Regning 2 do. 4 5?

— 1 do. 5 Ti— 24 timer.
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^r. J^cdtermann.
Tysk 4 middelkl. 4 timer.

— 2 do. 6 n
Historie 3 do. 4 n

— 2 do. 3 n
— 1 do. 3

—20 timer.
{2. EFr. Paulsen.

Religion 3—1 middelkl. 9 timer.
Tegning 3—2 do. 4
Haandarbeide 12

— 25 timer.
13. Kapteiti

Gymnastik 3 g.—5 middelkl. 3 timer.
— 4 — 2 do. 3
— 1 do. 2

———-- 8 timer.
Sanglærer ^eiGeig.

8 timer.——- 8 timer.
"Iß- ^mnasti^lctrerinde Jr. (falsen.

Gymnastik 6—4 middelkl. 3 timer.
— 3-2 do. 2
— 1 do. 1

—- 6 timer.
Iß- ^djun^t ^assøe.

Græsk 1 gymnasialkl. 6 timer.
—— 6 timer.

(Extr alæsning).
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_ 5 ni.
G. P.

2
3

4 (3)
7

5
2
3
2
2

3 3
1
2
1

1

6 ni.
G. P.

2
3

4 (3)
7

5
2
3
2
2

3 4
1
1
1

1 g

1

2 g.

1

3 g.

2
4

9
6

2
3

3

Sum.

19
36
24
37
18
18
8

25
13
19
26
8
3
8
9

12

2. Norsk ......... 4

3. Tysk................. 1 ~ -

4. Latin............... 4 5 5
5. Græsk ........... 6 “- 6

3
26. Engelsk............

7. Fransk ...........
8. Historie........... 3
9. Geografi.........

10. Regning . . ..
11. Mathematik . . .
12. Naturhistorie ..
13. Naturlære........
14. Tegning...........

2 3

15. Skrivning........
16. Haandarbeide..

Sum 30 30 30 I 30 30 30 26 30(29) 29 283
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Undervisningen.
Religion.

3die gymnasialklasse. Læst ud Johannes evangelium i 
grundsproget og repeteret de 6 første kapp. Re
peteret Nissens kirkehistorie.

2den gymnasialklasse. Nissens kirkehistorie læst ud fra 
Schweizerreformationen. Dernæst gj ennemgaaet de 
5 første kapp, i Johannes evangelium paa grund
sproget.

1ste gymnasialklasse. Nissens kirkehistorie fra Schweizer
reformationen sammen med 2den gymnasialklasse i 
første halvaar. I andet halvaar fra begyndelsen til 
hierarchiets befæstelse i Norge og kamp med kon
gemagten.

6te middelklasse. Repeteret forklaringen (Bangs) og bibel
historien (Bruns og Platous).

5te middelklasse. Læst og repeteret af Bangs forklaring 
3die, 4de og 5te part samt endel af 2den. Af 
Bruns og Platous bibelhistorie fra Jesu opstandelse 
og ud bogen. Læst enkelte afsnit af apostlernes 
gjerninger i n. test. Salmer lært udenad.

4de middelklasse. Af Bangs forklaring læst og repeteret 
2den part indtil spørgsmaal 182 i 3die artikel. 
Bruns og Platous bibelhistorie fra side 122 til Jesu 
opstandelse. Salmer lært udenad.

3die middelklasse. Af Bruns og Platous bibelhistorie læst 
og repeteret fra „David bliver konge“ til „Den ka- 
nanæiske kvinde“. Af Bangs forklaring „Den før
ste part“. Læst forskjellige afsnit af bibelen. 
Salmer.

2den middelklasse. Af Bruns og Platous bibelhistorie læst 
og repeteret til „David bliver konge“. Katekismens

B 
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fem parter med skriftsteder og enkelte stykker af 
hustavlen. Salmer.

1ste middelklasse. Vogts lille bibelhistorie. „Det nye te
stamente“ læst og repeteret. Katekismens tre før
ste parter, samt enkelte skriftsteder. Salmer af 
Landstads salmebog.

Norsk og Olduor.sk.
3die gymnasialklasse. Dimittenderne lægger op til ex. ar

tium følgende: Oldnorsk literatur 1. stykkerne af 
Nygaards læsebog for begyndere 2. af Nygaards 
udvalg af den norrøne literatur (2den udg.): Af 
den yngre Edda: Tors reise til Jotunheimen 2. Bal
ders død 3. Lokes straf 4. Volsunger og Nivlunger. 
Af Egils saga: Til og med cap. 14.

Poesi: 1. Hamarsheimt, Gudruns Idage, 3. Af 
Haavamaal stroferne 1—2—3—10—11—12—15—16 
-35—36—37-42-43-44-45-46.

Nygaards oldnorske grammatik; læst det væsent
lige af literaturhistorien efter Nygaards læsebog.

Af den norske og danske literatur: 1. Oehlen
schlägers Aksel og Valborg. Efter Pauss og Las
sens læsebog for gymnasierne læst følgende digte 
af Wergeland, Welhaven og Winther: 1. Til en 
gran. 2. Den første gang. 3. Gangspilvise. 4. 
Kongens ankomst. 5. Menigmandsjuleønske for 
Karl Johan- 6. Mig selv. 7. Fordums venner. 8. 
Ved Bjerregaards grav. 9. Hardanger. 10. Karl 
Johans død m. m. m. Af „Norges dæmring 7 so
netter, byens kirkegaard, Aasgardsreien, Republika
nerne, Ludvig Holberg, Eyvind Bolt, Koil med bi
len — af den danske literatur: Sangerens farvel af 
Kristian. Winther.

Olduor.sk
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Af litera turhistorie (Eriksen) læst foruden det 
ved reglementet bestemte om følgende forfattere og 
om nyere danske: Oehlenschläger, Grundtvig, In
gemann, Heiberg, Herz, H. O. Andersen og Chri
stian Winther.

Stile: 1. Hvad er det, som iden senere tid har 
gjort Norges land kjendt over hele den civiliserede 
verden? 2. Man kan, hvad man vil. 3. Borger
krigene i Norge og deres betydning. 4. For og 
imod selskabelighed. 5. Henrik Wergelands betyd
ning. 6. Kundskab er magt. 7. For og imod krig. 
8. Hvilke pligter har vi mod vort fædreland? 9. 
Hvorledes skal man ret forstaa de ord: „Bekym
rer Eder ikke for den dag imorgen“. 10. Hvad 
har stolthed og forfængelighed tilfælles, og hvori 
adskiller de sig fra‘_hinanden? Forskjellen oplyses 
med exempler. 11. Farerne ved rigdom (Tenta
mensstil). 12. Hvad er det, som gjør Island saa 
merkeligt?

Desuden er flere stilthemata af læreren dispo
nerede paa skolen.

2den gymnasialklasse sammen med 1ste gymn. — Gjen- 
nemgaaet Welhavens Eivind Bolt med paavisning 
af folkedigtningens og kunstdigtningens væsen og 
indbyrdes forhold samt folkedigtningens historiske 
optagelse i vor literatur ved en foreløbig gjennem- 
gaaelse af norskhedsperioden (Welhaven ogWerge- 
land) samt den national-romantiske periode før 
Bjørnson, navnlig Asbjørnsen og Moe. Videregjen- 
nemgaaes folkeviserne Thor af Havsgaard, Elver- 
høi, Den onde stifmoder og Kristjern H’s vise. En
delig læst Holbergs politiske kandestøber, Broch og 
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Seips literaturhistorie fra begyndelsen til „Oplys
ningens tidsalder“.

Stile (for begge klasser): 1. En naturskildring 
(med selvvalgt titel). 2. Om Europas overlegenhed 
over de andre verdensdele. 3. Middelhavet og dets 
betydning i verdenshistorien. 4. Papirets betyd
ning før og nu. 5. Om folkedigtningen og dens 
betydning for vor nyere literatur. 6. Om de puni
ske krige og deres betydning i verdenshistorien.
7. Ars longa, vita brevis (med gj ennemgaaelse forud).
8. Hvad og hvorledes bør den studerende ungdom 
læse i skoledagene? 9. Ved hvilke midler udvikles 
evnen til at skrive udarbeidelser i modersmaalet? 
10. Lidt om Ludvig Holberg og hans digtning. 11. 
(til examen) Om nytten af reiser.

I o Idn or sk er med begge klasser gj ennemgaaet 
Nygaards oldnorske læsebog for begyndere 3die 
udgave samt stykket om Asbjørn Selsbane i udval
get af den norrøne literatur. Heraf er dog kun 
oplagt til examen af 2den kl. læsebogen for begyn
dere, som er repeteret, af 1ste kun en del af denne. 

6te middelklasse. Udvalgte stykker af Brochs og Seips 
læsebog, hvoraf en del kursorisk. Ved siden heraf 
har læreren dels oplæst literaturprøver efter andre 
læsebøger, dels fortalt indholdet af flere digterver- 
ker. Enkelte gange øvelse i extemp. gjengivelse af 
indholdet af læste digte eller prosastykker (efter 
vink af læreren). — Enkelt gang lektie i læsning. — 
Dikteret det væsentligste om troper og figurer. — 
Om digtarterne efter Broch og Seip. Mundtlig om 
versemaalet.

Literaturhistorie efter Broch og Seip. Des
uden gjennemgaaet læsebogens lit. hist, stykker om, 
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de læste forfattere. Ved siden heraf har læreren 
fortalt om flere forfattere. — Af grammatik et 
og andet mundtlig repeteret, eftersom det har vist 
sig nødvendigt.

Stile: 1. Da Nansen og „Fram“ passerede Aale- 
sund. 2. Sammenligning mellem naturforholdene 
og de deraf betingede næringsveie i det østen- og 
vestenfjeldske Norge. 3. En sammenligning mellem 
Norge og Danmark med hensyn til naturlig beskaf
fenhed og næringsveie. 4. Hestens egenskab og 
nytte. 5. Fortæl kort om kristendommens indfø
relse i Norge. 6. Rensdyret og dets nytte. 7. Na
turen og livet i Norge om vinteren. 8. Hvilke for- 
nøielser kan skoleeleven have i sine sommerferier?
9. Hvortil bruger vi krudtet? 10. Brev til en bro
der (søster), som skal ind paa skolen. 11. Hvad der 
kan siges for og imod sømandslivet. 12. Ilden, 
menneskets ven og dets fiende. 13. Hvad jeg ved 
om den norske skjærgaard. 14. Skildring af et 
selvvalgt landskab. 15. En fraværende søns (dat
ters) brev til hjemmet. 16. Hvilket udbytte har 
man af at gaa fodtur (tentamen)? 17. En livsstil
ling, jeg skulde synes om, og hvorfor. 18. Hvil
ken nytte har vi af vore elve?

5te middelklasse. Gjennemgaaet en hel del stykker i prosa 
og poesi af Broch og Seips læsebog i modersmaalet, 
3die oplag, med øvelser i oplæsning og samtaler om 
indhold og form samt oplysninger om uegentlige 
udtryk, digtarter og versemaal. Af og til foredra
get udenadlærte digte. Af Broch og Seips mindre 
literaturhistorie er gjennemgaaet Holberg og de 
norske digtere under fællesliteraturen og den nyere 
norske literatur til og med Bjørnson.
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Skriftlige arbeider i regelen en gang om ugen 
paa skolen, dels diktat, dels og oftest en let stil af 
fortællende indhold eller gjengivelse af hvad der er 
læst og gjennemgaaet. I det hele er de skriftlige 
arbeider saa meget som muligt satte i forbindelse 
med den mundtlige undervisning, ligesom de stadig 
er udførte under lærerens tilsyn og veiledning.

4de middelklasse. Af Eriksens og Paulssens læsebogs 
3die del læst og gjennemgaaet før ulæste stykker 
af prosa og poesi med øvelser i extemporal gjengi
velse af indholdet. Flere gange lektie i læsning, 
tildels af selvvalgte stykker. Enkelt digt lært 
udenad.

Grammatik. Øvelser dels efter læsebogen, dels 
efter Jensens exempelsamling.

Skriftlige arbeider (paa én gang nær, paa 
skolen). Diktat og gjenfortælling, efter jul afveks
lende med smaa stile: Lidt om friminuterne — 
Hvorfor jeg synes godt om (et selvvalgt) dyr — 
Beskrivelse af vort klasseværelse — Beskrivelse af 
mit værelse — Lidt om parken — Særskilte skrift
lige øvelser i retskrivning af endel hyppig forekom
mende fremmedord, hvis ortografi saa maatte læres 
udenad.

3die middelklasse. Læsebog og dens anvendelse som i kl. 4.
Grammatik. Læst retskrivningsreglerne iHof- 

gaards lille gram. Dernæst repet, af gram, forfra. 
Jensens exempelsamling.

Skriftlige arbeider paa skolen: Afvekslende 
diktat og gjengivelse; enkelt gang en beskrivelse 
(vort klasseværelse). Ved gjengivelse er det et par 
gange oplæste stykke først bleven mundtlig gjen
fortalt af flere af Eleverne, der saa samtlige tilhol-

2
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des at gjennemtænke stykket, før de begynder at 
skrive. — Særskilt ortografiske øvelser.

2den middelklasse. (5 t.) Eriksens og Paulsens læsebog, 
2den del og af 3die del en del af udvalget for denne 
klasse (se fortalen til 5te udgave). Digte udenad 
liveranden uge. Af Hofgaards „En liden norsk 
grammatik“ repeteret § 1—25 og læst videre ud 
sætningslæren. Ved gj ennemgaaelsen af gramma
tiken har været benyttet at læreren Klykker: „An
skuelig grammatikundervisning“. Analyse efter 
Jensens exempelsamling og efter exempler paa væg
tavlen. Diktat 2 gange ugentlig 1ste halvaar, 2det 
halvaar 1 a 2 gange ugentlig; det vigtigste af 
Aars’s retskrivningsregler (12te udgave) indtil § 54, 
samtlige skilletegn er indøvet under gj ennemgaa
elsen af sætningslæren. Afskrift 3 gange ugentlig.

1ste middelklasse. Indenadlæsning med øvelse i at gjen- 
give; lette digte lærte og fremsagte (Eriksens og 
Paulsens læsebog 2den del). Grammatik (mundt
lig): Den enkelte sætning, hovedtaled elene, verbets 
hovedformer og sætningens hoveddele indøvet med 
benyttelse af exempelsamling.

Skriftlige øvelser: Diktat og afskrift eftei’ bog.

Latin.
3die gymnasialklasse. Horats oder I bog 1- 4; 6—10; 12 

—14; 17; 20—22; II bog 10; III bog 9, 13, 30; IV 
bog 3; tilsammen 544 v. Horats epistler I bog, 
undtagen epistel 18. Tacitus Otho og Vitellius ef
ter Weisses udvalg. Det hele artiums pensum er 
repeteret. 1 extemporal oversættelse hver uge, 1 
hjemmeovers. hveranden uge efter Schmidts sam- 
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ling. Lindroths antikviteter, Dorphs mythologi og 
Tregders literaturhistorie.

2den gymnasialklasse. Af Livius 21de bog kap. 4 samt 
fra kap. 21 til enden, og af 22de bog fra begyn
delsen til og ined kap. 56 læst og repeteret. Sam
men med 1ste g. er læst Ciceros Cato major, Cice
ros 2den og 4de tale mod Catilina samt af Ovid 
stykkerne Cadmus, Pyramus og Thisbe, Dædalus, 
Pentheus og Bacchus efter Voss og Richters ud
valg. Schrein ers grammatik tempus- og modus
læren. En skriftlig oversættelse om ugen.

1ste gymnasialklasse har foruden det ovenfor under 2den 
g. nævnte læst i 4 særskilte timer omugen Sallusts 
Catilina, som er repeteret, og 1ste og 3die tale mod 
Catilina. I regelen en stil om ugen, dels paa sko
len, dels hjemme. Grammatik sammen med 2den 
gymnasialklasse.

6te middelklasse. Læst og repeteret Cæsar galliske krig 
I og II bog. Det hele pensum er derefter repeteret, 
nemlig 4 feltherrer af Cornel og 400 vers af Fæ- 
drus’s fabler, Voss’s udgave. Schreiners formlære og 
kortfattede ordføiningslære repeteret. Hver uge en 
extemporalstil og hveranden hjemmestil efter Lo- 
wums stileøvelser.

5te middelklasse. Andersens læsebog: repetition fra s. 39. 
Af sammes forfattere fablerne og Caesars 1ste bog, 
denne repeteret. Stile efter læsebogen og Hof- 
gaards stileøvelser.

Tysk.
1ste gymnasialklasse. Schillers Wilhelm Tell i P. Voss’s 

udgave.
6te middelklasse. Pauss og Las sens læsestykker. Sta- 

2* 
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tarisk 22 sider, læst og repet. Extempore 27 
sider.

Engelsklinj en særskilt statarisk 10 sider læst 
og repet. Extempore 5 sider.

Grammatik. Løkkes „Kortfattet tysk gram.“, 
sidste udgave, fra § 13—ud. Repet, heraf. Der
næst hele gram, repeteret; nogle tilføielser gjorte.

Stile efter Greve. Hjemme- og extemporalstile. 
„Mundtlig“ stil.

5te middelklasse. Læsebog som i kl. VI. Statarisk 28 
sider, læst og repeteret. Extempore lØ’/a side.

Grammatik. Samme lærebog som i VI. Syn
taxen til og med Gen., læst og repet. Formlæren 
repeteret.

Stile som i VI., forskjellige for a. og b. Nogen 
øvelse i mundtlig stil.

4de middelklasse. Af Pauss og Lassens læsebog er læst og 
repeteret 50 sider. Løkkes grammatik. Det meste 
af formlæren er repeteret. Stile efter Greve paa 
skolen, efter Knudsen hjemme.

3die middelklasse. Lassens læsebog fra side 94 ud; det 
meste repeteret. Retroversionsstykkerne s. 62—67 
gjennemgaaet skriftlig og mundtlig. Løkkes lille 
grammatik: det meste af formlæren.

2den middelklasse. Af Lassens læsebog for begyndere er 
læst og repeteret indtil konjunktiv. Af læsestyk- 
kerne er læst 6 sider. Skrevet oversættelse fra 
tysk til norsk og fra norsk til tysk, efterab styk
kerne er gjennemgaaede.

Fransk.
3die og 2den gymnasialklasse. Daudet La belle Nivernaise. 

Af Knudsen og Wallems læsebog for gymnasiet 58 
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sider. Knudsens grammatik repeteret. Til ind
øvelse af gloser er benyttet Goldschmidts’s billed- 
gloser.

6te middelklasse. Schjøtt og Goldschmidts Fransk billed- 
elementarbog XIII—XXIII med forbigaaelse af 
XXII læst og repeteret. Ligesaa repeteret det vig
tigste af det i forrige aar læste.

5te middelklasse. Sclijøtt og Goldschmidts Fransk billed- 
elementarbog I—XII læst og repeteret.

Historie.
3die gymnasialklasse. Eriksen nordens historie. Det hele 

artiumspensum repeteret.
2den og 1ste gymnasial klasse. Kæder oldtidens historie 

læst og repeteret. Af Horns geografi for gymna
siet etnografien, samt Frankrig og de tre nordiske 
riger.

6te middelklasse. Kæders verdenshistorie læst ud og repe
teret.

5te middelklasse. Kæders verdenshistorie læst og repeteret 
fra trettiaarskrigen til den hellige affiance. Kæders 
historiske fortællinger er oftere anvendt.

4de middelklasse. Af Kæders verdenshistorie læst og repe
teret hele middelalderen og af den nyere historie 
tiden indtil trettiaarskrigen. Kæders historiske for
tællinger ei’ benyttet meget ofte.

3die middelklasse. Efter Kæders lærebog i historie er læst 
og repeteret oldtidens og middelalderens historie.

2den middelklasse. Af Winthers historie er læst fra refor
mationen og ud, derpaa er den hele bog repeteret.

1ste middelklasse. Af Winthers historie er læst og repe
teret fra begyndelsen og indtil reformationen.
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Engel sk.
2den gymnasialklasse. Brekkes læsebog; Tom’s First Ad

venture. The Boating-Party. David Copperfield. 
The Settlers in Canada. 9: Following the Trail. 
The Black Douglas, Cromwell. Flight of James 
II. Elisabeth 1. 2.

Løkkes lille grammatik.
6te middelklasse. Samme læsebog s. 49—118; 198—214; 

281—283. Ex tempore: The Settlers 9: Following 
the Trail.

How I found Livingstone.
Stile, 1 ugentlig efter Nissens pigeskoles opgave

samling.
Herrestads grammatik.

5te middelklasse. (5 t.) Brekkes begynderbog fra s. 75. 
Sammes læsebog s. 1—65 læst og paa det nærme
ste repeteret. Oftere samtaleøvelser i timerne. 
Hjemme- og extemporalstile efter opgaver for Nis
sens pigeskole. Lunds ordsamling er benyttet.

4de middelklasse. Brekkes begynderbog læst og repeteret, 
tildels gjentagne gange, til s. 65.

Stile efter samme bog.

Gr æsk.
3die gymnasialklasse. Efter først at have gjennemgaaet 

indledningen til den græske tragedie i Aars’ litte
raturhistorie og P. Groths udgave af Antigone 
læst Sofokles’ tragedie Antigone. Ogsaa korsan
gene er gjennemgaaede og læste. Til slutning ei 
stykkets handling og personernes karakter nøiagtig 
gj ennemgaaet.

Homers Iliade 3die og 6te bog samt repetere! 
artiumspensumet. Under gjennemgaaelsen af Ho
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mer er digtets metriske skj enheder og indholdet 
nærmere behandlet.

I Aars’s litteraturhistorie er de læste forfattere 
og især Sokrates og Sofisterne gjennemgaaede. 
Grammatikken repeteret.

2den gymnasialklasse. Xenophons Anabasis 3die bog c. 1 
& 2. Platons Apologi, Homers Iliade 1, 2 (1—490), 
3, 4de bog. Grammatiken repeteret.

1ste gymnasialklasse. Formlæren af Curtius’s grammatik 
læst og indøvet ved hjælp af Grøteruds læsebog. 
Af Xenophons Anabasis læst og repeteret 2 bog k. 
1—4, 3 bog k. 1. Det vigtigste af syntaxen.

Geografi.
Gymnasiet se historie.
6te middelklasse. Bepeteret Geelmuydens geografi.
5te middelklasse. Af Geelmuydens geografi læst og repe

teret Asien, Afrika, Amerika, Australien. Indled
ningen læst og karttegning anvendt.

4de middelklasse. Af Geelmuydens geografi læst og repe
teret alle lande i Europa (undtagen Norge). Kart- 
tegning.

3die middelklasse. Af Geelmuydens geografi læst og repe
teret: Sverige, Danmark, England, Tyskland, Hol
land og Belgien. Karttegning.

2den middelklasse. Gjenoptaget Beusch’s kortfattet geo
grafi; af Geelmuydens større lærebog læst og repe
teret: Norge. Karttegning.

1ste middelklasse. Kortfattet geografi af Beusch fra be
gyndelsen og ud, læst og repeteret. Karttegning 
med benyttelse af den til samme lærebog hørende 
karttegningsbog.
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Mathematik og regning.
3die gymnasialklasse. O. Bergs aritlimetik fra rækker ud 

bogen. Repetition af lærebogens vigtigste afsnit. 
Goldbergs trigonometri fra opløsning af skjævvink- 
lede triangler ud bogen samt repetition af lærebo
gen. Halvorsens stereometri læst og repeteret. Løs
ning af opgaver paa skolen, samt 1 gang ugentlig 
som hjemmearbeide.

2den gymnasialklasse. O. Bergs arithmetik fra rødstørrel
ser til rækker læst og repeteret. Guldborgs trigo
nometri fra funktioner til en sum af 2 buer ud bo
gen samt repetition af lærebogen. Løsning af opga
ver 1 gang ugentlig som hjemmearbeide.

1ste gymnasialklasse. O. Bergh arithmetik fra begyndel
sen til Potenser læst og repeteret.

6te middelklasse. O. Johannesens aritlimetik fra 4de bog 
til logarithmer. Repetition af lærebogen. Bonne- 
vies geometri fra 3die bog til Egedannede polygo
ner. Repetition. Løsning af opgaver 1 gang ugent- 
Eg, dels som skriftEgt hjemmearbeide — i hvilket 
tilfælde eleverne har været fritaget for dagens lek
tie — dels paa skolen.

Med pigeafdehngen læst Bonnevie» bogstavreg
ning fra Egninger — bogen repeteret. Eliassens 
geometri for piger fra fladeberegninger — hele bo
gen repeteret. Opgaver efter Munthe-Kaas, Johan
nesen, Getz m. fl. som ugentiig hjemmeopgaver, og 
i 1 time ugentlig extempore. De fleste examens- 
opgaver regnede og tegnede.

I praktisk regning læst blandingsregning efter 
Johannesens regnebog — kubikberegning — bereg
ning af cirkel — sektor — segment. Skriftiige op



1897] Undervisning. 25

gaver hjemme og paa skolen extempore efter for
skjellige exempelsamlinger.

5te middelklasse. 0. Johannesens arithmetik fra 2den til 4de 
bog læst og repeteret. Bonnevies geometri fra paral
lele linier til 3die bog. Repetition. Opgaver 1 
gang ugentlig og konstruktionsopgaver paa skolen.

I praktisk regning læst rabat-disconto og selskabs
regning —■ efter Johannesens lærebog. Repeteret 
de foregaaende regningsarter — hjemmeopgaver 
hver anden uge og stadig extempore paa skolen.

Med pigeafdelingen læst 'Bonnevies bogstavreg
ning til ligninger. Eliassens geometri for piger til 
fladeberegninger — hjemmeopgavei' hver uge og 
extempore paa skolen stadig. Opgavesamling af 
Munthe-Kaas, Johannesen m. fl.

4de middelklasse. O. Johannesens arithmetik 1ste bog læst 
og repeteret — opgaver hjemme hver anden uge 
og stadig extempore paa skolen.

Bonnevies geometri til parallele linier. Repeti
tion. Konstruktion af opgaver paa skolen.

I praktisk regning løst de vanskeligere opgaver 
af sammensat reguladetri. Procent og renteregning 
efter Johannesens regnebog. Opgaver hjemme og 
paa skolen. Hovedregning.

3die middelklasse. (4 t.) O. Johannesens regnebog 2det 
og 3die hefte. Alle fire regningsarter i almindelig 
brøk og decimalbrøk; af 3die hefte gjennemgaaet 
enkelt og sammensat reguladetri samt procentreg
ning. Stadige øvelser i hovedregning. Hjemme
opgaver i regelen 1 a 2 gange om ugen. Gjennem- 
gaaet med gutterne det væsentlige af Bonnevies 
geometri 1ste bog. Konstruktioner udførte efter 
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G-etz’s konstruktionsbog 1ste hefte samt endel af 
2det hefte.

2den middelklasse. (4 t.) O. Johannesens regnebog 2det 
hefte. Repeteret 1ste m.s pensum; gjennemgaaet 
hele brøklæren samt lidt decimalbrøk; stadige øvel
ser i hovedregning, hjemmeopgaver 1 a 2 gange 
ugentlig.

1ste middelklasse. (5 t.) O. Johannesens regnebog 1ste 
hefte. Repeteret de fire regningsarter med ensbe
nævnte tal; derpaa gjennemgaaet regningsarterne 
mod uensbenævnte tal, det metriske system og tæl
leenhederne; stadig hovedregning i begyndelsen af 
hver time. Opgaver er regnet efter O. Johanne
sens regnebog med. anvendelse af decimalkomma. 
Hjemmeopgaver 1 gang ugentlig.

Naturfag.
6te middelklasse. Repetition af Sørensens naturhistorie. 

Det menneskelige legemes bygning gjennemgaaet 
med en nøiagtigere beskrivelse efter foredrag, dels 
efter „Vort legemes bygning, liv og pleie af prof, 
dr. Bock“ dels efter Sundhedslære af Utne, Olsen 
og Amalia Hansen. Foredrag i huslig økonomi. 
Repetition af Sørensens botanik. Foredrag om de 
spiselige soparter. Plantebestemmclse — Bjørløk
kes og delvis Sørensens Flora benyttet.

5te middelklasse. Sørensens naturhistorie, fra orme til ko
raldyr, læst og repeteret. Sørensens botanik fra 
blomsterplanter med frugtknude — og ud bogen — 
repeteret til blomsterplanter uden frugtknude. Plan- 
tebestemmelse — Bj ørløkkes Flora benyttet. Fore
drag i sundhedslære af Amalia Hansen og Utne.

4de middelklasse. Sørensens naturliistorie fra leddyr til 



1897] Undervisning. 27

bløddyr — læst og repeteret — Sørensens botanik 
til plantens indre bygning — plantesystemet efter 
Arbos plantelære — Bjørløkkes Flora anvendt. De 
3 øverste klasser har fra vaaren af været inddelte 
i partier, som turvis liar indsamlet planter til bota
nikturen. Læreren har derhos foretaget kortere 
excursioner med dem om eftermiddagene.

3die middelklasse. Sørensens naturhistorie fra fuglene til 
leddyr — læst og repeteret — mundtlige foredrag 
og oplæsning af forskjellige bøger om de vigtigste 
dyrs liv — Dybdalds zoologiske plancher benyttet.

2den middelklasse. Gutterne og pigerne har i 1 time ugent
lig fælles læst efter Sørensens naturhistorie fuglene 
— krybdyr og padder. — Desuden har gutterne i 
1 time alene ugentlig læst pattedyrene. Tegninger 
foreviste. I timerne er oplæst af forskjellige bøger 
om de vigtigste dyrs liv. Skolens zoologiske sam
ling og zoologiske vægplancher hai’ oftere været 
benyttet.

Tegning.
6te middelklasse. a) Frihaandstegning: Fortsat øvelse 

i krumliniede figurer efter vægplancher. Flere af 
de givne examenstegninger tegnede — optrukne og 
overlagte med farve — navnlig kaffefarve.

b) Projektionstegning: Opgaver til øvelse 
efter „A. Petersens lærebog i projektionstegning“. 
De vanskeligere opgaver til middelskoleexamen 
tegnede.

5te middelklasse. Fortsat øvelse i frihaandstegning efter 
„Herdtei Elementarunterricht im Freihandzeichnen“. 
Konstruktion af enkle og sammenstillede legemer, 
lodret og skraa mod et af projektionsplanerne — 
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efter „A. Petersens lærebog i projektionstegning. 
Elementerne af den descriptive geometri forklaret.

4de middelklasse. Tegning efter „Herdtei Elementarunter
richt irn Freihandzeichnen“, efteråt hjælpelinier og 
fremgangsmaade af læreren er fremvist paa vægtav
len. Tegningerne optrukne med tusch og farve
lagte.

3die middelklasse. Krumliniede figurer. Tegningerne ud
førte med blyant og optrukne med tusch i teg
nebøger med oprudet kvadratnet. I de sidste maa- 
neder har tegnebøger med rene blade været benyt
tet, de lettere tegninger efter „Herdtei Elementar
unterricht im Freihandzeichnen“ udførte.

2den middelklasse. Rethniede figurer — senere krumli- 
niede. Tegnebøger med fortegninger af Adler er 
benyttet.

Skrivning.
6te middelklasse har vexlet med haandskrift og skj ønskrift, 

udført dels i hjemmet, dels paa skolen, i sidste til
fælde under tilsyn af lærer, og er der leveret i re
gelen 2 sider to gange maanedlig. Karakter for 
hver maaned medregnet i hovedkarakteren.

5te middelklasse har skrevet 1—2 sider mest skjønskrift 
hjemme og leveret sine skrivebøger to gange maa
nedlig paa skolen. Karakter for hver maaned med
regnet i hovedkarakteren.

4de middelklasse har skrevet 1 - 2 sider skj ønskrift hver 
uge, pigerne hjemme og gutterne paa skolen un
der tilsyn af lærer. Karakter for hver maaned 
medregnet i hovedkarakteren.

(Rektor har, saavidt omstændighederne har til
ladt det, gjennemseet de skriftlige arbeider i 4—6 
middelklasse).
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3die middelklasse har repeteret det store latinske alfabet 
efter forskrift; bogstavforbindelser og sætninger; 
afskrift efter bog. Det gothiske alfabet gjennem
gaaet: bogstavforbindelser og sætninger. 0 7 0 VJ O

2den middelklasse har gjentaget det store alfabet som for
bogstaver; 2det hefte af Waalers forskrifter gjen
nemgaaet; de mere fremskredne ogsaa 3die hefte. 
Tal skrivning.

1ste middelklasse. Waalers forskrifter 1ste og 2det hefte 
gjennemgaaet efter og nden taktskrivning. Tal
skrivning.

Sang.
6 partier:

I. Gymnasiet og 5te og 6te middelklasses gutter. 1 time 
ugentlig. 12 basser, 2 sopraner, 5 alter. Ialt 27 
timer.

II. Ide, 5te og 6te middelklasses piger. 1 time ugentlig. 
11 sopraner, 10 alter. Ialt 28 timer.

III. 3die og 4de middelklasses gutter. 2 timer ugentlig. 
8 sopraner, 11 alter. Ialt 56 timer.

IV. 2den og 3die middelklasses piger. 1 time ugentlig. 
16 sopraner, 14 alter. Ialt 34 timer.

V. 2den middelklasses gutter. 1 time ugentlig. 13 so
praner. Ialt 35 timer.

VI. 1ste middelklasses piger og gutter. 1 time ugentlig.
22 sopraner. Ialt 34 timer.

De fire øverste partier har gjennemgaaet skalaer, 
akkorder, nodelæsning etc.; de 3 øverste tillige øvelser i 
tonetræfning og parti III. desuden de almindeligste koraler
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1 ganS ugentlig. Partierne I.—IV. har sunget 3-stemmige 
sange sammen, desuden 2- og 3-stemmige sange efter Kop- 
pangs nye sangbøger.

Partierne V. og VI. har gjennemgaaet Behrens 
sanglære for folkeskolen 1ste trin og Moes syngeplan 1ste 
trin.

Haandarbeide.
5te middelklasse: Broderi, kunstsøm, hardangersøm, 

stopning.
4de middelklasse: Linsøm, broderi, hardangersøm.
3die middelklasse: Strikning, linsøm, broderi.
2den middelklasse: Strikning, linsøm, broderi.
1ste middelklasse: Strikning, navnedug.

Gymnastik.
Guttepartiet.

Eleverne har været delt i 3 partier: 
1ste bestaaende af I. kl.
2det — IL, III., IV. kl.
3die ■—=— af gymnasiet V. og VI. kl.

Undervisningen er fremmet ved benyttelse af prmlts.
Bentzens tabeller samt Bjørnstads haandbog.

Sløid.
Eleverne i 1 klasse har fulgt modelrækken efter Kjen- 

neruds sløidtegninger 3—4 trin ialt 15 nummer. III.—IV. 
klasse har fortsat modelrækken udover. Endel af IV. klasse
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har efter eget ønske havt modellering i ler istedetfor sloid. 
Elevantallet har været 48, og er der i vinterens løb forar
beidet 314 ting.

Udfaldet af middelskolens afgangsexamen i 1897.
a) Latinlinjen:

1. Karl Dons, elev af skolen i 2 aar. 1,50.
2. Sverre Jervell —=— 6 — 1,89.

b) Engelsklinjen:
1. Ragnvald Hansen —=— ’/2 — 2,25.
2. Hans Hoegh — =— 3/< — 2,75.
3. Henrik Lepsøe —=— 6 — 2,35.
4. Ole Roald —=— 2 — 1,37.
5. Olaf Steen —=— 1 — 1,71.
6. Thomas Tennø —=— 3 — 2,25.
7. Arild Wanvig —=— 6 — 2,64.
8. Helga Godø —- — 6 — 2,21.
9. Jeanne Johansen —s— 5 — 1,91.

Privatister:
1. Sverre Skagen...............................................3,21.
2. Rasmus Steinslid.......................................... 2,29.
3. Peter Grebstad............................................  2,82.

En privatist strøg i det skriftlige.
Fællescensuren for de tre romsdalske skoler afhold

tes ogsaa iaar i Aalesund. I rektor Voss’s fravær be
styredes denne af overlærer Bugge, der var konstitueret 
rektor.
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Følgende herrer var censorer:

I n orsk skr.
fra Kristiansunsds kole, fra Molde skole, fra Aales, skole,

overl. Brun. cand. Oftedahl. overl. Landmark.
tysk skr.

adj. Lind. do. overl. Bugge.
latin

do. adj. Bassøe og

engelsk
adj. Bødtker.

overl. Landmark.

fr. Bendeke. adj. Jæger.
mathematik 

adj. Berg. skolebest. Carlsen, adj. Kolderup.
tegning 

do. do. klassel. Brun.
skrivning
klasselærer Olsen, folkeskolelærer Uri, klasselærer Brun.

Ingen lærer censurerede sine egne elever.
Privatisterne censureredes af vedkommende skoles 

egne lærere og en af de øvrige skolers lærere.
Fællescensuren foregik den Ilte og 12te juni.

Til examen artium var iaar anmeldt 2 elever, nemlig 
1. Konrad Alexander Andersen, født i Mosterhavn 1876 

af forældrene skipper Karl Martin Andersen og Agathe 
f. Sortland, tog middelskoleexamen i Kristiansund 1894 
(2,68), elev af skolen i 2 aar.

2. Kristian Fredrik Brøgger f. i Aalesund 1878 1ste april 
af forældrene, overretssagfører Ivar Brøgger og Cecilie 
f. Hansen, tog middelskoleexamen i Aalesund 1894 
(2,00), elev af skolen i 9 aar.
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Den skriftlige del af eks. toges ved Aalésunds skole, 
den mundtlige efter departementets bestemmelse ved Ber
gens kathedralskole.

3
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Censorerne vad den mundtlige del af middelskolens 
afgangseksamen var følgende:
I religion res. cap. O. Dons.

norsk mundtlig overl. Landmark.
latin adj. Jæger.
engelsk adj. Bødtker.
tysk inspektrice B. Holtermann.
fransk adj. Jæger.
historie adj. Bassøe.
geografi do.
naturkundskab pharmaceut Knoph.
mathematik adj. Berg.

Opgaver ved middelskoleexamens skriftlige del.
Opgave i norsk stil.

Fortæl om det norske vasdrag, som du kj ender 
bedst.

Opgave i latinsk stil.
Efter at have bemægtiget sig Pompeius’s leir op

muntrede Cæsar soldaterne til ikke af begj ærlighed efter 
bytte at forsømme leiligheden til at udføre resten af sin 
opgave x). Da han havde udvirket dette, begyndte han at 
omgive fj eldet med forskansninger. Pompeianerne, der næ
rede mistillid til dette sted, fordi det manglede vand, for
lod fjeldet og begyndte at trække sig tilbage henimod La
rissa. Da Cæsar merkede det, delte han sine tropper; en 
del af legionerne bød han at blive tilbage i Pompeius’s

') udføre resten af sin opgave = reliquum negotium gerere. 
8*
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leir, en del sendte han tilbage til sin egen leir. Fire le
gioner førte han med sig og gav sig til at ile pompeianerne 
imøde 2) ad en bekvemmere vei. Og da han var rykket 
frem seks tusind skridt, opstillede han hæren. Da pom
peianerne merkede dette, gjorde de holdt paa et fjeld. 
Forbi dettes fod strømmede der en elv. Cæsar adskilte 
elven fra fjeldet ved en skanse, forat ikke pompeianerne 
om natten skulde kunne hente vand.

2) ile imøde = occurrere.

Opgave i tysk stil.
Livingstone er født i en liden skotsk by for otti 

aar siden. Han har selv fortalt sit livs historie med den 
elskværdige beskedenhed, som uclmerkede denne store og 
gode helt. Da han var ti aar gammel, maatte han alt tjene 
sit brød som arbeider i et bomuldsspinderi. For en del af 
sin første ugeløn kjøbte han en latinsk grammatik, som 
han lærte, medens han stod ved maskinen og spandt bom
uld. I sine faa ledige timer studerede han siden ogsaa 
naturhistorie, især botanik, og han gjennemstreifede sin 
fødebys omegn for at finde planter. Det lykkedes ham 
under hele hans studietid at ernære sig ved sit eget ar
beide, uden at nogen hjalp ham. Efter at have bestaaet 
sin medicinske examen reiste han til Afrika som missionær. 
Hvad han der udrettede paa sine lange vandringer gjen- 
nem hidtil ukjendte egne, kan man læse i hans skjønne 
bog „Livingstones reiser“. Han var ofte i livsfare. En
gang laa han under en saaret løve, men en af hans sorte 
ledsagere, som alle elskede ham, reddede hans liv.

Ved at læge de indfødtes saar og frelse dem fra
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døden vandt han ikke deres guld og land, men deres 
hjerter.

Opgave i engelsk stil. 
Et udmerket middel.

Den berømte digter dr. Goldsmith modtog en dag 
et brev, hvori en fattig kone, der troede, at han var læge, 
og havde hørt om, at han altid var meget snild, mod de 
fattige, fortalte ham, at hendes mand var meget syg og 
havde mistet appetiten. Hun spurgte ham, om han vilde 
være saa snild at sende hende et eller andet lægemiddel. 
Den godhjertede digter begav sig øieblikkelig til det hus, 
hvor den fattige kone boede, og fandt den syge mand i en 
elendig forfatning. Da Goldsmith havde gjort ham nogle 
spørgsmaal, forstod han imidlertid, at fattigdom var den 
eneste grund til hans sygdom; han havde nemlig ikke spist 
noget paa flere dage og var nær ved at dø af sult. Gold
smith lovede, at han om en time skulde sende dem nogle 
udmerkede piller, og tog derpaa afsked med dem. Han 
gik lige hjem og lagdo ti guineer ') i en liden æske tilli
gemed en seddel, hvorpaä han havde skrevet følgende ord: 
„Disse maa bruges, eftersom behovet kræver. . Vær taal- 
modig og ved godt mod“. Derpaa lod han sin tjener bringe 
æsken til den fattige mand, og denne fandt, at dette 
middel var det bedste, nogen doktor nogensinde havde 
givet ham.

') Guinea.

Opgave i mathematik.
For gutter og piger. (Formiddag).

L
Et konkursbos aktiva (o: eiendele) bestaar i:
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1. Varer, værdsat til 15,800 kr., der sælges med 25 pct. tab.
2. En bygaard, der sælges for 35,400 kr., hvoraf fragaar 

12'/2 pct. i salgsomkostninger.
3. Udestaaende fordringer til et beløb af 9846 kr., der 

sælges med 162/’ pot. rabat.
4. 5 aktier, hver naa 1000 kr., der sælges til en kurs af 

110 pct.
Boets prioriterede gjæld (o: gjæld, der fortrinsvis 

skal betales fuldt ud) udgjør 36,880 kr.
Den øvrige gjæld er: til A 5880 kr., til B 17,800 

kr., til C 18,700 kr., til D 16,570 kr. Hvor mange pct. 
faar disse af sit tilgodehavende?

II.
En haverul bestaar af en hul støbejernscylinder 

med støbe]ernsbund i begge ender, og fyldt med sand.
Cylinderen er 56 cm. lang, og dens diameter 50 cm. 

udvendig maalt.
Indvending maalt er dens længde 54 cm., og dens 

diameter 48 cm.
Beregn vegteu af det hele, naar jernets spec, vegt 

er 7,5, og 1 liter sand veier 1,5 kg.

For gutter. (Eftermiddag).
III.

Konstruer en firkant ABCD, hvor diagonalen AC 
er 8 cm., afstanden fra hjørnet B til denne diagonal 3 cm., 
vinkelen BAC 45°, siden CD 9 cm. øg afstanden fra hjør
net A til siden CD 5 cm.

Beregn firkantens fladeindhold.
Firkanten skal derpaa omdannes til et dermed lige- 

stort kvadrat. — Forklar fremgangsmaaden.
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IV.
En mand kjøbte hvede for 450 kr. og rug for 240 

kr., 18 hl. mere af hvede end af rug. Hvor meget betalte 
han pr. hl. for hver sort, naar hveden kostede 1,50 kr. mere 
pr. hl. end rugen?

For piger. (Eftermiddag).
III.

Konstruer en firkant ABCD, hvor diagonalen AC 
er 8 cm„ afstanden fra hjørnet B til denne diagonal 3 cm., 
vinkelen BAG 45°, siden CD 9 cm. og afstanden fra hjør
net A til siden CD 5 cm.

Beregn firkantens fladeindhold. Forklar fremgangs- 
maaden.

IV.
3 dagarbeidere, A, B og C faar ved ugens slutning 

i arbeidsløn for denne uge tilsammen 52 kr. A har for
sømt 2 dage og B 1 dag. Ved slutten af følgende uge 
faar de ogsaa tilsammen 52 kr. Den uge har B forsømt 2 
dage; men daglønnen er for hver af dem nedsat 25 øre. 
Ved slutten af 3dje uge faar de tilsammen 41 kr. I den 
uge har B forsømt 3 dage og C 2 dage, og daglønnen er 
for hver af disse to yderligere nedsat 25 øre. —• Hvor stor 
var hver mands dagløn oprindelig?

Opgave i proj ektionstegning.
Et regulært, femkantet prisme staar paa det hori

sontale plan, saaledes at den ene sideflade staar lodret paa 
vertikalplanet. Grundfladens større radius er 4 cm., pris
mets høide 5 cm. og aksens afstand fra vertikalplanet 6 cm.

Paa prismet ligger en regulær, trekantet pyramide, 
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saaledes at aksen ligger parallelt med vertikalplanet og i 
samme afstand fra dette som prismets akse, og saaledes, at 
grundfladens ene side gaar gjennem et af prismets hjørner.

Grundfladens side er 8 cm. og pyramidens sidekant 
12 cm.

Se forresten opstillingen.

Følgende bøger benyttedes ved skolen 
i 1896-1897.

Religion. I gymnasiet: Tischendorff novum testamentum 
graece, Bruns fortolkning til Johannes evangelium, 
Nissens kirkehistorie. I middelskolen: Bangs for
klaring, Platous bibelhistorie for middelskolen, Vogts 
mindre i 1ste kl., Bangs kathekismus.

Norsk. 3die og 2den gymn.kl. Eriksens literaturhistorie, 
sidste udg. Forskjellige læsebøger, navnlig Pauss 
og Lassen. 1ste gymn.kl. Pauss’ og Lassens læse
bog for gymn. Eriksens literaturhistorie. 6te og 
5te m.kl. Brochs og Seips læsebog; sammes litera
turhistorie. Hofgaards grammatik. 4de kl. Erik
sens og Paulsens læsebog, 3die del. Hofgaards 
grammatik. Jensens exempelsamling. 3clie mid
delkl. Eriksens og Paulsens læsebog, 3die del. 2den 
og 1ste kl. Eriksens og Paulsens læsebog, 2den del. 
Hofgaards lille norske grammatik. Jensens exem
pelsamling.

Oldnorsk. Nygaards læsebøger. Nygaards grammatik.
Fransk. 3die og 2den gymn.klasse: Vif—Argent. 1ste

gymn.kl. Cohen og Kaper: Franske læsestykker og 
Saurea französisches lesebuoh. Alle klasser: Gold- 
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Schmidts franske billedgloser. 6te midkl.: Schjøtt 
og Goldschmidt: fransk billed-elementarbog. 5te 
mid.klasse som 6te.

Tysk. I gymn.kl. Schillers „Willielm Teil“. 6—4 m.kl. 
Tyske læsestykker af Pauss og Lassen.*)  Løkkes 
mindre grammatik sidste udgave. Greves stiløvel
ser. 2den og 2die kl. Lassens læsebog 4de udgave. 
Løkkes lille grammatik.

*) Fra næste skoleaar P. Voss's læsebog i 4 m.kl.

Engelsk. Brekkes læsebøger for middelskolen og begyn
derklassen. Løkke — Westerns eng. grammatik. 
Anna Bentsens stiløvelser og særaftryk for Nissens 
pigeskole.

Latin. Tacitus udgivet af Weisse. Livius udgivet af 
Madvig. Vergils æneide udgivet af Lund. Ovids 
metamorfoser udgivet af Voss og Richter. Cicero 
pro lege Manilla udgivet af Voss. Sallusts Catilina 
udgivet af Müller og Voss. Ciceros taler mod Ca
tilina udgivet af Voss. Lindroths romerske antikvi
teter. Osterbergs mythologi og. Tregders liter atur- 
historie. Smitts oversættelser. Ingerslevs lat. stile
øvelser. I middelskolen Voss’s udvalg af latinske 
klassikere og Lowums stileøvelser.

Græsk. Curtius’ grammatik og Grøteruds læsebog, Xeno
phons Anabasis (Schenkls udvalg). Platons apologi 
ved Wiehe, Homers Hiade af P. Cauer, do. Odysse 
af Trojel, Sophokles’ Antigone afP. Groth.

Mathematik. I gymnasiet Olaf Bergs arithmetik (fra 
1897 O. I. Brochs). Guldbergs trigonometri. Hal
vorsens stereometri. I middelskolen 0. Johannesens 
arithmetik, Bonnevies plangeometri. For pigerne: 
Eliassens plangeometri 2den udgave. Bonnevies 
bogstavregning. Ole Johannesens regnebog 9de 
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oplag. V. Voss og H. Slang 1ste hefte, 3clie oplag. 
Ole Johannesen: 1ste og 2det hefte, 5te oplag.

Naturhistorie. Sørensens naturhistorie sidste udgave. 
Bj ørlykkes Flora. Henrichsens physik.

Historie. I gymnasiet Hæders oldtidens historie, Schjøtt 
og Wallems Frankrigs historie og Eriksen Nordens 
historie. I 6te og 5te m.: Hæders historie. 4de 
m.: Hæders historie. 3die m.: Hæders historie. 
2den og 1ste in.: Winthers historie 2den udgave.

Geografi. I gymnasiet Horns lærebog for latingymnasiet. 
I 6—2 middelkl.: Geehnuydens geografi ved Års
tal. 1ste middelkl,: Reuschs geografi.

Fortegnelse over bibliothekets tilvækst 
i 1896-1897.

A) Gaver:
Universitetsbibliothekets aarbog for 1893 1ste hefte.
Det kgl. Fredriksuniversitets aarsberetning for 1894—1895.
P. O. Schjøth Samlede philologiske afhandlinger, univer

sitetsprogram 2det semester 1894.
K. Fosse 2det pensum i norsk.

do. 3die —=—
P. T. Mallings boghandels værdifulde skrifter.
Forelæsninger ved universitetet 1895 & 1896.
Kristine Thonning Engelsk fortsættelsesbog.
A. Eliassen Indledende kursus i plangeometri.
Fr. Østerberg Hellensk og romersk gudelære.
Romsdals amts forhandlinger for 1896.
Det norske rigsarkiv: Statholderskabets extraktprotokol 

af supplicationer og resolutioner 1642—1652.
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H. Molin Jahrbuch des norwegischen meteorologischen in
stituts für 1895.

do. Klimatabel for Norge II Lufttryk.
do. Oversigt over luftens temperatur og nedbør i Norge 

i 1895.
Kirkedptmt. Lov om de høiere almenskoler af 14 juli 1896.
P. F. Foldberg Arithmetik.

do. Elementær algebra.
Professor Gertz Sokrates forsvarstale.
Den norske nordhavsexpedition 1876—1878 XXIII. Zoo

logi^ tunicata.
Det statistiske centralbureau Statistisk aarbog for 1896.
Foreningen for norske fortidsmindesmærkers bevaring 1894.
Svenske, danske, norske programmer for 1896.
Lie og Sars Tidsskrift for mathematik og naturhistorie.
Bætzmann Lovtidenden.
Arkiv for nordisk philologi.
Bergens museums aarsberetning for 1896.
Fattigstatistiken for 1896.
Trampe og Høst Franske læsestykker for gymnasiet.

B) Kjøbte:
Den norske turistforenings aarbog for 1896.
A. D. Jørgensen Danmarks historie 1814—1864.
Christensens Nyt tidsskrift for physik og chemi.
Dr. Ziegeler Aus Sicilien.

do. — Pompeii.
Edvard Meyer Geschichte des alterthums.
H. Bretschneider De Phalsbourg å Marseille, avantures de 

deux-enfants Wolfenbüttel 1895 3 ausgabe.
L. I. Vogt Dublin som norsk by.
Chr. Benneche Tilværelsens hemmelighed.
Henrik Cavling Fra Amerika.
Frithjof Nansen den norske polartærd.
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Alvilde Prydz Gunvor Thorsdatter til Hærø.
Hofgaard Opgaver i latinsk stil.
Snorre Sturlason Norske kongesagaer, oversatte af Storm.
H. Ibsen John Gabriel Borchmann.
Trier og Voss Vor ungdom 1896.
Naturen illustreret maanedsskrift 1896.
Nyt tidsskrift for philologi.
Universitets og skoleannaler for. 1896.
Zeitschrift für das gymnasialwesen 1896.
Roget Thesaurus of english words and phrases.
Helga Larsen Tysk billed-elementarbog.
Thomsen Glossarium til 9de bog af Odysseen.
Louis Bentsen Gymnastiktabeller.
H. Munthe-Kaas Opgaver i regning og konstruktionsteg

ning ved afgangsexamen 2det oplag.
Edison Hans liv og opfindelser.
Dr. Y. Nielsen Bodøsagen.
S. Cybulski das griechische haus.
Brochmanu Lov og naade.
Nathorst Jordens historie.
Bødtker 40 fabler af Lafontaine, udgivne til skolebrug.

Den fysiske og naturhistoriske samling er forøget med 
forskjellige nye instrumenter og specimina af landdyr og 
fiske.



søskende.
Gratisternes antal i det forløbne aar: 
a) af de Rønnebergske legater:
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Indskrivningspenge for middelsk. og gymnas, er
kr. 2.00

Skolepengene udgjør 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

Moderation er: '/i fragaar for hver af de følgende

Skolens kasserer er adjunkt Kolderup.
Præmierne af apotheker Øwres legat tilfaldt iaar: 

Ole Roald af 6te m., der fik Nansen, Fram over polarhavet. 
Helga Godø af 6te m., der lik P. Hansen, Nordiske digtere.

2 hele fripladse i 6te middelkl. ki’. 192
2 do. do. i 4de — n 192
1 do. do. i 3die — n 72
1 do. do. i 2den — 72

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

1 halv friplads i 2den gymnas. kr. 72
2 do. do. i 6te middelkl. 96
1 do. do. i 5te — 11 48
1 hel do. i 5te — 11 96
1 do. do. i 4de 11 96
3 halve do. i 3die — n 108
1 do. do. i 2den — 36

----- kr. 552.

Tils. ki’. 1080.
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Almindelige bemerkninger.
Skolens bygninger har i det foregaaende aar un- 

dergaaet forskjellige reparationer. Saaledes er 2 værelser 
i anden etage bleven panelede og malede. Meningen er, 
at alle værelser efterhaanden skal paneles helt op (hidtil 
har de kun været fodpanelede og resten af væggene rap ■ 
pede), men af hensyn til kommunens budget, kan man kun 
tage et par ad gangen. Ligeledes er gymnastiklokalet 
iaai’ bleven indvendig panelet helt op og væggene ferni
serede.

Sundhedstilstanden har ogsaa iaar været god; dog 
er der flere sygdomsforfald blandt pigerne end blandt gut
terne. Forsømmelserne i gymnastik har iaar været mindre; 
i den sidste del af skoleaaret har pigerne i 6te klasse til
dels været fritagne i dette fag, ligesaa det hele aar for 
haandarbeide, da de har havt nok at bestille, naar de skulde 
tage afgangseksamen.

Til næste skoleaar kommer klasserne til at benæv
nes saaledes: 6—3 middelklasse skal nu hedde 4de—1ste; 
2den middelklasse skal kaldes 5te forberedelsesklasse, 1ste 
middelklasse 4de forberedelsesklasse. Det er meningen, at 
disse 2 klasser skal inddrages i de følgende aar, idet folke
skolens 5 nederste klasser skal tjene som grundlag for al
menskolen. Fra dennes 5te klasse, kan da eleverne gaa 
over i skolens 1ste middelklasse. For at kunne tilfreds
stille fordringerne vil folkeskolen faa et forøget timetal i 
5te klasse. Af fremmede sprog skal tysk nu begyndes i 
1ste klasse. Den af departementet for middelskolen be
stemte timetabel er følgende:
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Forberedelsesklasse

Religion..................  
Norsk..................... 
Historie..................  
Geografi ................  
Naturkundskab.......  
Regning..................0,0 ‘
regning ............  
Skrivning................. 
Haandgj erning .... 
Gymnastik ............. 
Sang......................

4

3
8
2
3

4
5

2
1

5

3
6
2
2
2
5
2
3
2
2
1

30Sum 28

Klasser. I. II. III. IV.

Religion............................ 2 2 2 1
Norsk................................ 5 4 41) 4")
Tysk2) .............................. 6 5 5 5
Engelsk3) ... . . .. . . 5 5 5
Historie........................ 3 2 3 3
Geografi............................ 2 2 2 2
Naturkundskab............. 3 2 2 3
Regning og matliematik 5 5 5 5
Tegning.......  . . 2 2 2 2
Skrivning........................ 2 1
Legemsøvelser ............... 3 . 3 3 4
Haandgj erning . . .......... 2 2 2 2
Sang................................ 1 1 1

Sum 36 36 36 36

') I klasse III og IV benyttes hver anden uge en norsktime til skriv« 
ning.

2) alternativt: Engelsk 6—4—3—4.
3) alternativt: Tysk O—6—7—6.
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Ved storthingets beslutning vedbliver Aalésunds 
skole fremdeles at oprethol de's som offentlig skole med gym
nasium indtil videre.

Den nye skolelov af 1896 er allerede traadt i kraft 
iaar fra 1ste middelklasse og vil senere fortsættes opover. 
I 190tr vil saaledes, middelskolens afgangsexamen første 
gang kunne afholdes efter den nye plan, hvorpaa ogsaa 

^1 gymnasiet kommer til at indrettes efter denne. I 199& bli- 
/ ver saaledes artium at afholde første gang efter den nye 

ordning. Imidlertid har kirkedepartementet bestemt, at 
allerede fra 1897 eleverne kan vælge i gymnasiet mellem 
græsk og engelsk-tysk; i næste skoleaar læser saaledes af 
gymnasiets 4 elever, 3 græsk og 1 de nyere sprog.

Latin kan ikke længere paabegyndes i middelskolen, 
hellere ikke fransk (iaar er det sidste aar for dette sprog). 
For fremtiden læses kun engelsk og tysk i denne afdeling. 
Hvilket gymnasium man faar, er endnu ikke bestemt; sand
synligvis bliver det sproglig-historisk.

Undervisningsmethoden i de nyere sprog vil nu 
blive ganske forandret; meningen er at eleven ikke alene 
skal kunne lære at læse og skrive, men ogsaa tale dem i 
skolen.
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Uddrag af skolekassens regnskab for 
budgetaaret 1896—97.

Indtægt:
1. Skole- og indskrivningspenge.................. Kr. 9376.00
2. Kommunens bidrag.................................... „ 3600.00
3. Renter af skolens legater og andre kapi

taler ..................................  „ 2800.00
4. Statsbidrag................................................. n 24100.00
5. Ballance....................................................... » 47.57

Kr. 39923.57

Udgift:
1. Lønninger ...................................  Kr. 28050.00
2. Alderstillæg................................................. n 7912.50
3. Vikariater................................................... „ 662.79
4. Bibliotlieket....................................... - - • „ 177.50
5. Fysikalske og naturli. samlinger............ „ 95.15
6. Andre læremidler ...................................... „ 9.90
7. Legater og fripladse................................ „ 1240.00
8. Lys og brænde ........................................ „ 946.98
9. Trykning, skrivematerialier............... . „ 399.23

10. Blandede og tilfældige udgifter.............  „ 429.52

Kr. 39923.57

Aalesund i oktober 1897.

V Voss.




