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Prøver

af

Norske Homonymer,
oversatte paa Tysk

af

Overlærer M. J. Bugge.



Forord.
Ved Homonymer — „ensbenævnte ord“ — forstaaes 

almindelig ord, som under ens udtale (og i regelen ogsaa 
ens torm) skjuler en dobbelt eller endog fleredobbelt be
tydning (som ordene ret og bud). Her er dog ogsaa saa- 
danne ord tagne med, der vel har forskjellig udtale, men 
samme form (dug — dug(g) og derfor af en stilskriver 
kan forvexles; ja endogsaa saadanne ord, som strengt ta
get kun har een betydning og altsaa egentlig ikke er ho
monymer, men som i sine forskjellige anvendelser eller 
forbindelser paa Tydsk maa gjengives ved forskjellige 
ord (die Schlacht bei Austerlitz, am Granikus — zu mei
nem Vater, nach Berlin reisen).

Det vil paa den anden side snart opdages, at in
genlunde alle virkelige homonymer findes i denne sam
ling. Imidlertid er der dog temmelig mange, og jeg tør 
tro netop af de i skolepraxis hyppigst forekommende.

En og anden vil maaske finde det underligt, at 
dette og hint ord er kommet med. Men jeg har erfaring 
for, at de mest utrolige feil kan gjøres paa dette omraade 
(saaledes ved ordet drille). Omvendt er ikke ved de her 
opførte ord alle tilfælde komne med; min bestræbelse har 
været at faa med det nærmest liggende, det, hvorfor 
elever oftest faar anvendelse, og hvorimod de af den 
grund oftest har anledning til at synde.

Bogen er væsentlig for stilskrivere. Men selv



følgelig vil den i tilfælde ogsaa kunne gjøre sin nytte 
for dem, der vil tale sproget, vel endogsaa ved læsning 
i samme.

Det kan synes, at et arbeide som dette er mindre 
nødvendigt, da man jo kan komme efter sandheden i en 
ordbog. Men dels bruges en saadan ikke altid; eleverne 
aner ingen fare og slaarj derfor ikke op i lexicon. Dels 
slaaes der ofte rent forkjert op; dels giver de i skolerne 
nu brugelige norsk-danske lexika ingen forklaring, men 
i regelen kun exempler (og ikke engang hele sætninger), 
af hvilke eleverne aldeles ikke bestandig forstaar at ud
drage regelen. Og dels var det endelig meningen, at 
eleverne ikke skulde behøve at sian op saamange ord — 
snart vil jo ogsaa enhver brug af ordbøger ved selve exa
men være forbudt. Min tanke har været, at denne lille 
bog, om den overhovedet findes brugbar, kunde gjennem- 
gaaes paa selve skolen, delvis karske allerede i kl. II.



flagen
almindelig: offen. Die Thür, das Fenster ist offen. Ibe- 
tydn. fri: frei. Ex.: unter freiem Himmel — auf (i) freiem 
Felde; men: auf (i) offener See. Das Schiff befand sich 
schon in oliener See.

en dør og lign.: öffnen, aufmachen. I bet. begynde 
paa t. ex. aabne et bal, en løbegrav: eröffnen. Er öff
nete (= machte — auf) die Thür zum Ballsaale, forderte 
eine Dame zum Tanze auf und eröffnete den Ball.

Qaßnitty
sml. aabne: das Offnen, das Aufmachen einer Thür 
und dergl., men: die Eröffnung eines Balles, eines Lauf
grabens. I konkret bet. (= hui): Öffnung. Durch eine 
Öffnung des Daches konnte man den Himmel sehen.

filats
i legemet: die Ader; Aare til at ro med (zum Rudern): 
das Ruder.

Of
alm. von. I bet. ud af: aus. Im Herbste fallen die Blät
ter von den Bäumen. Das Blut strömte aus der Wunde. 
„Wer hat von meinem Teilerchen gegessen? Wer hat aus 
meinem Becherlein (et Bæger er hult) getrunken ?“ (Schnee
wittchen). — Om bevæggrunden: aus; ved lidenska- 
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ber eller sterke indtryk: vor. Er hat es aus Liebe ge- 
than — er weinte vor Frende — er schäumte vor Wut. — 
Vor ogsaa ofte ved hindringer, hvor vi ofte bruger for. 
Voi' Zahnweh konnte er nicht schlafen.

Merk enkelte udtryk: er hat Freude an (af) seinen 
Kindern — an einer Krankheit leiden, sterben — was soll 
aus ihm werden? — ein Ring von Gold (en guldring) sml. 
med: einen Ring aus Gold machen (gjøre — ud af) und 
dergl. —■ er ist stolz auf (af) seinen Namen, seinen Reich
tum u. s. w. — hier riecht es nach (lugter af) Tabak — er 
hat sich um (af) sein Vaterland sehr verdient gemacht.

Ofte bruges i tysk genitiv, hvor vi bruger præp. 
af, se gram.

alm. abbrechen. Er brach einen Zweig von der Espe 
(Aspen) ab. Afbryde t. ex. en tale, et foredrag: unter
brechen. Unser Gespräch wurde bald unterbrochen.

i eg. bet.: abgepflückt. Die Kirschen waren schon ab
gepflückt. lüg. betydn.: von einer Krankheit abgema
gert, abgezehrt sein.

abschlagen: einen Angriff abschlagen. I bet. (høflig) 
ikke tage imod: ablehnen. Er hat meine Einladung, 
meinen Vorschlag und dergl. abgelehnt. Sterkere er: Er 
hat meine Bitte abgeschlagen, meine Einladung ausge
schlagen.

absetzen, ex.: einen König vom Thron absetzen. Af
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sætte en fra et embede: einen Mann eines Amtes entset
zen. Kaiser Joseph II sprach zu dem Amtmann: „Ihr seid 
als ein Unwürdiger Eures Amtes entsetzt“. Abnehmen: 
Der Arzt hat dem Kranken ein Bein abnehmen müssen.

i bet. hensigt: Absicht. Es war nicht meine Absicht dich 
zu beleidigen (fornærme). Give agt paa: auf eine Sache 
Achtung eller acht geben. Tage noget i agt: etwas in 
acht nehmen. Holde noget i agt og ære: etwas in 
Ehren halten.

i bet. have agtelse for: achten: Die Amerikaner haben 
im letzten Kriege ihre tapfern Feinde, die Spanier, achten 
lernen (gelernt). I bet. tænke paa, have til hensigt: ge
denken. Ich gedenke (agter, „tænker“) morgen abzu
reisen.

ahn. Alter. I sin alders 20de aar: im zwanzigsten Jahre 
seines Lebens.

nie, niemals (nimmer)-nimmerinehr. Nie, niemals kan i re
gelen bruges om hverandre. Det almindeligste er vel nie. 
Det fyldigere niemals kan give negteisen større vegt. Da 
saaledes keiser Wilhelm vilde afslaa Bismarcks ansøgning om 
afsked, skrev han paa ansøgningen: „Niemals!“ (Aldrig!) 

Nimmer er egentlig = nie mehr og betyder alt- 
saa egentlig: „aldrig mere“, men bruges, udenfor dialek
terne (især i Sydtyskland), blot i poesi. Nimmermehr er 
et forsterket nimmer om fremtiden: ich werde es nim
mermehr thun.
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i bet. fælles for alle’eller fiere: allgemein. Das Vergnü
gen (den glade stemning) war allgemein. I betydn. sed
vanlig forekommende: gewöhnlich. Das Schneeschuhlau
fen (Skiløbning) ist in Norwegen ein gewöhnliches Vergnü
gen. Merk: der gemeine Mann (den almindelige mand).

ernst, ernstlich, ernsthaft. Ernst betyder alvorlig 
stemt (om en person) eller alvorlig stemmende (f. ex. ens 
tale). I begyndelsen af Schillers „Das Lied von der Glocke“ 
staar: :Zum Werke, das wir ernst bereiten, geziemt sich 
wohl ein ernstes Wort — Ernstlich = alvorlig ment: 
das ist mein ernstlicher Wille. Ernsthaft bruges om det, 
som bærer alvorets præg. „Gott, das wird ernsthaft“ (det 
bliver alvorligt, „ser alvorligt ud“), siger i Schillers 
„Wilh. Teil“ Gesslers Staldmester, da hans herre lader til 
at ville gjøre alvor af sin trusel ligeoverfor Tell. Forskjel
len mellem de tre ord tør fremgaa af følg, sammenstilling: 
Ein ernster Mann verhängte (besluttede) eine ernstliche 
Stråle mit ernsthafter Miene.

Lindan
som talord i bet. nr. 2: der zweite. Om kun parvis 
forekommende ting (hænder og lign.) bruges der and ere. 
An der einen Hand hatte er alle seine Finger i an der an
dern nur vier; denn der zweite war weggeschossen. .— Hvor 
talen er om forskjel, maa altid der andere bruges. Seine 
zweite Frau war eine andere Person, hatte einen andern 
Charakter.

Merk følg, udtryk: das ist etwas Anderes (en an
den sag) — ein andermal (en anden gang) — „jeg kan ikke 
andet end“ — heder: ich kann nicht umhin (t. ex. ihn 
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lieb zu haben). — En og anden: Ein und der andere (Ein 
er her ubøiet: Ein und des Andern erinnere ich mich noch, 
et og andet husker jeg endnu). En eller anden: irgend 
Einer. Nogle gjorde det, andre det; die Einen thaten 
das, die Anderen das.

i bet. komme ved: angehen; was geht es dich an? I bet. 
have hensyn til: betreffen, angehen; was» dich betrifft 
(angeht).

Stilede-
noget: bereuen. Der Mörder bereute seine greuliche 
That. Med tingen som subjekt: reuen. Es (die That) 
reuet mich.

äki'lter
baade skibsanker og anker som huhnaal heder: Anker,in.

med objekt alene: anwenden. Er wendet seine Zeit gut 
an. Ligesaa bruges anwenden i bet. anvende en kundskab 
og lign, paa en person: Er wendete die Lehre auf sich 
selbst (auf seinen Sohn) an. — I bet. anvende (koste) tid, 
møie, penge osv. paa noget, bruges verwenden: viel 
Mühe, Zeit, Geld auf eine Sache verwenden. Wenn man 
seine Zeit auf das Lesen der Weltgeschichte verwendet, 
dann wendet man sie gut an.

élwø
med tingen som objekt: erben; med en person som obj.: 
beerben. Er beerbte seinen Oheim und erbte von '(efter) 
ihm viel Geld.

Je
som infin.merke kan undertiden udelades (se gram). Som 
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konjunktion alm.: class. Saa at heder paa Tysk dass 
eller so dass. Er schrie laut, dass (so dass) esmirdurch’s 
Herz ging. J bet. forat: dass, damit, (auf dass). Ehre 
Vater und Mutter, auf dass es dir wohl gehe, und du lange 
auf Erden lebest.

wieder, abermals. Er hat es wieder, abermals gethan. 
Merk følg, udtryk: immer wieder (atter og atter) — 
tausend und aber tausend (1000 og atter 1000.)

cBaa-i-vS
Band,n, men med dobbelt flertal i forskjellig betydning. 
I egentlig bet. heder det i flertal Bänder: man kauft 
seidene, wollene Bänder (silkebaand, uldbaand). I fig. bet. 
i flertal Bande. Man knüpft Freundschaftsbande u. s. w. 
Ligesaa heder det i flertal Bande i bet. Lænker: Der 
Verbrecher wurde in Bande gelegt (geschlagen). Tønde- 
baand heder: der Keifen.

i bet. bret: das Brett. „Bakken“ paa etfartøis dæk: der 
Back. Der Kapitän stand auf dem Back mit einem Brette 
in der Hand. — I bet. af en mere eller mindre steil vei: 
die Anhöhe, der Hügel, der Berg. Die Dame schrie laut 
vor Angst, so oft die Pferde schnell den Berg hinunter 
(nedad Bakke) liefen.

i den aim. bet.: die Bahn. Auf (mit) der Eisenbahn fah
ren. Ich bin (har; sehr oft mit der Eisenbahn gefahren. 
I bet. død: der Tod. Diese Wunde verursachte seinen 
Tod (blev hans bane).

eßcch
en om noget: Grott oder einen Menschen um etwas bitten.
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Bede til gud: zu Gott beten. Wenn man .zu Gott be
tet, dann bittet man ihn um etwas. I bet. indbyde: la
den, einladen. Han bad mig til sit bryllup: er lud mich 
zu seiner Hochzeit (med kort, aabent o) ein; alle seine 
Freunde waren geladen.

med ord: beklagen. Beklage en i sit hjerte: bedauern. 
Ich bedauere Sie recht sehr in meinem Herzen. Jeg be
klager meget, at — (= det gjør mig meget ondt, at —), 
ich bedauere sehr, dass. — Merk: beldage sig for en = 
einem seine Not klagen: Er klagte mir immer seine Not.

cße-n
som lern: das Bein. Der geschickte Arzt heilte bald 
die Wunde am Bein. Das Bein endigt in den Fuss; der 
Fuss ist der unterste Teil des Beines. Men ligesom man 
i vort eget sprog, naar der ingen synderlig vegt ligger paa 
forskjellen, undertiden bruger ben og fod om hverandre, 
saaledes ogsaa paa tysk: ein Tisch mit vier Beinen eller 
Füssen. I udtrykkene „staa paa svage ben eller fødder, 
staa paa egne ben“ bruges i tysk Fuss: auf eigenen Füs
sen stehen, auf schwachen Füssen stehen.

Ben om de haarde dele i legemet: der Knochen. 
Die Knochen des Armes (benene i armen). — Undertiden 
bruges Bein, t. ex. das Schlüsselbein (nøglebenet). Merk 
udtrykkene Fleisch und Bein — Mark (Marv) und Bein. 
Es ging mir durch Mark und Bein.

Ben i fisk: die Gräte. Die Gräte stak ihm in 
dem Hals (fiskebenet sad fast i halsen).

besteigen. Hvis meningen er, at man endelig kommer 
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op: ersteigen*).  Wir bestiegen nur mit Mühe und lang
sam den Mont Blanc (= stiegen den M. B. hinauf); end
lich aber gelang es uns den Gripfei (toppen) zu ersteigen.

•) Forståveleien er udtrykker ofte et resultat; saaledes ogsaa er
gründen (udgrunde).

Novate.
et brev og lign.: beantworten. Besvare en handling eller 
en følelse: erwidern. Ich erwiderte seinen Gruss — ich 
musste seinen Brief beantworten und ihm darin sagen, dass 
ich seine Liebe nicht erwidern könnte.

cßcvcege-
i egentlig bet.: bewegen, svagt bøiet: die Schildkröte 
(skildpadden) bewegte sich nur langsam. Ligesaa bøies det 
svagt i den fig. bétydn. gjøre indtryk paa: seine Güte hat 
mich tief bewegt — er Avar sichtlich (synlig) stark bewegt.

I bet. bevæge (faa) en til at gjøre noget har bewe
gen sterk bøining (e—o—o): ich bewog ihn (dazu) in der 
Stadt zu bleiben.

i bet. et lidet stykke: das Bisschen. Gieb mir ein Biss
chen Brot. — Et bid: Der Biss. Als ich dem Hunde ein 
Bisschen Fleisch geben wollte, brachte er mir einen Biss in 
den Finger bei.

wohlfeil, billig siges begge om en ting: eine wohlfeile, 
(billige) Waare. Om personer bruges blot billig: Diese 
Kaufleute (kjøbmænd) sind sehr billig.

I bet. retfærdig, rimelig siges ogsaa alene bil
lig: das war nicht mehr als billig.
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cB-vnS
af en bog: der Band, flertal die Bände. Erster Band — 
ein Buch in zwei Bänden. Bindet paa en bog: der Band 
eller der Einband. Dieser Band (Einband) ist sehr stark. 
I bet. Bindsel: die Binde. Der Arzt legte dem Ver
wundeten eine Binde an.

cMad
paa planter eller i en bog: das Blatt. I bet. avis: die 
Zeitung (men ogsaa Blatt; es steht im Blatte). Bladet paa 
en kni,v: die Klinge. Dies Messer hat zwei scharfe Klin
gen (blade).

werden (bedre end werden); i bet. forblive, vedblive: blei
ben. Er blieb den ganzen Tag da.

Merk følgende udtryk: wo bleibst du? (hvor bli
ver du af?). — Blive ved i bet. fortsætte: fortfahren. 
Er fuhr fort mich zu necken (drille, erte). — Det bliver (i 
sum): das macht (z. B. zwanzig Pfennig).

Blive forskrækket heder erschrecken. Han 
blev forskrækket: er erschrak (ikke: er wurde erschrocken). 
Blive forbauset heder erstaunen. Han blev meget for
bauset: er erstaunte sehr (ikke: er wurde — erstaunt), da 
er dies hörte.

die Blume; blomsten paa et træ: die Blüte. Die Blu
men auf der Wiese (engen) und die Blüten an den Apfel
bäumen haben einen lieblichen (liflig) Geruch. Blüte bet. 
ogsaa blomstring, blomstrende tilstand. Die Obstbänme 
stehen jetzt in voller Blüte. I billedlig betydning: Das 
Jugendalter ist die Blüte des Lebens.
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cBo3
i bet. butik: die Bude, der Laden. I bet. gjøre, betale 
bod og lign.: die Busse; Busse thun, Busse bezahlen.

cBoc^
das Buch, plur. die Bücher. Men som maalsbestemmelse: 
er kaufte drei Buch (tre bøger) papir.

Naar blot fjernelse eller fraværelse skal beteg
nes: fort eller weg (wech). Als ich um zehn Uhr mei
nem Freunde einen Besuch abstatten (aflaigge) wollte, war 
er schon fort eller weg (borte); sein Dienstmädchen sagte, 
er wäre schon uni acht Uhr fort- (eller weg-) gegangen 
(gaaet bort).

Men vil man tillige udtrykke et tab, et savn, maa 
bruges weg („dahin“, naar der tales om et menneskes død). 
Er ist dahin; wir werden ihn nie mehr sehen. Das Geld 
war weg; er merkte jetzt, dass er es (dem, pengene) leider 
(desværre) weggeworfen habe. — Ach, du lieber Augustin! 
Alles ist weg!

Naar talen er om afstand, bruges ofte weit. Er 
ist weit (langt borte) — von weitem (langt borte, paa lang 
afstand) hörte ei' ein Geschrei. Forøvrigt se lex.

Brüder. Gebrüder bruges, naar to eller flere brødre ar
beider sammen, t. ex. som handelsmand (die Gebrüder Roth
schild), som videnskabsmænd (die Gebrüder Grimm, die 
Gebrüder Humboldt).

eßirS
X bet. sendebud: der Bote. I bet. budskab: die Bot
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schäft. I bet. befaling: das Gebot (Geheiss). Ein Bote 
brachte mir die Botschaft, dass es des Königs Gebot sei. 
De 10 bud: Die zehn Gebote. Gebot kan ogsaa betyde 
bud paa en auktion. Der Mann that ein hohes Gebot.

Merk udtrykkene: nach Einem schicken (vi: sende 
bud efter en) og zu Einem schicken (sende bud til en). 
Ich habe nach (zu) dem Arzte geschickt.

for store og smaa dyr: Der Käfig. For smaa sangfugle: 
Der og das Bauer. (Dog ogsaa Käfig seet brugt om 
t. ex. en stærs bur).

i bet. tilbyde: bieten, anbieten. Ich bot ihm meine 
Freundschaft an. Byde paa noget (paa en auktion): auf 
etwas (acc.) bieten. I bet. befale: gebieten. Einem 
Stillschweigen gebieten (paabyde en taushed). — Der Kai
ser gebietet über ein grosses Reich.

I bet. befale en at gjøre noget: heissen med acc. 
og Infin. uden zu: Ei’ hiess mich gehen (— er befahl 
mir zu gehen). — I bet. indbyde: laden, einladen: ich 
bin zur Hochzeit geladen.

handlingen at bygge: das Bauen. I bet. hus: das Ge
bäude. Während des Bauens wurde der Baumeister krank 
(= erkrankte der B.); als (da) aber das Gebäude fertig da 
stand, wurde er wieder gesund.

Legemsbygning: der Körperbau. Ein Mann von 
starkem Körperbau.

(Verbum)
i bet. bytte bort mod noget andet (t. ex. heste, uhre): tau-

2
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schen. Auf dem Markte tauschen oft die Bauern unter 
sich ihre Pferde oder ihre Uhren. — I bet. vexle, skifte: 
wechseln. Die Reisenden müssen Pferde an den Statio
nen wechseln — Wäsche wechseln, bytte linned.

(Subst.)
i bet. udbytte: die Beute. Er kehrte von der Jagd (vom 
Kriege) mit einer reichen Beute zurück. — I bet. bytning: 
der Tausch. Wir tauschten unsre Jagdhunde; ich habe 
aber beim Tausch verloren.

eBøiø

biegen (o — o), beugen (— te — t). Bøie krum, bøie 
lige, — tilside, — op og ned: i alle disse tilfælde bruges 
biegen. Ein dünner Zweig kann sich im Winde nach al
len Richtungen biegen.

I bet. bøie ned, saaledes at noget bliver lavere 
end før, i hvilket tilfælde vi ofte lægger eftertryk paabøije 
— bruges beugen: den Kopf beugen, den Nacken beugen, 
die Kniee beugen. Der Zweig an einem Obstbaume beugt 
sig (bøier sig) unter dem G-owichte (der Last) der vielen 
Früchte. — Derfor brugen beugen ogsaa figurlig: das 
Unglück hat ihn gebeugt — seinen Sinn beugen. — Bøie 
sig i bet. gjøre en forboining: sich verneigen, sich ver
beugen. Klas verneigte sich tief vor der Königin.

cBøH

bøn om noget: Die Bitte. Eine Bitte um etwas kann 
man sowohl an Gott als an einen Menschen richten. For
rette sin bøn til gud: sein Gebét verrichten.

In dem heiligen Gebete, welches wir das Vaterun
ser nennen, kommen sieben einzelne Bitten vor. Die sie
bente lautet also: „Erlöse uns von dem Übel“.
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Qa (som konjunktion).
1. Som tidskonj. (= den gang da): als. Als 

die Uhr schlug, ging ich nach Hause. — Als sie da an ge
kommen waren (= dahin gekommen waren), sahen sic 
u. s. w.

Efter adverb, eller sub st., som selv udtrykker 
en tid (jetzt — Tag, Jahr, Zeit und dergl.) bør det norske 
nda“ ikke gjengives ved als (als kan dog staa efter subst.: 
in dem Augenblicke, als), men vod da eller wo: jetzt, 
wo (eller da) du bei mir bist, wollen wir u. s. w. — an 
dem Tage, da er starb, hielt ich mich in der Fremde (i 
udlandet = im Auslande) auf. — Zu (paa) der Zeit, da 
der siebenjährige Krieg wütete (rasede), verarmten viele 
Leute in Deutschland.

2. Som aarsagskonj unktion (= fordi): da. Da 
ich heute krank bin, will ich nicht ausgehen, sondern das 
Zimmer hüten (holde mig hjemme). Ofte udtrykker da 
mere anledningen end egentlig aarsag: Da (idet, derved 
at) ich ihn sah, erinnerte ich mich meines Versprechens. (I 
dette exempel kunde, som oftere, med en anden opfatning 
(da =s= dengang da) ogsaa als være brugt.

(som adverbium) 
da, dann, denn.

Til als i en forudgaaende bisætn. kan i eftersæt
ningen svare et da, sml. exemplet ovenfor: als die Uhr 
schlug, da ging ich nach Hause. — Til et forudgaaende 
wenn (i bet. naar) svarer alm. et dann: Wenn aber der 
Kalif gar zu lange klapperte (knebrede) und nickte, dann 
drohte ihm lächelnd der Vezier u. s. w. (die Geschichte 
von Kalif Storch).

Men da og dann kan ogsaa staa i selvstændige 
hovedsætninger uden forudgaaende bisætn.

Da bruges i saa fald uden videre betoning, og
2* 
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ganske som vort „da“ i saadanne tilfælde, om hvert nyt 
led i en fortælling: Gestern^ging ich spazieren (entur); 
da begegnete mir ein Mann, der zu mir sprach u. s. w. Da 
antwortete ich ihm, dass u. s. w. Da wurde er böse u. s. 
w. — So waren wieder zwei Jahre vergangen. Da geschah 
es, dass.

En egen brug af norsk og tysk „da“ forekommer 
i følgende: „Dies wird wohl der höchste Baum im Kirch
spiele (hele sognet) sein“ (dette er formodentlig osv.). Her
til svarer en anden: „Da („nei da“) haben wir in unserm 
Garten eine Linde, die viel höher ist.

Dann, som er mere fuldtonende end da, bruges
1. naar da = paa den tid, ved den anledning, i 

saafald. Hüte dich unser Geheimnis zu verraten; sonst 
müssen wir fliehen, und wir müssen dann (i saa fald) das 
Glück entbehren (undvære) im Vaterland zu bleiben. — Der 
Kalif liess sich herab (nedlod sig til) dem Grossvezier nach
zuahmen. Er stieg dann (ved slige anledninger) ernsthaft 
(med ydre alvor) mit steifen Füssen auf und ab u. s. w.

2. naar da = saa, derpaa. Er trat ins Zimmer 
hinein und ging dann auf ihn zu (henimod ham). Morgen 
früh kommst du zu mir; wir gehen dann auf das Feld und 
sprechen dann u. s. w. (Kalif Storch', Erst (= zuerst) 
kam er selbst; dann (da, derpaa, saa) kam sein Bruder.

Denn er i regelen et temmelig tonløst ord og staar 
i denne brug aldrig først i sætn.: so kam er denn (saa 
kom han da) — so gieb mir denn! — frisch auf denn! — 
nun denn! — da (ved den leilighed) erfuhr ich denn (fikjeg 
da vide) — wodurch ich denn viel Geld verlor. — Ofte i 
utaalmodige spørgsmaal: Hast du denn nicht gehört? 
— weisst du denn nicht?

SW
som stedsadverbium: da om det nærmere, dort (derborte) 
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om det fjernere. (Idet man peger:) Der Vogel sitzt nicht 
da, sondern dort.

Som subjektsantyder (der kjendes paa, at „der“ kan 
udelades): es: es fielen 100 Männin der Schlacht (der faldt 
osv. = 100 M. faldt). „Der’ staar en smedje paa Helgo
land“: Es steht eine Schmiede auf H.“ (Men: „Der svinger 
smeden, Th. med flid, den tunge hammer osv.:“ Dort u. 
s. w.)

se under 3.

Scwin, se under öm.

1. om stedet, se under Paa.
2. om tiden (= derefter): darauf, danach, 

nachher.
Er hatte eine gute Mahlzeit eingenommen, und 

darauf legte er sich schlafen.
se under

SW, «übst.
es; hvis det er betonet: das. Das hätte ich doch nicht 
geglaubt (det havde jeg osv.).

Og det, tilfeiende noget, som man vil have lagt 
særlig merke til: und zwar. Er ist ein reicher und 
zwar (og det) ein sehr reicher Mann.

‘Stød
gestorben, tot. Partie, gestorben bruges om livets af
slutning, adjekt. tot om den derved frembragte tilstand.

Der Freund fragte ängstlich: „Lebt er noch“? 
Der Arzt antwortete ihm: „Soeben ist er gestorben“ (netop 
nu døde han). Ein Vater und sein Sohn gingen einmal 
auf dem Lande spazieren. Da fanden sie einen Mann lie- 
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gen, der scheinbar (tilsyneladende) leblos war. „Ist er 
tot“? fragte der Knabe. „Nein, er ist betrunken“, ant
wortete ihm der Vater — Auf einem Schlachtfelde lagen 
sawohl Tote als tödlich Verwundete, welche aber noch nicht 
an ihren Wunden gestorben waren. Auf einem Grabsteine 
steht geschrieben: „Geb. (geboren) am Isten März, gest, 
(gestorben, afgaaat ved døden = mit Tode abgegangen) 
om 20«ten April 18—

sterblich, tödlich. Sterblich er hver den, som engang 
skal dø. Alle Menschen sind sterblich. Tödlich bet. død
bringende. „Der norwegische König Har. Haarderaade wurde 
in der Schlacht bei Standfordbridge an der Kehle (i Stru
ben) tödlich verwundet.

&nd

1. ved Komparativ ahn. als (ogsaa wie bruges 
her hyppig, selv af gode forfattere). Er ist grösser als ich. 
— Følger et andet als efter, bruges denn: Kalif Chasid 
war als (som) Storch beinahe schöner denn als (end som) 
Kalif.

2. I bet. endnu: noch. Han blev end mere vred 
paa mig: Er wurde noch böser auf mich.

3. I bet. cndogsaa: auch. Om hau end er en 
fattig mand, saa osv.: wenn er auch ein armer Mann ist, 
so u. s. w.



Skoleefterretninger.



I. Skolens forstanderskab.
Efter den nye skolelov er af kommunebestyrelsen 

valgt følgende medlemmer af forstanderskabet fra 1ste ja
nuar 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. 27i 1834, udnævnt til ti

melærer ved Drammens latinskole 3% 1858, til adjunkt 
ved samme skole V7 1860, V7 1863 udnævnt til overlæ
rer og bestyrer af Fredriksstads kommunale skole, ,7/n 
1875 til rektor ved Aalesunds ofientlige almenskole.

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

3. Overlærer’ Gabriel Setting Landmark, f. 23/iJ 
1833, udnævnt 27^ 1877 til overlærer ved Christian- 
sunds skole, ,5/» 1881 til overlærer ved Aalesunds skole.
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4. Adjunkt Gerhard Fredrik v. d. Lippe Dalil, f. 
1838, udnævnt til adjunkt 9/io 1875.

5. Adjunkt Vilhelm Ferdinand Kolderup, f. V2 1835, 
udnævnt til adjunkt "/s 1878.

6. Adjunkt Kristian Birch Reichenwald Bassøe, f. 
1856, udnævnt til adjunkt 2% 1884.

7. Nikolai Henrik Jæger, f. 1853, konstitueret som ad
junkt vod skolen her fra 14 oktbr. 1893.

8. Klasselærer Olaf Olsen, f. z5/s 1835, udnævnt '/o 
1864 til klasselærer ved Aalesunds off. almenskole (læ
rer fra skolens oprettelse).

9. Klasselærer Hans Clausen Brun, f. e/s 1854, udnævnt 
2i/i 1882 til klasselærer ved Aalesunds off. almenskole.

10. Lieutnant Mjelde, gymnastiklærer fra 8/12 1898.
11. Frk. Gudlov Jacobsen, gymnastiklærerinde fra 33/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 ’/t 1891.

14. Emilie Juhler-P anisen, f. ,7/s 1842, '/i 1891 udnævnt 
til lærerinde ved Aalesunds off. almenskole.

15. Seminarist Samuel O. Nøstdahl, vikar i posten ef
ter frøken Lina Olsvig.

Karl Sperre 1. 5/10 I860, skolens pedel siden 1884.

Sygdomsforfald og andet forfald blandt skolens 
lærerpersonale.

.1 november maatte adjunkt Dahl faa permission 
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paa grund af et hjerteonde. I begyndelsen læste rektor 
hans fleste timer, da der ingen vikar var at opdrive, siden 
læste student Liljedahl. Fra midten af januar overtog han 
sine timer i historie og geografi og religion i 1 og 3 g., 
medens personel kapellan Moe overtog hans timer i reli
gion i middelklassen, rektor den i 2 g. I december var 
frk. Paulsen syg af influenza, i hendes sted vikarierede 
frk. Solveig Sødring. Adj. Kolderup har enkelte dage væ
ret fraværende; i hans sted har dels rektor, dels klasselæ
rer Nøstdahl læst. Det hele aar har adj. Jæger været fra
værende paa en stipendiereise i England; hans timer har 
været bestridte dels af kontorist Aarsæther (engelsk), dels 
af adj. Bassøe (græsk i 1 g.), dels at frk. Solveig Sødring 
(fransk i III), dels af rektor (tysk i 1 g.)
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e. III. Disciplenes antal.

1 m. 2 m.

g- P-

3 m. 4 m. 5 m. 6 m.

g- P.
1 g- 2 g. 3 g. snm.

S- p. g- P-g. P- g- P-
1 kvartal 9 9 10112 15 16 11 13 9 11 9| 5 4 2 2 137 (71 g. 66 p.)
2 kvartal 9 10 12 i 13 16 16 11 12 9 11 9 5 4 2 2 141 (74 g. 67 p.)
3 kvartal 9 10 12 i 13 15 16 11 12 8 11 9: 5 3 2 2 141 (73 g. 68 p.)
4 kvartal 9 10 12 113 15 16 11 11 8 11 9! 5 3 2 2 137 (71 g. 66 p.)

I 4de kl. læste 2 elever latin, 4 fransk; i 3die 9 fransk. 
Af eleverne var 11 udenbyes, resten fra Aalesund.

oo
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Elevernes gjennemsnitsalder 3% 98. Normalalder
4de forberedelsesklasse 10 aar 11 maaneder 10 aar.
5te middelklasse 12—5 — 11 —
1ste do. 13—5 — 12 —
2den do. 14—7 — 13 —
3die do. 15—8 — 14 —
4de do. 16—7 — 15 —
1ste gymnasial klasse 18—2 — 16 —
2den do. 19 — 17 —
3die do. 19—6 — 18 —

Fagfordelingstabe! mellem lærerne i 1897 -1898.
^el[hr 'Vøss.

Græsk 3 gymnasialkl. 6 timer.
— 2 do. 6 77
— 3—2 do. 1 7?

Latin 3 do. 3 7)— 16 timer.
2. Overlærer fåiigge.

Tysk 4 middelkl. 4 timer.
— 3 do. 4 77

Norsk 1 gymnasialkl. 3 (4) „
— 2 middelkl. 4 77
— 1 do. 5 77

Oldnorsk 2 gymnasialkl. 2 77—-22 timer.
3. Overlærer Mandmar^.

Oldnorsk 3 gymnasialkl. 2 timer.
Norsk 3—2 do. 2 77

— 4 middelkl. 3 77
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Norsk 3 middelkl. 4 timer.
Latin 3—2 gymnasialkl. 6

— 2—1 do. 4
—------21 timer.

•Adjunkt Atassce.
Latin 1 gymnasialkl. 5 timer.
Historie 3—1 do. 6
Fransk 3 do. 2 n

— 2—1 do. 2 n
— 1 do. 2 (1) n
— 4 middelkl. 2

Latin 4 do. 7
—----- 26 (25) „

5. Ajtinj &alif.
Religion 3—1 gymnasialkl. 4 timer.

— 4—2 middelkl. 6 n
Historie 4—2 do. 8 n
Geografi 4— 2 do. 6

----- 24 timer.
^djun^t Jæger.

Engelsk 3—2 gymnasialkl. 6 timer.
— 4 middelkl. 5
— 3 do. 5

Fransk 3 do. 2 n
Græsk 1 gymnasialkl. 7 n
Tysk 1 do. 1 n

----- 26 timer.

A^djun^l XJdetup.
Mathematik 3 —1 gymnasialkl. 9 timer.
Physik 4—3 middelkl. 3 n
Mathem. g. 4 middelkl. 4

— 3 do. 3
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18 timer.

Mathem. g. 2 middelkl. 3 timer.
— 1 do. 1

.... 23 timer.
S. ZKjasselcerer ^rnn.

Naturli. 4 middelkl. 1 timer.
— 3 do. 1 r— 2 do. 2
— 1 do. 3
— 5 forbered. 2 77

Tegning 4—2 middelkl. 6 77
RegningO o 4—2 do. 6 77
Mathematik

piger i 4—3 do. 6 77— 27 timer.
9. konstitueret t^lasselcerer DZostdatit.

Norsk 5 forbered. 6 timer.
Regning 1 middelkl. 4 77

— 5 forbered. 5 77
— 4 do. 4 77

Engelsk 2 middelkl. 5 77— 24 timer.
/(). klasselærer Ølsen.

Norsk 4 forbered. 8 timer.
Geografi 1 middelkl. 2 77

— 5 forbered. 2 77— 4 do. 3 77
Skrivning 11 77

26 timer.
IX- l^nspech ice pllermann.

Tysk 2 middelkl. 5 timer.
— 1 do. 6

Historie 1 m. — 4 forbered. 7 77
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12. Juliler-^aulsen.
Religion 1 m.—4 forbered. 8
Tegning 1 m.—4 do. 6O o

Ilaandarbeide med pigerne 12—14 timer.

timer.
n

14 timer.

JSeufenant S^ljelde.
Gymnastik med gutterne 8 timer.

W- S^. Ja!^6sen.
Gymnastik med pigerne ’ 6 timer.

1^ Sanglærer S^eißerg.
Sang 8 timer.
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4 f.

g- P-
3
8

2
3

4
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2 2
2 3

1

5 f.

g- P-
3
6

2
2

5
2
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2
2 2
2 3

1

1 11).

g- p-
2
5
6

3
2

1 4
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3
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2 4

1

2 m.

g- P-
2
4
5
5
2
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2^
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2 4
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g- P-
2
4
4
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3
2
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1

2
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2
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1

4 in.
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3
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5
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3
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1
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2
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3
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2

3

Sum.

18
39
20
21
21
13

45
10
10

9 (11) 
25
20
12

2. Norsk...............
3. Tysk .............
4. Engelsk...........
5. Historie...........
6. Geografi.......
7. Hegning & Ma

thematik ...
8. Tegning .........
9. Fransk.............

10. Skrivning . ...
11. Latin...............
12. Græsk............. ß 1 ß

13. Naturkundskab
14. Legemsøvelser .
15. Haandgjerning
16. Sang...............

3

1

3

1
Sum 30 30 36 36 35 36 36 36 35C34)|35(34) 263
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Undervisningen.
Religion.

4de forberedelsesklasse. Vogts lille bibelhistorie: „Det 
nye testamente“ læst og repeteret. Katekismens 
tre første parter, samt enkelte skriftsteder. Salmer 
af Landstads salmebog.

5te forberedelsesklasse. Læst og repeteret hele Vogts min
dre bibelhistorie. Katekismens fem parter med 
skriftsteder og enkelte stykker af hustavlen. Salmer.

1ste middelklasse. Af Bruns og Platous bibelhistorie læst 
og repeteret fra „David bliver konge“ til „Den ka- 
nanæiske kvinde“.

Bangs forklaring: Den første part, samt første 
artikkel af anden part. Læst forskjellige afsnit af 
bibelen. Salmer.

2den middelklasse. Bangs forklaring: De tre troesartik- 
ler. Brun og Platous bibelhistorie fra „Peter be- 
kjender sin tro“ til „Jesu opstandelse“. Salmer.

Bdie middelklasse. Bangs forklaring fra spørgsmaal 182 
til enden. Brun og Platous bibelhistorie fra „Jesu 
opstandelse“ til enden. Salmer.

4de middelklasse. Repeteret forklaringen (Bangs) og bibel
historien (Bruns og Platous).

1ste gymnasialklasse. Nissens kirkehistorie indtil Schwei
zerreformationen.

2den gymnasialklasse. Lukas evangelium cap. 1—6. Nis
sens kirkehistorie læst ud.

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

Norsk.
4de forberedelsesklasse. Indenadlæsning med øvelse i at 
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gjengive; lette digte lærte og fremsagte. (Eriksens 
og Paulsens læsebog 2den del). Grammatik (mundt
lig): Den enkelte sætning, liovedtaledelene, verbets 
hovedformer og sætningens hoveddele indøvet med 
benyttelse af eksempelsamling.

Skriftlige øvelser: Diktat og afskrift efter bog.
5te forberedelsesklasse. Eriksens og Paulsens læsebog II 

læst og flere stykker af III. Analyse dels efter Pla
tons exempelsamling, dels efter læsebogen. Diktat 2 
gange ugentlig, væsentlig efter Hougens retskriv- 
ningsdiktater. I sidste halvaar øvelser i gjenfor- 
tælling ved siden af diktatøvelser. Afskrift.

1ste middelklasse. Udvalgte stykker af Eriksens og Paul
sens læsebog III. Oftere lektier i læsning, saa 
at navnlig læsningen af de poetiske st. har været 
forberedt. Efter endt gjennemgaaelse paa skolen 
er undertiden et digt bleven oplæst endnu en sidste 
gang med synlig frugt for oplæsn. — Ved øvelse 
i læsningen bleven lagt særlig vegt paa aånde
drættets rette brug. — Øvelser i gjengivelse, 
extempore og som lektie, efter veiledning. Specielt 
har alle stilopgaver (ogsaa gjenfortællinger) været 
gjenstand for saadan gjengivelse, før stykket blev 
nedskrevet paa skolen. Overhovedet er der ble
ven lagt megen vegt paa, at eleverne udtrykker 
sig i ordentlige sætninger. — Digte, ogsaa paa 
landsmaal, lærte udenad.

Grammatik. Hofgaards lille gram, fra § 42— 
ud; senere hele gram, repeteret. Analyse og mundt
lig øvelse i interpunktion efter Platons exempel
samling.

Skriftlige arbeider, afvexlende diktat og gjen
givelse, efter reglementet. Gj engivelserne har dels 

3* 



36 Aalesunds offentlige høiere almenskole. [1897

været indholdet af et læst og gjennemgaaet digt, 
dels et prosastykke, i begge tilfælde omhyggelig 
forberedt. — Forsøg i beskrivelser (t. ex. af klas
seværelset, lidt om parken) efter veiledning og saa- 
ledes, at momenterne har været optegnede paa 
tavlen og dernæst af læreren forbundne til et hele. 
Særskilt øvelse i at skrive fremmedord, efter at 
have læst om dem i gram. — Først mod skoleaarets 
slutning et par hjemmestile.

2den middelklasse. Samme læsebog som i I. Meget læst 
statarisk som øvelse i læsning. Forøvrigt i det hele 
som i I., med stigende fordringer.

Grammatiske øvelser efter Platous exempel
samling. Mod skoleaarets slutning rep eteret gram. 
(Hofgaards lille) forfra, saaledes at vi i det væsent
lige fik læst gram. ud.

Skriftlige arbeider. Diktat og gjengivelse, 
vexlende efter reglementet. Ved siden heraf smaa 
beskrivelser. I det hele som i kl. I, med skjærpede 
fordringer. Mod slutningen af skoleaaret et par af 
stilene skrevne hjemme.

3die middelklasse. Literaturhistorie efter Broch og Seip 
til Bjørnson. Af Broch og Seips læsebog er læst 
og gjennemgaaet stykker i prosa og poesi med sær
lig opmerksomhed paa oplæsning og indhold. En
kelte stykker af Eriksen og Paulsens læsebog III. 
Lidt om digtarter og versemaal. — Stil i regelen 
skreven paa skolen hver eller hver anden uge. 
Lette opgaver.

4de middelklasse. Af Broch og Seips læsebog er gjennem
gaaet en del stykker i poesi og prosa med samtale 
om indhold og form, digtarter og versemaal. Broch 
og Seips literaturhistorie for middelskolen gjennem- 
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gaaet. —Stil oftest paa skolen hver uge. Opgaver 
som de, der har været givne til middelskoleexamen.

1ste gymnasialklasse. Pauss’ og Lassens læsebog for gymn., 
1ste del, til og med Wessel, enkelte stykker af Bag- 
gesen. Dernæst „Axel og Valborg“ (paa et par 
blade nær). Ved siden heraf har læreren oplæst 
eller ladet oplæse et og andet, t. ex. af Ewald.

Enkelt gang mundtlig gjengivelse (efter vei
ledning): Kortfattet karakteristik af hovedperso
nerne i Njaals saga.

Eriksens literaturhistorie læst til og med 
Storm, repeteret til Tullin. Det, som ligger uden
for artiumspensumet, har været taget med, men 
blot gjennem statarisk læsning paa skolen.

Stile (efter vink af læreren): 1. Fra mine som
merferier. 2. Giv en kort karakteristik af hoved
personerne i Njaals saga. 3. Om sagaen (oprindelse 
— udvikling — blomstring — ophør). 4. Skildring 
af en selvvalgt folkeklasses liv. 5. Aalesund i fiske
tiden. 6. Selvvalgt. 7. Hvorfor besøger saa mange 
fremmede Norge om sommeren? 8. Besøg i 2 fat
tige hjem. 9. „Kj ærlighed uden strømper“: Digt
art — hensigt — versemaal — ganske kort angi
velse af indholdet. 10. Tanker ved Aalesunds fem- 
fiaars jubilæum. 11. Fordele ved at bo i en større by.

2den og 3die gymnasialklasse. Efter Pauss og Lassens 
læsebog er gjennemgaaet Wessels „Kjærlighed uden 
strømper“, Oehlenschlägers „De tvende kirketaarne“, 
Wergelands „Juleaftenen“ og „Mig selv“, Welha- 
vens „Vise om hellig Olaf“ og „Bergens stift“ samt 
af folkeviser „Thor og Loke“, „Elvehøi“, „Den 
onde stedmoder“ og „Kristian IPs vise“. — Broch 
og Seip’s literaturhistorie.
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Stile: 1) Geografiske opdagelsers betydning i 
verdenshistorien. 2) Om Wessel og kj ærlighed uden 
strømper. 3) I hvilken forstand kan erfaringen si
ges at være den bedste læremester og i hvilken 
forstand tossernes læremester? 4) Selvvalgt. 5) 
Nytten af at kjende sit folks historie (eller litera- 
tur). 6) Alexander den stores verdenshistoriske be
tydning. 7) Selvvalgt. 8) Hvad var det, som 
gjorde de gamle romere til verdens beherskere? 9) 
Lys- og skyggesider ved de gamle nordboeres vi- 
kingefærd.

Desuden har 3 g. skrevet en del extemporalstile 
i særskilte eftermiddagstimer paa skolen.

Oldnorsk.
1ste gymnasialklasse. Først 8—9 timer landsmaal og byg- 

desprog efter Pauss’ og Lassens læsebog.
Dernæst af Nygaards oldnorske læsebog for be

gyndere læst og repet. til og med st. 15.
Gram, efter læsebogen og efter Nygaards gram

matik, saaledes at det allervæsentligste af bøinings- 
læren er gjennemgaaet.

2den gymnasialklasse. Af Nygaards læsebog for begyn
dere fra og med st. 17—ud læst og repeteret. Der
næst af den større læsebog: Tors færd til Utgarde- 
loke, Balders død, Lokes straf, Asbjørn Selsbane 
læst (og repet, paa de sidste blade nær).

Læst bøiningslæren efter Nygaards grammatik, 
dernæst repeteret den indtil de relative pron.

3die gymnasialklasse. Af Nygaards udvalg af den norrøne 
literatur er (tildels før) læst og repeteret og lagt 
op til examen artium stykkerne: Volsunger og 
Nivlunger, Sigmund Brestessøns ungdomsliv i Norge, 
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Sigmunds død, Asbjørn Selsbane og af poesi Ha- 
marsheimt, Gudruns klage og udvalgte strofer af 
Haavamaal. Nygaards grammatik.

Latin.
4de middelklasse. Cornelius Nepos: Miltiades, Themisto- 

cles, Cimon og Pausanias, Cæsar galliske krig 2den 
bog. Derefter er det hele pensum repeteret. Schrei
ners grammatik repeteret. 1 extemporalstil hver 
uge, en hjemmestil hveranden uge efter Lowums 
latinske stiløvelser for middelskolen.

1ste gymnasialklasse. Cicero 1ste og 3die tale mod Catilina 
og Sallust’s Catilina læst og repeteret. Schreiners 
syntax fra § 301 og ud. Hver uge en extemporal- 
stil efter Ingerslevs materialer til latinske stile. — 
Sammen med 2 g. er gjennemgaaet og repeteret 
Ciceros tale pro imperio Cn. Pompeji samt af Li
vius 21de bog kap. 21 til enden (med forbigaaelse 
af 2—3 kapitler om Overgangen over alperne) og 
12 kap. af 22de bog, hvoraf blot disse 12 kap. er 
repeteret.

2den gymnasialklasse. Sammen med 1ste g. er læst det 
ovennævnte. Sammen med 3 g. desuden Tacitus’s 
Agricola og repetition af Livius. Schreiners gram
matik.

I første halvaar en stil om ugen, i sidste halv- 
aar oversaittelse skriftlig dels paa skolen, dels 
hj emme.

3die gymnasialklasse. Horats’ oder af 3die og 4de bog 
540 vers; af Horats’ epistler 1ste bog undtagen 
18de epistel. Vergils æneide 1ste bog.

Tacitus’s Agricola læst og repeteret (sammen med 
2 g.). Derefter repeteret det øvrige artiumspensum 
(undtagen det i 1ste klasse læste).
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Schreiners grammatik. Antikviteter efter Lind
roth (ved Hartmann). Lidt literaturhistorie.

Hver uge skriftlig oversættelse dels paa skolen, 
dels hjemme.

Tysk.
1ste middelklasse. (6 timer). Af Lassens læsebog for be

gyndere er læst og repeteret 2den afdeling og nogle 
mindre stykker lærte udenad: desuden er repete
ret fra begyndelsen til 1ste afdeling. De skriftlige 
øvelser har fornemmelig bestaaet i diktat og bøi- 
ningsøvelser; dog enkelte gange oversættelse fra 
norsk til tysk.

2den middelklasse. (5 timer). Deutsches Lesebuch von P. 
Voss er benyttet, deraf er læst og repeteret til pag 
64 med forbigaaelse af no. 49. Følgende stykker: 
No, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 54, 
55, 56, 57, 64, 65 er altsaa først oversatte, derpaa 
lærte udenad og indholdet af det læste gjen- 
givet snart fortløbende, snart ved spørgsmaal og 
svar. Efter Løkkes mindre grammatik er formlæ
ren læst og repeteret. 1 time ugentlig har været 
anvendt til skriftlige arbeider, diktat eller stil; fra 
andet halvaars begyndelse har det som oftest be
staaet i forkortet gjengivelse af et tidligere lært 
stykke. Hjemmestil efter Greves stiløvelser.

3die middelklasse. „Tyske læsestykker“ af Pauss og 
Lassen (parti b noget længere lektier) : Stykkerne 
29—50 — ialt 38 sider læst og repeteret. Desuden 
3 digte ex tempore: Nr. 42, 51, 63.

Løkkes lille grammatik. Formlæren repet, 
til de ubestemte pron. Syntax: Parti a læst og 
repet, til læren om tempora og fulgt med, naar b 
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desforuden har læst (men ikke repeteret) syn
taxen ud.

Stile efter Greves „Opgaver i tysk stil“. I be
gyndelsen maatte a og b gives særskilte stile, ind
til de henimod skoleaarets slutning var saavidt 
sammenarbeidede, at de kunde skrive den samme 
stil (a dog lidt kortere).

4de middelklasse. Samme læsebog som 3die m. Stata
risk st. 56, 59, 60, 61, 63, 65 og en del af 69, læst 
og repeteret (24—25 sider). — Ex tempore 29 si
der prosa og 4 digte.

Samme gram, som 3die m. Formlæren repeteret. 
Syntaxen fra § 121—ud. Først repeteret læren om 
konj. i bisætninger, dernæst repeteret hele syntaxen.

Stile, mundtlig og skriftlig efter Greve.
1ste gymnasialklasse. Wilhelm Tell af Schiller.

Fransk.
3die middelklasse. Læst og repeteret afsnit I—XII af 

Schiödt og Goldschmidts Fransk billed-elementarbog.
4de middelklasse. Læst og repeteret afsnit XIII—XXIII af 

Schjødt og Goldschmidt Fransk billed-elementarbog 
med forbigaaelse af afsnit XXII.

1ste og 2den gymnasialklasse. Af Cohen og Kapers fran
ske læsestykker ca. 130 sider; deraf omtrent 35 ex
tempore. Af Knudsens grammatik syntaxen og 
verberne. Goldschmidts franske billedgloser efter 
jul benyttede til lidt taleøvelser.

3die gymnasialklasse. Sandeau: Mademoiselle de la Seig- 
liére og af Saures französisches Lesebuch 61 sider. 
Knudsens grammatik og det meste af Goldschmidts 
franske billedgloser.

Historie.
4de forberedelsesklasse. 2 timer. Af Winthers historie er
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■læst og repeteret fra begyndelsen til Pavedømmet 
50 sider. Alt først gjennemgaaet og fortalt af læ
rerinden.

5te forberedelsesklasse. 2 timer. Af Winthers historie er 
læst og repeteret fra reformationen bogen ud, dette 
er først gjennemgaaet og fortalt. Oldtiden og no
get af middelalderen er repeteret.

1ste middelklasse. 3 timer. Af dr. A. Hæders historie er 
læst og repeteret fra begyndelsen til korstogene. 
Pensumet til dagen har stadig været fortalt forud.

2den middelklasse. Hæders verdenshistorie læst og repete
ret fra den nyere historie til de nordiske lande 1660. 
Ræders historiske fortællinger er meget ofte an
vendt.

3die middelklasse. Ræders verdenshistorie læst og repete
ret fra trettiaarskrigen til den hellige alliance. Ræ
ders historiske fortællinger er oftere benyttet.

4de middelklasse. Ræders verdenshistorie læst ud og re
peteret.

1ste og 2den gymnasialid asse. Schjødt og Wallems Frank
rigs hiitorie læst og repeteret.

3die gymnasialklasse. Eriksens Nordens historie. Det hele 
artiumspensum repeteret.

Engelsk.
2den middelklasse. (5 t.). Brekkes lærebog i engelsk til 

side 75 læst og repeteret. Gjennemgaaet mundtlig 
og skriftlig de norske øvelsesstykker og læst og re
peteret grammatiken. Stadig samtaleøvelser i ti
merne.

3die middelklasse. Af Brekkes begynderbog fra „Little 
Red Riding Hood“ og ud. Af læsebogen fra be
gyndelsen til „The Black Cottage“ (1—49). Form
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læren og det meste af syntaxen efter Løkkes lille 
grammatik. 2 stile ugentlig (Nissens pigeskoles 
særaftryk af middelskoleopgaver). Lunds ordsam
ling benyttet.

4de middelklasse. Af Brekkes læsebog for middelskolen 
s. 49—175, 184—198, 212—241. Læst og repeteret 
formlæren og syntaxen efter Løkkes lille gramma
tik. 1 a 2 stile ugentlig. Lunds ordsamling be
nyttet.

2den gymnasialklasse. Brekkes begynderbog læst og repe
teret. Løkkes lille grammatik.

3die gymnasialklasse. Af Brokkes læsebog for middelsko
len s. 42-67, 118-161, 184-211, 239-257, 258- 
275. Løkkes lille grammatik.

Græsk.
1ste gymnasialklasse. Af Curtius’s grammatik formlæren 

med de tilsvarende stykker i Grøteruds læsebog. 
Af Xenophons Anabasis Iste bog kap. I, II 1—5, 
IV 11—19 og V—VII 8. Af syntaxen er de vig
tigste regler medtagne under forfatterlæsningen.

2den gymnasialklasse. Xenophons Anabasis 3die bog. Pla
tons Apologi. Sofokles’ Philoktetes (sammen med 
3die g.). Curtius’ grammatik. Formlæren repete
ret, syntaxen læst.

3die gymnasialklasse. Homers Iliade VI og Odysseens VI 
og VII. 1—200. Sofokles Philoktetes og syntaxen 
sammen med 1 g. Ved læsningen af Philoktetes 
er først indledningen om tragedien efter Tregders 
græske litteraturhistorie nøiagtig gjennemgaaet, 
dernæst under selve læsningen er indholdet og tan
kes ammenhængen samt handlingens udvikling om- 
hyggelig drøftet. Don nyeste tyske udgave af Muff 
med kommentar (i særskilt hefte) benyttet.
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Repeteret de 4 første bøger af Iliaden, Xeno
phons Anabasis (artiuinspensuinet), Platons Apologi. 
I Tregders litteraturhistorie læst det vigtigste om 
de episke, lyriske, historie og historiske forfattere. 
Af Christensen, det græske statsliv i oldtiden er 
udvalgte paragrafer gj ennemgaaede.

I første halvdel af skolcaaret læste 2 g. og 3 g. 
hver for sig; i anden halvdel læste 2 g. og 3 g. 
sammen Philoktetes i 4 timer og syntaxen ilt.

Geografi.
4de forberedelsesklasse. Kortfattet geografi af Reusch fra 

begyndelsen og ud, læst og repeteret. Karttegning 
med benyttelse af den til samme lærebog hørende 
karttegningsbog.

5te forberedelsesklasse. Gjenoptaget Rousch’s kortfattet 
geografi; af Geehnuydens større lærebog læst og 
repeteret: Norge. Karttegning.

1ste middelklasse. Af Geelmuydens geografi, læst og repe
teret: Sverige, Danmark, England, Tyskland, Hol
land og Belgien.

2den middelklasse. Af Geelmuydens geografi læst og re
peteret de romanske og slaviske lande i Europa. 
Dernæst er repeteret det meste af pensumet i den 
foregaaende klasse. Karttegning hjemme og paa 
skolen.

3die middelklasse. Af Geelmuydens geografi læst og repe
teret: Asien, Afrika, Amerika, Australien. Kart
tegning anvendt.

4de middelklasse. Repeteret Geelmuydens geografi i sin 
helhed.

Mathematik.
1ste middelklasse. Konstruktionstegning efter A, Peter- 
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sens konstruktionsbog for middelskolen Iste 
hefte.

2den middelklasse. Geometri Iste bog til parallele linjer. 
0. Johannesens aritmetik Iste bog læst og repete
ret. Opgaver 1 gang ugentlig paa skolen.

3die middelklasse. O. Johannesens aritmetik fra 2den til 
4de bog læst og repeteret. Bonnevies geometri fra 
parallele linjer til 3die bog. Repetition. Opgaver 
1 gang ugentlig og konstruktionsopgaver paa skolen. 

Pigerne: Bonnevies bogstavregning til lignin
ger. Eliasens geometri for piger til fladeberegnin
ger. Hjemmeopgaver hver uge og extempore paa 
skolen stadig. — Opgavesamling af Munthc-Kaas, 
Johannesen m. fl. benyttet.

4de middelklasse. O. Johannesens aritmetik fra 4de bog 
til logarithmer. Repetition af lærebogen. Bonne
vies geometri fra 3die bog til cirkelens beregning. 
Repetition. Løsning af opgaver 1 gang ugentlig 
dels som skriftligt hjemmearbeide, — i hvilket til
fælde eleverne har været fritagne for dagens lek
tie — dels paa skolen.

Pigerne: Bonnevies bogstavregning fra lignin
ger. Bogen repeteret. Eliassens geometri for piger 
fra fladeberegninger. Hele bogen repeteret. Opga
ver efter Munthe-Kaas, Johannesen, Getz, Guldberg 
m. fl. som ugentlige hjemmeopgaver og stadig ex
tempore paa skolen. De fleste examensopgaver reg
nede og tegnede.

1ste gymnasialklasse. O. J. Brochs lærebog i aritmetik til 
rodlæren læst og repeteret. O. Johannesens trigo
nometri til stykke 28.

2den gymnasialklasse. O. Bergs aritmetik fra potenser til 
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rækker læst og repeteret. — Guldborgs trigonome
tri læst og repeteret.

3die gymnasial klasse. O. Bergs aritmetik fra rækker ud 
bogen. Repetition af lærebogens vigtigste afsnit. 
Guldbergs trigonometri repeteret. Halvorsens ste
reometri læst og repeteret. — Løsning af opgaver 
paa skolen, samt 1 gang ugentlig som hjemme
arbeide.

Regn i ng.
4de forberedelsesklasse. Fornyet øvelse af alle 4 regnings

arter efter V. Voss’ og Slangs og Ole Johannesens 
regnebøger. Det metriske system gjennemgaaet. 
Stadig øvelse i hovedregning.

5te forberedelsesklasse. Alle 4 regningsarter med decimal
tal. Gjennemgaaet desuden det vigtigste af brøk- 
læren. Hovedregning efter V. Voss’ og Slangs reg
nebog 2det hefte samt efter Nicolaisens hovedreg
ningsopgaver. Hjemmeopgaver 1 gang om ugen.

1ste middelklasse. Gjennemgaaet og repeteret gjentagne 
gange læren om brøk og decimalbrøk efter Ole Jo
hannesens regnebog 2det hefte. Desuden regula
detri og procentregning efter 3die hefte. Stadig 
hovedregning og hjemmeopgaver.

2den middelklasse. Johannesens regnebog 3die hefte — de 
vanskeligere opgaver i sammensat reguladetri. Pro
cent og renteregning. — Opgaver hjemme ugent
lig — og stadig extempore paa skolen. Hovedreg
ning, opgaver fornemmelig efter Voss’ og Slangs 
regnebog 2det hefte.

3die middelklasse. Johannesens regnebog 3die hefte — ra
bat, disconto - selskabsregning. — Eleverne un
derviste i brugen af vexler — vexelobligationer — 
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handelsopgaver, hvori betalingen skulde ske ved 
saadanne, udførte, og vexlerne vedlagte udfyldte.

4de middelklasse. Johannesens regnebog 3die og 4de hefte; 
blandingsregning, kursberegninger — rentes rente 
— kubikberegninger — beregning af cirkel — sek
tor — segment. — Skriftlige opgaver hjemme og 
paa skolen extempore efter forskjellige exempelsam- 
linger. De fleste examensopgaver regnede.

Naturhistorie.
5te forberedelsesklasse. Sørensens naturhistorie: Pattedyr 

og fugle. Tegninger’ foreviste. Oplæsning og for
tællinger af forskjellige bøger om de vigtigste dyrs 
liv. —■ Enkelte smaa afsnit af „Bugge, Pattedyre
nes liv“ som gjenfortælling. — Skolens zoologiske 
samling og zoologiske vægplancher ofte benyttede.

1ste middelklasse. Sørensens naturhistorie fra fuglene til 
leddyr — læst og repeteret. — Mundtlige foredrag 
og oplæsning af forskjellige zoologiske bøger. — 
Foredrag i sundhedslære efter Utne og Amalie Han
sen. Sørensens plantelære til „Planternes indre 
bygning og liv“ Linnées system. Eleverne har — 
ifølge den nye skoleordning — paabegyndt Herba
rium og fremlagt til examen ca. 20 forskjellige ar
ter. Adjunkt Zahl’s botaniske paaklæbningsvinjet
ter anvendte. Eleverne har fra vaaren af været 
inddelte i partier, som turvis har tilveiebragt plan
ter til undervisningstimerne. Disse planter, hvoraf 
hver elev har faaet mindst et exemplar, har da 
været gjenstand for undersøgelse, beskrivelse og be
stemmelse. Bj ørløkkes Flora har været benyttet, 
delvis Sorensens. Mindre excursioner og en læn
gere udflugt i examenstiden sammen med læreren.
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2den middelklasse. Sørensens naturhistorie: leddyr--blød
dyr — pighudede. Foredrag i sundhedslære efter 
Olsen, Utne og Amalie Hansen. Sørensens plante
lære som for 1ste m. Anlæggelse af Herbarium 
har været en frivillig sag for eleverne. Plantebe- 
stemmelse som for 1ste m. Bj ørløkkes Flora — Lin- 
nées system.

3die middelklasse. Sørensens naturhistorie — ud bogen — 
fra bløddyr. Sundhedslære efter Utne og Amalie 
Hansen. Oplæsning, angaaende de lavere dyr. — 
Dannelsen af koraløer osv. Sørensens plantelære 
fra „Blomsterplanter med frugtknude“ og bogen 
ud. Repetition til „blomsterløse planter“. Plante- 
bestemmelse som for 1ste m. Linnées system. Bj ør
løkkes Flora. Henrichsens lærebog i fysik til var
mens forplantning.

4de 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 og Ama
lia Hansen. Foredrag i huslig økonomi.

Repetition af Sørensens plantelære. Foredrag 
om de spiselige soparter og forevisning af en sam
ling af spiselige og giftiga svampor i pap-maché. 
Foredrag om skoghugst og tømmerflødningen. — 
Plantebestemmelse som for 1ste m. Linnées system. 
Bjørløkkes Flora. — Henrichsens lærebog i fysik 
fra varme ud bogen. Repetition.

Tegning.
4de og 5te forberedelsesklasse. Retliniede figurer — senere 

krumliniede. Tegnebøger for folkeskolerne er be
nyttet.
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Iste middelklasse. Krumliniede figurer. Tegningerne ud
førte med blyant og optrukne med tusch i tegne
boger med oprudet kvadratnet. I de sidste maa- 
neder har tegnebøger med rene blade været benyt
tet, de lettere tegninger udførte efter „Herdtei Ele
mentarunterricht im Freihandzeichnen“.

2den middelklasse. Tegning efter „Herdtei Elementarun
terricht im Freihandzeichnen“ efterat hjælpelinier 
og fremgangsmaade af læreren er fremvist og for
klaret paa vægtavlen. Tegningerne optrukne med 
tusch og farvelagte.

3die middelklasse. Fortsat øvelse i frihaandstegning efter 
forskjellige forlæggerblade. De fleste examensteg- 
ninger tegnede, og overlagte med farve. Konstruk
tion af enkle og sammenstillede legemer, i enkelt 
skraastilling. Elementerne af den descriptive geo
metri forklaret. „Veiledning i projektionstegning 
af A. Petersen“ benyttet.

4de middelklasse, a) Frihaandstegning: De vanskeligere 
examenstegninger udførte — farvelagte -- navn
lig kafiefarve benyttet.

b) Projektionstegning: Opgaver til øvelse efter 
„A. Petersens lærebog i projektionstegning“. De 
fleste examensopgaver tegnede — ligesaa flere op
gaver, opstillede af læreren. — De flinkere elever 
har derhos overlagt sine tegninger med skygge og 
farve.

Skrivning.
4de forberedelsesklasse. Waalers forskrifter 1ste og 2det 

hefte gjennemgaaet efter og uden taktskrivning. 
Talskrivning.

5te forberedelsesklasse. 2det og 3die hefte af Waalers for-
4



60 Aalesunds offentlige høiere almenskole. [1897

skrifter gjennemgaaet; til hver skrivetime er leveret 
1 side afskrift efter bog, udført hjemme. Talskriv
ning.

1ste middelklasse har repeteret det store latinske alfabet 
efter forskrift; bogstavforbindelser og sætninger; 
afskrift efter bog.

2den middelklasse harskrevet skjønskrift paa skolen 1 time 
ugentlig; de fleste efter bog, de mindst fremskredne 
efter Waalers forskrifter. Karakter i regelen for 
hver rj>aaned medregnet i hovedkarakteren.

3die middelklasse har anvendt '/3 time ugentlig til skj øn
skrift paa skolen under tilsyn af lærer. Karakter 
i regelen for hver maaned medregnet i hovedka
rakteren.

4de middelklasse har vekslet med haandskrift og skjønskrift 
'/2 time ugentlig paa skolen under tilsyn af lærer. 
Karakter medregnet i hovedkarakteren.

(Rektor har gjerne 1 gang maanedlig og tildels 
oftere gjennemseet de skriftlige besvarelser i mid
delskolen).

Sang.
7 partier:

I. 2den og 3die gymnasialkl. og af 3die middelkl. de 
som har- skiftet og skifter stemme. 8 basser. 1 time 
ugentlig. Ialt 33 timer.

II. 2den og 3die middelkl. piger. 12 sopraner, 10 alter. 
1 time ugentlig. Ialt 31 timer.

III. 2den og 3die middelkl. gutter. 15, som afvexlende 
har sunget sopran og alt, og hvoraf 4 paa grund af
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begyndende stemmeskiftning inaatte slatte de sidste 
maaneder. 1 time ugentlig. Ialt 33 timer.

IV. 1ste middelkl. gutter. 5 sopraner, 8 alter. 1 time 
ugentlig. Ialt 34 timer.

V. a. 1ste middelkl. piger. 7 sopraner, 8 alter. 1 time 
ugentlig. Ialt 33 timer.

V. b. 5te forberedelseski. piger. 7 sopraner, 7 alter. 
1 time ugentlig. Ialt 33 timer.

VI. 5te forberedelseski. gutter. 11 sopraner. 1 time ugent
lig. Ialt 33 timer.

VII. 4de forberedelseski. piger og gutter. 21 sopraner. 1 
time ugentlig. Ialt 34 timer.

Med parti I. er gjennemgaaet skalaens og tonear
ternes dannelse, akkordlæren, nodelæsning og tonetræfning. 
Partierne II.—V. liar liver for sig og samlet gjennemgaaet 
1, 2 og 3-stemmige sange, parti VI. skalaøvelser og 1-stem- 
mige sange samt endel 3-stemmige sammen med parti II.— 
V. Parti VII. har gjennemgaaet Behrens’s sanglære for 
folkeskolen 1ste trin.

Haandarbeide.
4de forberedelsesklasse: Strikning, linsøm, broderi.
5te —=— Strikning, linsøm, navnedug.
1ste middelklasse: Strikning, lapning, broderi.
2den —=— Strikning, stopning, broderi, hardan-

gersøm.
3die —-— Et stykke undertøi ridset, klippet og

syet. Strikning, broderi, hard anger
søm, kunstsøm.

4*
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Gymnastik.
Paa grund af betydelig forskjel inden gymnastik- 

partierne med hensyn til gutternes alder, størrelse og ud
vikling har gymnastiklæreren iaar fundet at burde fravige 
noget den progression, som er opstillet i løitnant Bentzens 
gymnastiktabeller.

Inden partierne har følgende øvelser været de væ
sentligste.

Ældste parti:
Linjegymnastik: Variationer af lembevægelser, arm

strækninger, kropsbøininger samt marscher; desuden øvel
ser i at slaa hjul, staa paa hænderne, bendeling i liggende 
stilling med støtte af en haand osv.

Apparatgymnastik: Klatring i stænger og taug, 
nedgang med hodet nedadvendt, hopning over taug, stor 
hest og liden hest, øvelser i bom, kolbøtte over kasse osv.

Efter juleferien er desuden øvet exercitie med ge- 
vair samt bajonetfegtning.

Mellemste parti:
Linjegymnastik væsentlig som for ældste parti, med 

undtagelse af endel af de vanskeligste øvelser inden hver 
gruppe.

Apparatgymnastik: Klatring i stænger og taug 
med armgang ned, enklere øvelser paa bom, hopning over 
liden hest og taug, hopning paa stor hest med afsidning. 
Desuden er indøvet nogle lege, ligesom exercitie med træ
geværer er øvet nogle gange.

Yngste parti:
Linjegymnastik: Samlingsøvelser, retninger, ven

dinger, benbevægelser, armbevægelser og kropsbøininger, 
„hoppe skjære“ og hoppe hare samt marscher.

Apparatgymnastik: Klatring i tang, klatring i 
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ribbevæggen og slingrestigen, hopning over taug og liden 
hest.

Desuden er foretaget endel lege og anstandsøvelser. 
Pigerne. 3 partier.

1. Kl. IV. og III. og II. (23 elever hvoraf 5 fri
taget fra nytaar). G-jennemgaaet hele „minnesboken“ — 
„Liedbecks dagöfningar“ samt enkelte af løitnant Bentzens 
tabeller. Øvelser 2 timer ugentlig.

2. Kl. I. alene. (15 elever, hvoraf 1 helt fritat, 1 
fraværende 1ste halvaar.

De fleste tabeller af „minnesboken“ samt enkelte af 
„Liedbecks“ tabeller. 2 timer ugentlig.

3. 5te og 4de f. 23 elever, hvoraf 3 helt fritat, 3 
delvis. G-jennemgaaet de 5 første tabeller af „minnesbo
ken“ samt enkelte lettere øvelser af Liedbecks. 2 timer 
ugentlig.

Sløid.
Eleverne i 4de og 5te forb. har fulgt modelræk

ken fra no. 1 til 18. 1—2 middelkl. har arbeidet fra no. 
19—videre.

Endel af 3die klasse har havt modellering i ler efter 
ornamenter, menneske og dyrehoder, hvoraf er arbeidet 
25 stykker.

Elevantallet har været 46 og er der i sløid forar
beidet 390 ting.

Udfaldet af middelskolens afgangsexamen i 1898.
a) Latinlinjen:

1. Alfred Andersen, elev af skolen i 5 aar. 1,29.
2. Andreas Steffensen —-— 6 — 2,35.
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b) Engelsklinjen:
1. Mindor Aanning elev af skolen i 7 aar. 2,29.
2. Peter Amdam — s - 6 - 2,18.
3. Peter Grodø ---3 — 7 — 2,32.
4. Ole Olsen -- s--- 4 — 1,57.
5. Halfdan Siem -- 5-- 7 - 2,64.
6. Elias Walderhaug -- ---- 6 - 2,61.
7. Thoralf Østby -- S — 1 -■ 1,57.
8. Dorit Aall -- 5--- 7 — 1,93.
9. Borghild Fris ak -- 5--- 7 — 2,00.

10. Henriette Fris ak — — 3-- 7 — 2,70.
11. Dorthea Lorentzen -- S--- 7 - 3,21.
12. Agathe Pedersen --  S-- 7 — 2,53.

Privatister:
1. Ole Viig................. . . 1,96.
2. Jakobine Jacobsen . .............. . . . 1,96.

Fællescensuren i det skriftlige for de tre romsdalske 
skoler afholdtes ogsaa iaar i Aalesund. Formand var rek
tor Voss.

Følgende herrer var censorer:
I norsk stil overl. Bugge, overl. Landmark; sup

pleant cand. Oftedahl.
I tysk stil adj. Lind, overl. Bugge; suppleant rek

tor Voss.
I latinsk stil adj. Lind, rektor Voss; suppleant 

adj. Bassøe.
I engelsk stil adj. Bødtker, inspektrice frk. Ben- 

deke; suppleant lærer Aarsæther.
I mathematik skr. adj. Berg, skoleb. Carlsen; sup

pleant adj. Kolderup.
I tegning adj. Berg, skoleb. Carlsen; suppleant 

kl.l»rer Brun.
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I skrivning folkski. Uri, kl.lærer Olsen; suppleant 
rektor Voss.

Ingen lærer censurerede sine egne elever.
Privatisterne ved en skole censureredes at vedkom

mende skoles egne lærere og en af de øvrige skolers lærere.
Fællescensuren foregik 10de og Ilte juni.
Censorerne ved den mundtlige del af afgangsexa- 

men vare følgende:
I religion res. cap. Dons.

norsk mundtlig overlærer Bugge.
latin overlærer Landmark.
engelsk adjunkt Bødtker.
tysk inspectrice frk. Holtermann.
fransk rektor’ Voss.
historie og geografi adjunkt Bassøe.
naturkundskab adjunkt Berg.
mathematik rektor Voss og klasselærer Brun.

Til examen artium fremstillede sig 1 elev, nemlig 
Johan Peter Berg Landmark, født i Kristiansund 1878, 
5te dec., af forældrene, overlærer Gabriel Hetting Land
mark og Barbra Henriette f. Landmark, tog middelskole- 
examen paa engelsklinjen ved Aalesunds skole i 1895 med 
hovedkarakter 1,71, tog i 1896 tillægsprøve i latin med 2,5 
for lat. stil og 1 for mundtlig lat., gjennemgik latingymna
siet i 3 aar.

Den skriftlige del toges i Aalesund, den mundtlige 
ved Kristiansunds skole.
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Opgaver ved middelskoleexamens skriftlige del.
Opgave i norsk stil.

Fortæl om menneskenes arbeide forat frembringe 
kornet og gjøre brød deraf.

Opgave i latinsk stil.
Da makedonernes1) konge Philippus erfarede, at 

romerne oftere var beseirede af poenerne2), sendte han ge
sandter til seierherren. Disse steg i land3) ved luno Laoi- 
nias tempel, og idet de gjennem Apulien drog til Capua, 
mødte de romerske soldater og blev førte til prætoren. 
Der siger gesandtskabets formand Xenophanes uforfærdet, 
at han var sendt af kong Philippus for-at slutte forbund4) 
med romerfolket. Han bad tillige den romerske feldtherre, 
at han skulde give ham ledsagere, som kunde føre ham til 
konsulerne og senatet. Romeren blev narret5). Han mod
tager makedonerne med den største velvilje og meddeler6) 
dem, hvilke egne romerne og poenerne holdt besat7). Men 
da gesandterne uden ophold var kommen gjennem de ro
merske hære til Campanien, ilede de til Hannibals leir. Med 
ham sluttede de venskab og forbund, og det blev bestemt, 
at kong Philippus skulde sende en flaade til Italien, og at 
Hannibal, naar poenerne havde bemægtiget sig hele Italien, 
skulde seile til Grækenland med sin hær. 

') makedoner Macedo, onis.
■) poener Poenus.
’) stige i land in terrain egredi.
4) slutte forbund foedus jüngere.
6) narre decipere.
“) meddele (= underrette om) certiorem facere aliquem.
7) holde besat tenere.

Opgave i tysk stil.
For nogle aar siden kom en aften en lid»n barbent
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pige til en arbeidersjhytte, sluttede sig straks til børnene*),  
som stod foran døren, gik ind med dem, spiste og drak 
med dem, som om hun havde kjendt familien længe. Det 
var et stakkels pigebarn, som flere aar var draget omkring 
med gjøglere; de havde forladt hende og overladt hende 
til sin skjæbne. Manden spurgte hende, hvem hendes fa
der var, eller om hun kjendte nogen i egnen, men hun 
kunde ingen forklaring give. Manden og konen arbeidede 
haardt for at skaffe brød til sine; men de kunde ikke bringe 
det over sit hjerte at jage barnet væk; saa blev det hos 
dem. Tilsidst blev det dog meldt til presten. Denne gik 
til en velhavende bonde, som selv ingen børn havde, og 
tilbød ham pigen som en guds gave. Efter at have talt 
med sin kone lovede bonden at tage sig af hende. „Hvis 
hun opfører sig godt“ sagde han, „skal vi op Irage hende, 
indtil hun kan fortjene sit brød“. Eire aar er gaaet hen 
siden den tid, og hvis man nu saa hende i skolen blandt 
de andre børn, vilde man ikke kjende igjen den lille tig
gerpige.

*) slutter sig til eu — skhJEinem auschlieszen.

Opgave'i engelsk stil.
Nogle reisende sad en dag sammen ved middags

bordet i en af Londons største hoteller. En af dem tog 
frem en sjelden guldmynt og viste den til de andre; den 
blev sendt rundt bordet, forat alle kunde faa se den. Paa 
en eller anden maade blev selskabets opmærksomhed en 
stund henvendt paa noget andet; da eieren derefter bad 
om at faa mynten tilbage, var den ikke at finde nogensteds.

Medens man holdt paa at søge efter den, blev en 
af gjesterne, som hidtil ikke havde sagt et ord, øiensynlig 
mere og mere urolig; og verten, som ikke kjendte ham, 
foreslog derfor, at alle tilstedeværende skulde tømme sine
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lommer. I samme øieblik kom imidlertid en opvarter ind 
med mynten i haanden: den var bleven funden af kokken 
i en talerken. som en af tjenerne havde baaret ud. Da 
reiste den fremmede sig fra j sin stol og sagde, idet han 
lagde en guldmynt paa bordet: „Ingen af eder kan glæde 
sig mere end jeg over, at mynten er funden: thi ved et 
mærkeligt sammentræf havde jeg magen*)  til den i min 
lomme! Havde ikke kokken’været en ærlig mand, vilde 
jeg været bleven anseet for en tyv“.

*) magen, a dublikate

Opgave’i ’mathema tik. 
For gutter. (Formiddag).

I.
En mand kjøber i Newcastle 216 ton stenkul til en 

pris af 8 sh. 6 d. pr. ton. Fragten beløber sig til 4 sh. 3 
d. pr. ton, og assurancepræmien er '/2 d. pr. ton. Iland-, 
bringelse, kjøring osv. koster 1,05 kr. pr. ton, og tomte- 
leien udgjør 200 kr.

5 pct. af kullene er smaakul, som sælges for 8 kr. 
pr. ton, medens de øvrige kul sælges for 1,10 kr. pr. hl.

Hvor stor er mandens fortjeneste? Hvor mange 
pct. udgjør fortjenesten af hans udlagte penge?

1 sh. — 12 d.; 1 sh. = 0.90 kr.
140 liter stenkul veier 100 kg.

II.
Konstruer en firkant ABCD, hvor siden AD = 8 

cm., B = 90n, diagonalen AC = 10 cm. og diagonalen 
BD = 8 cm., og hvor vinkelen mellem AB og AD = 
37 72°.

Omdan denne firkant til et dermed lige stort kva
drat.
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For gutter. (Eftermiddag).
III.

Der skal graves en grøft, 128 m. lang, 3,5 m. dyb, 
4,-> m. bred oventil og 2,8 m. bred nedentil.

Hvor mange kubikmeter jord maa graves ud og 
kjøres bort? Hvor mange læs bliver det, naar hver vogn 
er forsynet med en kasse, 2 m. lang 75 cm. bred og 65 
cm. høi, og den jord, som rummes i en. saadan kasse, reg
nes for et læs?

Hvor meget vil det hele koste, naar gravningen be
regnes efter 75 øre pr. kubikmeter, og kjøringen efter 40 
øre pr. læs?

IV.
To mand, A og B, har paataget sig at udføre et 

arbeide for 210 kr. Efter endt arbeide deler de summen 
mellem sig, saaledes at A faar 134,to kr. og B 75,so kr.

B har nemlig forsømt 10 dage, og hans dagløn skal 
være 60 øre mindre endre end AIs.

Hvor mange dage har hver arbeidet? og hvor stor 
er hvers dagløn?

For piger. (Formiddag).
I. (Som for gutter).

En mand kjøber i Newcastle 216 ton stenkul til en 
pris af 8 sh. 6 d. pr. ton. Fragten beløber sig til 4 sh. 3 
d. pr. ton, og assurancepræmien er V2 d. pr. ton. Iland- 
bringelse, kjøring osv. koster 1,05 kr. pr. ton, og tomte- 
leien udgjør 200 kr.

5 pot. af kullene er smaakul, som sælges for 8 kr. 
pr. ton, medens de øvrige kul sælges for 1,10 kr. pr. hl.

Hvor stor er mandens fortjeneste? Hvor mange 
pot. udgjør fortjeneste af hans udlagte penge?
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1 sh. = 12 d.; 1 sh. = 0,90 kr.
140 liter stenkul veier 100 kg.

II.
Om en cirkel, hvis radius er 3 cm., skal omskrives 

en firkant A BCD, hvor \ A er 105°, siden AB 8 cm. og 
siden CD parallel med AB.

Maal CD og beregn firkantens fladeindhold.
Forklar i korthed fremgangsmaaden.

For piger. (Eftermiddag).
III. (Som for gutter).

Der skal graves en grøft, 128 m. lang, 3,5 m. dyb, 
3,5 m. bred oventil og 2,8 m. bred nedentil.

Hvor mange kubikmeter jord maa graves ud og 
kjøres bort? Hvor mange læs bliver det, naar hver vogn 
er forsynet med en kasse, 2 m. lang, 75 cm. bred og 65 cm. 
høi, og den jord, som rummos i en saadan kasse, regnes 
for et læs?

Hvor meget vil det hele koste, naar gravningen 
beregnes efter 75 øre pr. kubikmeter, og kjøringen efter 
40 øre yr. læs?

IV.
To mand, A og B, har paataget sig at udføre et 

arbeide for 210 kr. Efter endt arbeide .deler de summen 
mellem sig, saaledes at A faar 134,4o kr. og B 75,so kr.

B har nemlig forsømt 10 dage, og hans dagløn skal 
udgjøre 7/8 af A’s.

Hvor mange dage har hver arbeidet? og hvor stor 
er hvers dasløn?
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Følgende bøger benyttedes ved skolen 
i 1897-1898.

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

Norsk. 3die og 2den gymn.kl. Erik;ens literaturhistorie, 
sidste udg. Forskjellige læsebøger, navnlig Pauss 
og Lassen. 1ste gymn.kl. Pauss’ og Lassens læse
bog for gynin. Eriksens literaturhistorie. 4de og 
3die middelkl. Brochs og Sei],s læsebog; sammes 
literaturhistorie. Hofgaards grammatik. 2deu kl. 
Eriksens og Paulsens læsebog, Bdie del. Hofgaards 
grammatik. Jensens exempelsamling. 1ste mid
delkl. Eriksens og Paulsens læsebog, 3die del. 5te 
og 4de forber. Eriksens og Paulsens læsebog, 2den 
del. Hofgaards lille norske grammatik. Jensens 
exempelsamling. ♦

Oldnorsk. Nygaards læsebøger. Nygaards grammatik.
Fransk. 3die og 2den gymn.klasse: P. Sauniere: Vif—■ 

Argent. 1ste gymn.kl. Cohen og Kaper: Franske læ- 
sestykker ogSaures französisches lesebuch. Alle klas
ser. Goldschmidts franske billedgloser. 4demidkl.: 
Schjøttog Goldschmidt: Fransk billed-elementarbog.

Tysk. I gymn.kl. Schillers „Wilhelm Tell“. 4de og 3die 
middelkl. Tyske læsestykker af Pauss og Lassen. 
2den middelkl. P. Voss’s læsebog. 1ste middelkl. 
Knudsens og Kristiansens lærebog i tysk (næste 
aar). Løkkes mindre grammatik sidste udgave. 
Greves stiløvelser.
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Engelsk. Brokkes læsebøger for middelskolen og begyn
derklassen. Løkkes — Westerns eng. grammatik 
(n. a. Herrestads). 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 Manilia udgivet af Voss. Sallusts Catilina 
udgivet af Müller og Voss. Ciceros taler mod Ca
tilina udgivet af Voss. Lindroths romerske antikvi
teter. Østerbergs mythologi og Tregders literatur- 
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 Iliade af P. Cauer, do. Odysse 
af Trojel, Sophokles’ Philoktetes af Muff.

Mathematik. I gymnasiet O. I. Brochs arithmetik. Guld- 
bergs trigonometri. Halvorsens stereometri. I mid
delskolen O. Johannesens arithmetik, Bonnevies 
plangeometri. For pigerne: Eliassens plangeometri 
2den udgave. Bonnevies bogstavregning. Ole Jo
hannesens regnebog 9de oplag. V. Voss og H. 
Slang 1ste hefte,3die oplag.

Naturhistorie. Sørensens naturhistorie sidste udgave. 
Bjørlykkes Flora. Henrichsens physik.

Historie. 1 gymnasiet Kæders Oldtidens historie, Schjøtt 
og Wallems Frankrigs historie og Eriksen Nordens 
historie. I middelskolen og 5te forberedelsesklasse: 
Ræders historie. 4de forb.: Winthers historie 
2den udgave.

Geografi. I gymnasiet Horns lærebog for latingymnasiet.
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I middelkl.: Geelmuydens geografi ved Årstal. 4de 
fbrb.: Reuschs geografi.

Bøger, indkomne i bibliotheket 1897—1898.,
A. Gaver:

O. Johannesen, Særtryk af afsnitten. s XI—I og XI—II i 
lærebog i aritlimetik.

Dr. Reusch Kortfattet geografi. Kristiania 1893.
A. Western Kortfattet engelsk grammatik. Kr.ania 1897.
O. Johannesen, Lærebog i plangecm.'tri for gymnasierne 

‘2 udg. Kr.ania 1897.
Jensen og Svensen, Bibelhistorie for middelskolen. Kri

stiania 1897.
Klavenæs, Bibelhistorie for middelskolen. Kr.ania 1897.
E. Thomle Domsbog 1599. 1—2 h. do.
Hvidtfeldt-Kaas Norske regnskaber og jordebøger fra det

16 aarh. 2, 3 og 3, 1. Kr.ania 1896.
B. Gundersen, Gloser til den tvske læsebog. Kr.ania 1897.
A. Sommerfeldt, Ordlister til brug ved diktat. Thj. 1894.
Holm & Kaurin Salmer og sange for religionundervisnin- 

gen, skoleandagten og søndagsskolen. Kr.ania 1897.
A. Lomholt Logarithmetabel. Viborg 1897.
K. Bjørset Norsk grammatik til skolebrug. Kr.ania 1897. 
Norges off. statistik. Skolevæsenets tilstand i 1893—1894.
O. Maas Gjørlitz Chemische præparate. 1897.
Den norske nordhavsexped. i 1876—1878. XXIV. Bota

nik. Protophyta af H. H. Gran. Kr.ania 1897.
Eilert Pauken, Sløidtegninger for middelskolen. Kristi

ania 1897.
Romsdals amts forhandlinger i 1897.



1898] Bibliotheket. 05

Årstal Lærebog i geografien. Kr.ania 1897.
Storthingsmeddelelser no. 16. Reglement for de høiere 

almenskoler. Kr.ania 1897.
Le monde moderne. December 1897.
H. Mohn Jahrbuch des norweg. meteorol. instituts für 1896. 

t Kr.ania 1897. 
do. Klimatabeller III, Luftens fugtighed, do.

Fattigstatistiken for 1894. Kr.ania 1897.
Norske, svenske, danske programmer for 1897.
Lie & Sars Tidsskrift for mathematik 1897.
Bätzmann Lovtidende 1897.
Arkiv for nordisk philologi. 1897.
Det statistiske centralbureau, Beretning om den økonomi

ske tilstand i Romsdals amt 1891—1895.
Foreningen for norske fortidsmindesmærkers bevaring, Aars- 

beretning for 1896.
Det norske kildeskriftsfond, Stavanger domskapitels proto

kol 1571—1630, udgivet ved Andreas Brandrud, 1 h. 
Kr.ania 1897.

W. II. Stead, Book for de bairns XXIII.
Tales from the travels af baron Münchhausen. 
The Christmas Stocking by Elisabet Wethe
rell.
Gullivers travels to Lilleput.

Kivkedptmt. Storthingspropos. no. 1. Hovedpost IV.
A. Garborg & Ivar Mortensen, Udvalde lesestykker i byg- 

demaal og landsmaal, lesebok for høgre skuler. Ber
gen 1898.

Bulletin météorologique du nord 1896—1897.
Magnus Alfsen, elementær stereometri. Kr.ania 1898.
Statistisk haandbog for Norge i 1897.
Universitetsbib). aarbog for 1994—1895.

do. aarsberetning for 1895—1896.
5
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Forelæsninger ved universitetet for 1897—1898.
Universitetets festskrift i anled. af kongens 25 aars jubi

læum, 18/a 1897. 2 bind.
Justus Barth Norrønaskaller. Kr.ania. 1896.
G. O. Sars Fauna Norvegiae b 1.

Phyllocarida og Phyllopoda. Kr.ania 1896.
Bergens museums aarsberetning for 1897 (gave af rektor

Voss). Bergen 1898.
Det norske rigsarkiv, Statholderskabets extraktprotokol for 

1642—1652 2 hefte. Kr.ania 1898.
Dr. Häckling Olaus Laurelius. Hans liv og virksomhed 

1585—1670. Luleå 1896.
Lucretii Digt om Veridsaltet. Stokh. 1897.
F. M. Bugge, Træk af tragediens ældste hist, og det gr. 

theatervæsen. Thj. 1847.
Hirsch Beretning om Aas høiere landbrugsskole 1896—97.
Indvielsen af den nye kathedralskolobygning i Bergen 1840.
H. Schjøtt Lærebog i verdenshistorien for middelskolen. 

Kr.ania 1889.
Th. Winter, forberedende lærebog i historie. Kristiania 

1890.
Den norske historiske kildeskriftskommission: Hist, sam

linger I. 1. Kr.ania 1898.
do. Præsten Søfrensens memorialbog 1564—1599, 

udgiven ved A. E. Erichsen.

B. Kjøbte bøger:
A. Rørholt Repetitionskursus i norsk stil. Kr.ania 1895.
S. Müller, Grundtræk af den danske literaturhistorie. Kjø- 

benhavn 1896.
P. Vaage, Det daglige livs chomi. Kr.ania 1897.
A. G-. Nathorst, Jordens historie, 2 dele. Stokholm 1897.
Prof. dr. Mufl, Sophokles’ Philoktetes zum Schul gebrauch 

bearbeitet, text und kommentar. Bielefeldt 1897.
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O. Ritto Rolandskvadet, oldfransk heltedigt, metrisk over
sat. Kjøbenhavn 1897.

Den norske turistforenings aarbog for 1897.
N. Rolfsen, Læsebog for folkeskolen. 4de og 5te del. Kri

stiania 1896 & 1897.
Amtmand Aall, Optegnelser om religiøse spørgsmaal. Kri

stiania 1897.
A. Petersen, Opgaver i mathematik. Kr.ania 1896.
Euklids elementer I—II oversat af Thyra Eibe. Kjoben- 

havn 1897.
Johan Storm, Franske taleøvelser, høiere trin. Kjøb. 1897.
Norsk skoletidende 1897 med tillægshefter.
Trier & Voss, Vor ungdom 1897.
Naturen, illustreret maanedsskrift 1897.
Nyt tidsskrift for philologi 1897.
Universitets og skoleannaler for 1897.
Zeitschrift für das gymnasium 1897.
Skolebestyrer T. Lang, Bog og naal 1897.
Gerhard Gran, Henrik Ibsen, festskrift i anledning af hans 

70de fødselsdag. Bergen 1898.
Arnold Forster, a history of England. London 1897.
Nord og syd, illustreret maanedsskrift for historie, geografi, 

naturvidenskab. 1897.
Kristiania journalistklub, For alle. Kr.ania 1897.
H. Ibsen, Samlede værker. Folkeudgave, do.
Lars Eskeland, Hjelpebok i norsk retskrivning med ei ord

liste. 2 utgave.
do. Norsk formlæra. 2 udg.

I. Bonnevie, Kortfattet lærebog i plangeometri. 8 udg.
Høffding, Kort udsigt over den nyere philosophies historie. 

Kjøbenhavn 1898.
Dr. A. Larsen, Oversigt over norske bygdemaal. Kristi

ania 1898.
Dyring, Kongeriget Norge. Porsgrund 1890.

6*
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Vogt und Koch, Geschichte der deutschen litteratur. Leip
zig 1897.

Martin Kahlo, Deutsche Rechtschreibung Lehrerheft. Bres
lau 1891.

Dr. Karl Krause, Deutsche grammatik für Ausländer 5te 
auflage. Rostock 1898.

Fr. Wetzel, Die deutsche Sprache 10te auflage. Bielefeld 
1892.

I. Eberhard, Synonymisches Handwörterbuch der deutschen 
Sprache löte auflage. Leipzig 1896.

Fr. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Spra
che. Strassburg 1894.

Voelkel et Thomas Taschenwörterbuch der Aussprache geo
grafischer und historischer Namen. Heidelberg 1897.

G. Thesen, Beskrivelse af Romsdals amt. Kr.ania 1861.
P. A. Larssen Frihaandstegningens methodik, Iste del.

Fladetegning. Larvik 1898.
Henrik Wergeland, Carl Johans mindekrands. Kristiania 

1844.
Dr. Gustav Bang Europas Kulturhistorie. Kjobh. 1898.
Noel et Chapsal Nouveau dictionaire de la langue fran- 

caise. Paris 1845.
Mathias Kramer, Nieuw Woorderboek der Nederlandsche 

en hoogdeutsche taal. Leipzig 1787.
do. Neues deutsch-holländisches Wörterbuch.

Leipzig 1787.
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Skolepengenes beløb udgjør nu:
I 5te forberedelsesklasse . . . ........................ Kr. 72

1ste middelklasse ......................................... „ 80
II—IV do...................................................... „100
1ste gymnasialklasse................................ „ 120
2den & 3die do. ..................................... „ 150,

med saadan moderation for søskende:
No. 2 betaler 3/4, 3 betaler '/2, resten gaar frit.
Fripladsene er iaar uddelte saaledes:

'/2 i........................................2den gymnasialklasse.
To '/i i ............................. 4de middelklasse.
En ’/i og en J/2 i ............. 3die —
En '/i og tre '/2 i .............. 2den —
En '/t og tre 72 i.............. 1ste —
En og en '/2 i... 5te forberedelsesklasse 

tilsammen 996 kroner.
Skolens kasserer or adjunkt Kolderup.

Præmierne af apotheker Øwres legat tilfaldt iaar: 
Dorit Aall af IV middelkl., der fik Naturens vidundere 

af Pouchet.
Sverre Jervell af 1ste gymnasialkl., der fik Norske dig

tere af Nordahl Rolfsen.

Almindelige bemerkninger.
Ved skolefesten iaar talte rektor blandt andet følgende: 

Kjære venner!
Skolen er idag i det eiendommelige tilfælde at 

maatte sige farvel til 3 lærere, der nu tager sin afsked ef
ter en lang virksomhed i dens tjeneste, nemlig hr. overle
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rer Bugge, der liar virket her vod skolen som overlærer 
siden 1875, altsaa i 23 aar, hr. klasselærer Olsen, som har 
været lærer siden skolens oprettelse i 1864, altsaa i 34 aar, 
frøken Holtermann, pigeskolens mangeaarige bestyrerinde, 
der har været inspektrice her siden gutte- og pigeskolens 
kombination i 1891, og som har været i 38 aar lærerinde 
her i byen, alle altsaa efter en lang tjenestetid og nu haa- 
bende at kunne nyde den forønskede ro i den tid, som de 
maatte have tilbage.

Jeg takker Dem, hr. overlærer Bugge, for den flid 
og iver, som De altid har udvist paa skolen. Jeg véd, De 
har arbeidet utrætteligt, og at Deres maal har været, at 
eleverne virkelig skulde kunne lære noget. I de fag, som 
har været Dem betroet, norsk i middelskolen og gymnasiet, 
tysk i middelskolen, har De arbeidet efter evne og virkelig- 
udrettet meget. Det bedste bevis har herpaa været, at ele
verne har staaet sig godt til sine examener, og at de har 
vist sig at være i besiddelse af gode kundskaber i Deres 
fag. Men De har ogsaa havt stor interesse for elevernes 
aandelige vel, for deres moralske holdning, at jde skulde 
vokse op til brave og sedelige unge mænd og kvinder. 
Men herfor bør ikke alene skolen, men ogsaa forældrene 
og børnene selv være Dem i høi grad taknemmelige. — 
Naar De nu skilles fra vor skole efter saamange aars stræv 
og arbeide, véd jeg, at De gjør det med vemod; dertil kjen
der jeg Deres varme hjerte altfor vel; men De gjør det 
ogsaa med tak til gud, fordi han har givet Dem evne og 
kraft til at virke i saamange aar. Og naar De nu tager 
Deres afsked, saa gjør De det, trods Deres legemlige og 
aandelige kraft, fordi De vil trække Dem tilbage itide, fol
det er for sent, og fordi De hellere vil overlade feltet til 
yngre kræfter, og fordi De gjerne vil nyde i Deres alder
dom den ro og den hvile, som enhver, der har ført et virk- 
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somt liv, saa vel fortjener, og som lian behøver til at for
berede sig paa at vandre herfra. Modtag da, hr. overlæ
rer, til slutning, skolens og min bedste tak for hvad De 
har udrettet her; Vorherre følge Dem fremdeles og lad 
Deres alderdom blive cruda viridisque.

Jeg har ogsaa at sige farvel til hr. klasselærer 
Olsen og takke ham for de 34 aar, hvori han arbeidet her
ved skolen. Jeg ved, De har gjort Deres bedste, jeg véd 
ogsaa, børnene har været glade i Dem; jeg husker saaledes 
engang, dir De var syg, at de raabte hurra af glæde, da 
de fik Dem igjen tilbage. Jeg har Dem ogsaa at takke 
for det gode forhold, hvori vi altid har staaet til hinanden. 
I de 22 aar, hvori vi har været sammen, har der aldrig 
været uenighed mellem os; De har altid ligeoverfor mig 
vist Dem som den elskværdigste kollega. Herfor takker 
jeg Dem, og vil altid bevare vort samliv her ved skolen i 
en venlig og behagelig erindring, hvad jeg ikke tviler paa, 
børnene ogsaa gjør. Vorherre skjænke Dem til gjengjæld 
en behagelig og sorgfri alderdom; maatte De i den faa ri
gelig løn for Deres arbeide i skolens tjeneste i de mange 
aar, hvori De har været her i byen. Jeg kan glæde Dem 
med, at H. M. har paaskjønnet Deres arbeide ved at bevilge 
Dem 1400 kr. i pension.

Endelig har jeg ogsaa at sige inspektricen, frk. 
Holtermann skolens og mit farvel og tak for den tid, som 
vi har tilbragt sammen. De havde virket her i byen i 
mange aar, før De kom til denne skole, og har der efter
ladt et meget godt minde. Den største del af den bedre 
stillede del af byens familiemødre og unge piger er uddan
net under deres veiledning og har, som jeg ved, altid om
fattet dem med kjærlighed og agtelse. Det samme er og
saa tilfældet med eleverne her paa skolen. Disse har holdt 
af Dem og holder fremdeles af Dem; Deres timer har altid 
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været blandt de fornøieligste og mest tiltrækkende for dem. 
Naar De nu efter nær 40 aars virksomhed her i byen træk
ker Dem tilbage fra skolelivet, gjør De det vistnok med 
vemod og savn, men dog med tak til gud for hvad De har 
kunnet udrette i de forløbne aar. Som De selv har skre
vet i Deres afskedsansøgning, har De fundet det rigtigst 
at vige pladsen for yngre kræfter, hvad De dog neppe 
havde behøvet, da Deres aandskraft og lærerdygtighed 
endnu ikke har tabt sig, men jeg kan tænke mig, De selv 
nu i Deres alder længes efter at fa i hvile ud og bruge 
den tid, Vorherre maatte unde Dem endnu, til bedste for 
Dem selv. Idet De nu tager Deres afsked, benytter jeg 
anledningen til hjærteligt at takke Dem i alle Deres ele
vers navn, baade de ældre og de yngre, og ønske, at her
rens fred maa hvile over Dem i de kommende dage. Des
uden takker jeg Dem ogsaa paa egne vegne for det man- 
geaarige venskab, som har forbundet os, og for den assi
stance, som De altid har ydet mig i alt, hvad der har tjent 
til skolens bedste. Deres plads vil blive vanskelig at ud
fylde, og savnet efter Dem ikke lidet. H. M. har paaskjøn- 
net Dem ved at bevilge Dem kr. 800 i pension.

I hr. Bugges sted er adj. Bassøe udnævnt til over
lærer. Jeg glæder mig over denne udnævnelse, da den er 
vel fortjent og vi derved har haab om at faa beholde ham 
i længere tid.

Istedetfor frk. Holtermann er udnævnt frk. Marie 
Scharffenberg, lærerinde ved Trondhjems borgerlige real
skole, til inspektrice ved skolen.

Ogsaa iaar har sundhedstilstanden blandt eleverne 
paa ganske faa undtagelser nær været meget god. Til 
skolelæge har forstanderskabet nu antaget dr. K? 1 • Haa- 
sted, forhenværende elev af skolen.
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I skoleraadsmøde den Ilte oktober behandledes 
skolelovens § 26, hvorefter skolens ferier tilsammen skal 
udgjore 13—14 uger, der efter forslag af skoleraadet forde
les efter forstanderskabets'nærmere bestemmelse; dog skal 
sommerferierne ikke udgjore mindre end 7 uger, og rektor 
have adgang til at anvende indtil 12 dage af skoleaaret 
til enkelte fridage.

I henhold hertil besluttedes følgende ferier og fridage:
a) faste ferier: 

Sommerferier.............................49 dage
Juleferier...................................18 —
Paaskeferier..............................   7 —
Pintseferier. . ........................... 4 —
17de mai................................. 1 —
Kongens fødselsdag............... 1 —
Fastelavens mandag............. 1 —

------------- 81 dage.
b) enkelte dage: 

September................................ 1 dag
Høstferier i slutningen af okto

ber og begyndelsen af no
vember.............................. 4*) —

December................................ 1 —
Februar.................................... 1 —
Marts........................................ 1 —
Udflugt (hvis veiret tillader 

det) host ........ 1 —
— vaar ... 1 —

------------- 10 dage

91 dage = 13 uger.

a) da det sidste halvaar ingen starre ferier har, foresloges 4 sammen
hængentie dage, for at eleverne kan fia lidt hvile midt i halvaaret. 
Forslaget bifaldtes af forstanderskabet.
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Skolens værelser er i foregaaende skoleaar bleven 
oppudsede og malede, ligeledes gymnastiksalen.

Uddrag af skolekassens regnskab for 
budgetaaret 1897—98.

Indtægt:
1. Skole- og indskrivningspenge..............  . Kr. 9666.50
2. Kommunens bidrag ............................... „ 3600.00
3. Renter af skolens legater og andre kapi

taler   „ 3093.48
4. Statsbidrag................................................  „ 24264.17
5. Ballance..................................................... „ 60.09

Kr. 40684.24

Udgift:
1. Lønninger...........................................   Kr. 28405.39
2. Alderstillæg................................................ „ 8514.17
3. Vikariater..................................................... „ 250.44
4. Bibliotheket ............................................... „ 147.98
5. Fysikalske og naturli. samlinger ............. „ 114.75
6. Andre læremidler ..................................... „ 10.40
7. Legater og fripladse................................. „ 1192.00
8. Lys og brænde........................................... „ 825.93
9. Trykning, skrivematerialier............. .  „ 297.33

10. Blandede og tilfældige udgifter............. „ 925.85

Kr. 40684.24

Aalesund i oktober 1898.
V. Voss.


