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Kristiansunds off. høiere almenskole.

Aarsberetning
for

skoleaaret 1903-1904

ved

skolens rektor.

Krlstlansund.
A. Thoresens enke’s bogtrykkeri.

1904.



I. Skolens fors tander skab
bestod foruden rektor af:
Resid. kapellan W. K r o h n-H a n s e n, som tilforordnet af over

styret, gjenvalgt 5/o 1902.
Kjøbmand Arne Arnesen af kommunestyret gjenvalgt l9/u 1901. 
Sorenskriver Th. Fasting do. do. 19/u 1901.
Konsul Gram Par el i us do. valgt fra ’/i 1903.

Rektor har været forstanderskabets formand, sorenskriver 
Fasting næstformand.

II. Lærerpersonalet.
Bruun, Jens Schou Fabricius, rektor, født 1843, 

udnævnt til adjunkt ved Kr.sunds skole 1875, til overlærer samme 
sted 1881 og til rektor samme sted 1902.

B ø d t k e r, Fredrik Kristian, overlærer, født 1846, 
klasselærer ved skolen 1871, adjunkt 1877, overlærer fra 1ste 
april 1900.

Torkildsen, Hans Edvard, kst. overlærer, født 1863, 
udnævnt 4 oktober 1902. Tiltraadte sit embede august 1903.

Lind, Jakob Severin, adjunkt, født 1850, klasselærer 
ved skolen 1877, adjunkt fra 16de febr. 1880. Permitteret fra 
16 april 1900 til 31 juli 1904, da han tog afsked for at over
tage chefsposten for Kr.sunds kreditbank, som' han midlertidig 
havde staaet i spidsen for under den ham tilstaaede permission.

Jørgensen, Niels Adolf, kst. adjunkt, født 1856, 
udnævnt 15de juli 1899.

Num medal, Anders Johnsen, kst. adjunkt, født 
1867, realkandidat 1900, udnævnt 17de november 1900.

Zernin, Walter Richard, kst. adjunkt, født 1873 
Udnævnt 28 juni 1902.
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Yders la cl, Olaf, kst. adjunkt, født 1877, realkandidat 
1902, udnævnt 16 mai 1903. Tiltraadte sit embede august 1903.

Leonharda Emilie M o v i g, født 1864; guvernante
eksamen 1888. Ansat ved Kristiansunds off. høiere almenskole 1901.

Signe Barn holdt, født 1867; gu vernanteeksamen 1888. 
Ansat ved Kristiansunds off. høiere almenskole 1901.

Pastor K r o h n-H a n s e n, lærer i religion
Ole Ranheimsæter, tegnelærer. Fratraadte sin post 

paa grund af sygelighed 1ste april d. a. I hans sted er fra 1ste 
aug. ansat premierløjtnant A a r s v o 1 d.

Andreas Haa vold, sløidlærer.
Kr. F o s t e r v o 1 d, sanglærer.
Henninge Giertsen, gymnastiklærerinde. Opsagde sin 

post ved skoleaarets slutning, og i hendes stod er fru Inga 
Haa vold ansat fra 1ste aug.

Anna T horsen, gymnastiklærerinde.

Vikarer:
For adjunkt Lind vikarierede cand. mag. Kristiansen, (fra 

juni d. a. kst. adjunkt ved Risør k. h. middelskole).
Tegnetimerne besørgedes under hr. Ranheimsæters sygdom 

og efter dennes fratræden af løjtnant Aarsvold til 1ste mai, da 
han blev udkommanderet. Resten af skoleaaret overtoges under
visningen i tegning af adjunkterne Nummedal og Yderstad.

For frøken Thorsen, der i 1ste halvdel af skoleaaret. deltog 
i et gymnastikkursus i Kristiania, vikarierede fru Haavold.

Da rektor under skriftlig artium havde sygdomsforfald, 
overdrog han overopsynet med skolen til overlærer Bødtker.

Ved et par andre læreres sygdomsforfald besørgedes timerne 
af vedkommendes medlærere.
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III. Elevernes antal m. m.

•) Regnet fra '/o 1903.
**) Denne forøgelse af elevantallet skriver sig fru branden i Aalesund.

19 0 3 19 04 Gjennem- 
snits- 
alder.*)

Nor
mal- 

alder.
3dje 
kv.

4de 
kv.

1ste 
kv.

2det 
kv.

Middelskolen I a . 21 21 25 25 12712 11
I b . 17 16 20 19 12712 11

II 35 35 36 35 13712 12
III a . 34 34 34 34 14712 12
III b . 18 18 18 17 14712 13
IV . 32 31 34 34 15712 14

Gymnasiet 1 8 9 8 8 16712 15
2 8 7 10 10 18712 16
3 . 6 6 7 8 18 17
Sum 179 177 192**) 190 |

I b-klasserne var samtlige elever piger, naar midtages III b, hvor 
der ogsaa var 2 gutter. I II var der 14 piger. I IV var der 3dje 
kvartal 1903 17 piger, i 4de kv. 16 og i 1ste og 2det kvartal 1904 17 
piger. 1 1 G 1 pige 1ste halvaar, i 2det 2 piger, i 3 G 1 pige.

IV. Fagfordelingen.
I. Rektor: Norsk i3G.................. 3 timer

— i 3 + 2 G...:.......... 2 —
— i 2 G.................... 1 —

Fransk i 3 G.................... 3 —
— i 2 G.................... 4 —
— i 1 G................ . 4 — 

17 timer

2. Overlærer Bedtker: Engelsk i 3 G....... 7 timer
— i IV......... 5 —
— i III a......... 5

Religion i IV......... 1 —
— i III a......... 2 ---

i II......... 2 —
— i la.........  2 —

24 timer



24 timer

6 Kristiansunds skole. [1903

3. Overlærer Torkildsen: Norsk i 2+1 G. . . . . . 3 timer
— i 1 G. . . . . . 1 —
— i IV. . .... 4 —

Engelsk i 1 G. . .... 4 •---
— i 2 G. . . . . . 7 —
— i II. . —

24 timer

4. Adjunkt Jørgensen: Tysk i 2 G. . . . . . 3 timer
— i III b .... 5 —

Historie i HI a . . . . 3 —
— i Hib . . . . 3 —

Norsk i la . . . . 5 —
Geografi i II. . . . . . 2 —

— i I a . . . . 2 —
— i Ib . . . . 2 —

25 timer

5. Adjunkt Nummedal: Matematik i 3 G. . . . . . 2 timer
— i 2 G. . . . . . 2 —
— i 1 G. . . . . . 4 —
— i IV. . . . . . 5 —

Geografi i 3 G. . . . . . 2 __
i 2 G. . . . . . 1 —

— i 1 G. . . . . . 1 —
— i IV. . . . . . 2 —
— i HI a. . . . . 2 —
— i III b. . . . . 2 —

Naturfag i la. . . . . 3 —
26 timer

Adj. Nummedal havde desuden 1 særtime i sidste halvaar.

6. Adjunkt Zernin: Historie i 3 G. . .... 4 timer
i 3 + 2 G. . . . . . 1

— i 2 G. . . . . . 1 —
— i 2 + 1 G. . . . . . 3 ■—

Tysk i 3 G. . . . . 3 —
— i 1 G. . . . . . 3 —
— i IV . . . . . 5 —

Norsk i III a. . . . . 4 —
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(1 i

7. Adjunkt Ydorstad: Naturfag k?'
— i
— i
— i
— i
— j

Matematik i 
— i

— i

■ 3?fe •
2 G...........
1 G...........

IV...........
III a.........
III b.........

•• IIIa..t ...
Hib... . .
la.........

:l’\tim'e!
1
4 
3
2 
2 

.5- 
'5
4 1 U 

1 1 1 
1 !

27 timer

8. Cand. mag. Kristiansen: Norsk i III b......... 4 timer
— i II...........4 —

Tysk i III a......... 5 —
— i la......... 6 —

Historie i , IV....... . . 3 —
— - i la .... 3 —

25 timer

9 Freken Movig: Engelsk i Hib......... 5 timer
Historie i II..... . 2 —
Naturfag i II./.... 2 —

— . i . Ih. . . 3 : —-
Matematik i II. .... . 5

— i Ib......... 5 . —
Haandarbeide i IV(b). . . . 2 —

-- i III b......... 2 —
26 timer

Desuden havde frøken Movig 2 ekstratimer i skrivning ( i I a).

10 Freken Barnholdt: Norsk i Ib......... 5 timer
Tysk i II...........5 —
— i Ib......... 6 —

Historie i Ib......... 3 —
Religion i Ib......... 2 —

Matematik i la......... 1 —
Haandarbeide i II(b). • • • 2 —

— i Ib......... 2 —
26 timer

Frøken Barnholdt havde desuden 3 ekstratimer i skrivning
II og 2 i I b).
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II. Presten Krohn-Hansen: Religion i 3 G............ 2 timer
— i 2 G............ 1

i 1 G............ 1 —
— i Hib............ 2 —

6 timer

12. Tegnelærer Ranheimsæter: Tegning i 1 G-HVb 2 timer 
— i IV a 2 —

— i III a 2 -
— i III b 2 —
— i II 2 —
— i I a 2 —
— i Ib 2 —

14 timer

13. Sløjdlærer Haavold: Sloid i lV(a) 2 timer
— i III a 2 —
— i II(a) 2 — 
— i I a 2 —

8 timer

14, Gymnastiklærer for gutterne: Overlærer Bødtker......... 10 timer.
15. Gymnastiklærerinde for pigerne: Frøken Giertsen. . . . 4 timer.
16. —>— ,, „ Frøken Thorsen. ... 3 timer.
17. Sanglærer: Bestyrer Fostervold......................................... 4 timer.
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V. Timefordelingen.
Middelskolen Gymnasiet.

Klasser. la Ib II IIP IIP IV 1G2G2-J-1G3G 3+2G

Religion......... 
Norsk.............  
Tysk................ 
Engelsk...........  
Fransk ...........  
Historie...........  
Geografi...........  
Naturkundskab 
Regn.og matem. 
Tegning...........  
Skrivning......... 
Haandgjerning.

Sum

3
2
3
5
2
2
2

32

2
2
2

32

2
4
5
5

2
4
5
5

2
4
5
5

1
4
5
5

1
1
3
4
4

2
2
2
5
2
1
2

32 32 32

3
2
3
5
2

1
1
3
7
4
1
1
1
2

2
3 2
3
7
3

-4 ' I
2
1
2

2
32 30 30 30

2
5
6

2
5
6

3
2
3

3
2
2

2
1

3

2

2

1

2

3

Legemsøvelser. 
Sang

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

5
1

*) IV b-f-1 G cr kombineret.
Fritaget for religion 1 elev, for gymnastik 27, for sang 15.

VI. Undervisningen*)
i

læseaaret 1903 — 190 4.

a Middelskolen:
Norsk.

I a (Jørgensen) 5 timer. Læsning efter Pauss og Lassens 
læsebog II. Endel digte er lært udenad. Hofgaards lille gram
matik er læst og repeteret. Analyse efter læsebogen. En time 
ugentlig anvendt til skriftlige øvelser, afvekslende diktat og gjen- 
fortælling.

*) Følgende opgaver om, hvad der er læst og gjenncmgaaet, er væsentlig et aftryk 
af vedkommende læreres egen indberetning.
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I b (Frk. Barnholdt) 5 timer. Læsning efter Pauss og 
Lassens læsebog, 2det skoletrin, 1ste og 2den afdeling. Hofgaards 
lille grammatik læst og repeteret. Leksen er stadig gjennemgaaet 
paa forhaand. Analyse efter eksempelsamlingen og læsebogen. 
Digt 1 gang ugentlig. En time ugentlig har været anvendt til 
skriftlige øvelser, afvekslende diktat og gjengivelse af en oplæst 
fortælling,

II (Kristiansen) 4 timer. Læsning efter Pauss og Lassens 
læsebog III, 1. Følgende digte er lært udenad: Asgaardsreien, 
Terje Vigen, Norges storting, Flagsang, Den gamle mester. Sti
gende og dalende versetakt forklaret. — Hofgaards lille gramma
tik repeteret; analyse efter læsebogen. — Hver uge et skriftligt 
arbeide, afvekslende gjenfortælling og diktat; følgende stile efter 
forudgaaende gjennemgaaelse: 1) Hunden 2) Terje Vigens Ska- 
gensfart. 3) En skøitetur. 4) Bryllupet paa Øvre-Flage. 5) Katten. 
6) Fortæl om Kristiansund. 7) Fortæl om et af vore vigtigste 
husdyr.

III a (Zernin) 4 timer. Af Pauss og Lassens læsebog (III, 
2 og tillæg) læst: Blind-Anne, Af fuglenes liv, Ein islandsk bonde
gård, Fra fremmede lande, Mellem slagene, Nordfjordhesten, Træk
fuglene vender hjem, Strilerne, En aften paa Giske. — Lært 
udenad: Høstsang, Dulgt kjærlighed, Flaget, Auktion over Grotten, 
Jeg vil verge mit land, Norges bedste, Ja, vi elsker. -— Læse
bogens oplysninger om forfatterne. — Hofgaards lille grammatik. 
Hyppig analyse. — Nogle gjenfortællinger og følgende stile, de 
fleste skrevet i særskilte eftermiddagstimer paa skolen: 1) Den 
morsomste dag i ferien. 2) Fortæl om vore trækfugle. 3) En 1 Oøre 
fortæller sin historie. 4) Fortæl om Morten Luther. 5) Fortæl 
om en fisketur (eller et uveir). 6) Norges vigtigste rovdyr. 7) 
Vore vinterfornøielser. 8) Fortæl lidt fra juleferien (brevform). 
9) Fortæl et eventyr. 10) Hvad jeg bestiller i mine fristunder. 
11) Nordfjordhesten. 12) Omskrift af samme efter fornyet gjen
nemgaaelse. 13) Napoleon den store. 14) En aften paa Giske. 
15) Fortæl om et af vore husdyr. 16) Hvorledes jeg feirede
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17de mai. 17) Kristiansunds havn og livet paa den (eksamen).— 
Som regel 1 time hver lide dag anvendt til skjønskrift efter diktat.

III b (Kristiansen) 4 timer. Af Pauss og Lassens læsebog 
III, 1 er læst: Hellig Olav og troldene, Ridderen ved kulsvier
hytten, Juleaften, Norges storting, Paa Akershus, Bergliot; af 
samme læsebog III, 2 er læst det meste. Lært udenad: Hjem
mets magt, Høstsang, Du gamle mor, Flaget, Et gammelnorsk 
herresæde, Til min gyldenlak, Over de høie fjelde. De alminde
lige versefødder er gjennemgaaet, ligesaa endel troper og figurer. 
Endel af læsebogens oplysninger om forfatterne er lært; desuden 
er meddelt en kortfattet oversigt over den norske litteraturs histo
rie gjennem dikterede notitser. — Hofgaards lille grammatik repe
teret; jevnlig analyse efter læsebogen. — Følgende stile er skre
vet, i sidste halvaar i særskilte eftermiddagstimer paa skolen: 
1) En morsom dag i ferien 2) Fortæl om vore hurdyrs nytte. 
3) Et uveir. 4) Bjørnen. 5) Vore vinterfornøielser. 6) Norges 
naturlige beskaffenhed og næringsveie. 7) Gjengiv indholdet af »Et 
gammelnorsk herresæde«. 8) Fortæl om trækfuglenes vandringer. 
9) Vore vigtigste rovdyr. 10) Til hvilket land vil du helst reise, 
og hvorfor? 11) Paaskeferien (brev). 12) En regnvejrsdag. 13) 
Beskrivelse af en øks, dens anvendelser og historie. 14) Fortæl 
om Kristiansund. 15) Birken. 16) Kristiansunds havn og livet 
pao den (eksamen). — Hver fjortende dag er skrevet en gjen- 
fortælling paa skolen, i første halvaar af og til en diktat.

IV (Torkildsen) 4 timer. Af Pauss og Lassens læsebog III, 
3 lægges op til eksamen: Gunnlaug Ormstunges saga og Den 
politiske kandestøber. Læst er desuden endel digte af Wergeland 
og Welhaven. Af landsmaal er læst følgende stykker af Kohts 
udvalg; Kjeringi mot straumen, Kolbotn-brev, Jæren, Veslemøy 
lengtar, Skog-glad, Hjelpelaus, Vort fedraland, Sjøormen, Bamse 
brakar, Hesten, Slaget ved Standfordbru. — Analyse efter læse
bogen eller af skrevne diktater. •— Litteraturhistoriske oplysninger, 
troper og figurer dikteret. — Følgende stile er skrevet: 1) De 
forskjellige maader at reise paa, deres fordele og mangler. 2) 
Dyrelivet i vore skove. 3) Hesten, dens egenskaber og nytte.
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4) Den morsomste dag i ferien. 5) Fortæl om et uveir. 6) For
tæl om Herman v. Bremen før og efter lians oplioielse til baron. 
7) Hvilke forventninger jeg gjør mig til julen. 8) Fortæl om 
Romsdalen 9) Menneskets pligter med hensyn til dyrenes behand
ling. 10) En travl dag paa kaien 11) Vore elve og deres nytte: 
12) Sammenligning mellem det ostenfjeldske og vestenfjeldske 
Norge med hensyn til naturlig beskaffenhed og næringsveie. 13) 
Naturen og livet i Norge om vinteren (påa skolen). 14) En søn
dags eftermiddag paa mit hjemsted. 15) Jernet, dets egenskaber 
og nytte. 16) Til hvilket land vilde du helst gjøre en reise, og 
hvorfor? 17) Fortæl om den nytte og glæde, vi har af fuglene 
(paa skolen). 18) Hvorpaa merker vi, at høsten kommer. 19) 
Fortæl om agerbruget i Norge. 20) Udsigten fra Varden. — Af 
og til diktat.

Ty s k.
I a (Kristiansen) 6 timer Knudsens og Kristiansens læse

bog for begyndere læst og repeteret til s. 86 (Modale hjælpever
ber); desuden grammatiken bag i bogen med forbigaaelse af kon
junktiv; alt er lært udenad Skriftlige øvelser 1 time ugentlig, 
dels diktater, dels oversættelse af retroversionsøvelserne bag i bogen.

I b (Frk. Barnholdt) 6 timer. Af Knudsens og Kristiansens 
læsebog for begyndere læst og repeteret flere gange fra begyndel
sen til s. 86, samt grammatiken bag i bogen. Alt stof er lært 
udenad. Over halvparten af retroversionsøvelserne bag i bogen 
er gjennemgaaet mundtlig og skriftlig. Forøvrigt har de skriftlige 
øvelser bestaaet i diktater og bøiningsmønstre. Vægtavlen er regel
mæssig benyttet.

II (Frk. Barnholdt) 5 timer. Knudsens og Kristiansens 
læsebog fra s. 78 og ud. Af P. Voss’s »Deutsches Lesebuch filr 
die Mittelsehule« læst Erste Abtheilung, af Zweite Abtheilung de 
16 første stykker, samt nr. 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 
31, 35, 36, 38, 39, 41. Af Løkkes kortfattede tyske grammatik 
læst og repeteret formlæren. Skriftlige øvelser 1 gang hver uge, 
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først retroversionsøvelser af forrige klasses læsebog, derefter de 
26 stykker af Kristiansens »Nye tyske stiløvelser.

III a (Kristiansen) 5 timer. Voss’s »Deutsches Lesebucli 
fur die Mittelscliule«: af eksamenspensumet er stykkerne fra nr. 
66 (das Erkennen) til og med 121 (Miitterliehe Liebe eines Storehes) 
læst og repeteret. Kursorisk omtrent 43 sider. Formlæren repe
teret efter Løkkes kortfattede grammatik; dernæst er syntaksen 
indtil § 127 (Verbet) læst og repeteret. - 1 time ugentlig stil
skrivning (i sidste halvaar 2 særskilte eftermiddagstimer) efter 
Kristiansens stiløvelser; de rettede stile er nøie gjennemgaaet; 
altid omskrift af de daarligere arbeider.

III b (Jørgensen) 5 Linier. Af Voss’s »Deutsches Lesebucli 
fiir die Mittelscliule« læst og repeteret eksamenspensumet fra s. 
77 (das Erkennen) til s. 160 (Miitterliehe Liebe eines Storehes). 
Desuden uden repetition gjennemgaaet enkelte andre stykker i 
udvalget udenfor det statariske pensum. Af Løkkes kortfattede 
grammatik formlæren repeteret, dernæst læst og repeteret syntaksen 
indtil »Om verbet«. Stil 1 time ugentlig efter Otto Kristiansens 
»Nye tyske stiløvelser«. Nøiagtig gjennemgaaelse af de rettede 
stile og omskrift af de siettere arbeider.

IV (Zernin) 5 timer. Af Voss’s Lesebucli læst følgende 
stykker statarisk: nr. 121, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 147, 
148, 149, 152, 160, 166, 167, 168, 171, 172, 175, 182,192, 
194, ialt ca. 30 sider; dernæst repeteret det hele eksamenspen
sum. Kursorisk er læst: nr. 129, 183, 184, 185, 186, 188, 
ialt ea. 60 sider. — Løkkes grammatik: Syntaksen læst og hele 
grammatiken repeteret. — Hver uge skrevet en stil i to sammen
hængende timer efter Kristiansens stiløvelser, efterat foregaaende 
stil først er’gjennemgaaet. Daarligere arbeider skrives om hjemme.

Engelsk.
II (Torkildsen) 5 timer Brekkes læsebog for begyndere: 

det meste af bogens lydlære indøvet. Af bogens samtaleøvelser 
blev først endel sider gjennemgaaet med hovedvagten paa udtalen. 
Dernæst blev del samme gjennemgaaet paany, saaledes at sam
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talerne lærtes udenad. Senere er fortsat udover med udenads
læren og indøvelse baade af sætningerne og den tilsvarende gram
matik. Repetition er foretaget afsnitsvis, naar ca. 12—14 sider 
var gjennemgaaet; tilsidst er det hele repeteret i sammenhæng. 
Paa den maade er der i aarets løb læst til side 60. De sam
menhængende stykker er læst, oversat og gjengivet. De skriftlige 
øvelser har bestaaet i afskrift og diktat.

III a (Bødtker) 5 timer. »Ny engelsk læsebog for middel
skolen ved K. Brekke« og »Herrestads grammatik«. Som eks
amenspensum er læst nr. 9, 16, 14, 15, 22, 23, 26, 29, 31, 2, 
3, s, 7, s, 33. Desuden af andet læsestof 40 sider. Grammatiken 
læst ud, formlæren repeteret. De uregelmæssige verber flere gange 
afskrevet og stadig repeteret. Skriftligt arbeide paa skolen hver 
uge, væsentlig diktat.

III b (Frk. Movig) 5 timer. »Ny engelsk læsebog for mid
delskolen ved K. Brekke« og »Herrestads grammatik«. Af 
eksamenspensumet læst nr. 1, 4, 5, 7, 9, 14, 21, 22, 26, 29, 30, 
31 (1—2—3) 35. Desuden ca. 50 sider. — Hele grammatiken 
læst og repeteret. De uregelmæssige verber flere gange repeteret 
og skrevet. — 1 gang ugentlig et skriftligt arbeide. Det første 
halvaar diktat, det andet gjenfortælling.

IV (Bødtker) 5 timer. Samme bøger. Som eksamenspen
sum er læst nr. 31, s, 7, s, 32, 39, 41, 42, 44, 47, 56, 59, 
61, 62. — Det hele eksamenspensum repeteret. Desuden læst 
40 sider. Grammatiken repeteret. — Skriftlig gjengivelse af oplæst 
fortælling paa skolen hver uge.

Religion.
I a (Bødtker) 2 timer. »Bibelhistorie for middelskolen af 

Volrath Vogt« (forkortet af biskop Bang) og »J. R. Sverdrups 
forklaring« (biskop Bangs oversættelse af katekismen). Af bibel
historien er læst og repeteret det gamle testamente og af forkla
ringen til 2den artikel. Salme 27, 134, 175, 65, 330, 2, 266 
læst og repeteret.

I b (Frk. Barnholdt) 2 timer. Bibelhistorie for middelskolen 
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af Volrath Vogt (forkortet af biskop Bang) og I. R Sverdrups 
forklaring (biskop Bangs oversættelse af katekismen). Af bibel
historien er læst og repeteret det gamle testamente; af forklarin
gen fra begyndelsen tit 2den artikel. Salme 27, 134, 175, 65, 
330, 266 læst og repeteret Stadig øvelse i at slaa op i bibelen.

II (Bodtker) 2 timer. Skamme bøger. Af bibelhistorien er 
læst og repeteret det nye testamente til side 113, og af forkla
ringen 2den og 3dje artikel samt 3dje part. Salme 42, 94, 
346 i, 2, i, s, io, 490, 580, 310 i, 2, s, t læst og repeteret.

III a (Bødtker) 2 timer. Samme bøger. Bibelhistorien læst 
ud og repeteret, ligesaa forklaringen. Salmerne repeteret. Øvelse 
i at slaa op i bibelen.

III b (Krohn-Hansen) 2 timer. »Bibelhistorie for middel- 
skolen af Volrath Vogt« (forkortet af biskop Bang) og »J. R. 
Sverdrups forklaring« (biskop Bangs oversættelse af katekismen). 
Bibelhistorien og forklaringen læst ud og derefter repetition af 
begge bøger. Alle salmer, lærte i I og II, repeteret. Øvelse i 
at slaa op i bibelen.

IV (Bødtker) 1 time. Læst og repeteret Bruns og Gasparis 
kirkehistorie. Gudstjenesten gjennemgaaet og forklaret.

Historie.
I a (Kristiansen) 3 timer. Af dr. A. Ræders lærebog for 

middelskolen er læst og flere gange repeteret fra begyndelsen til 
»Tiden fra 843 til omtrent 1300«. Siegwart Petersens: »Vore 
forfædres gudesagn« er læst og repeteret indtil »Frøi og Gerd«.

I b (Frk. Barnholdt) 3 timer. Ræders »Historisk lærebog 
for middelskolen« fra begyndelsen til »Tiden fra 843 til omtrent 
1300« læst og repeteret. Ligeledes, læst det væsentligste'af »Vore 
forfædres gudesagn« af Siegwart Petersen Leksen er gjennem
gaaet paa forhaand,- hvorunder stoffet er adskillig udvidet.

II (Frk. Movig) 2 timer. Af dr. Ræders »Historisk lærebog 
for. middelsolen« læst og repeteret 2 gange fra »Lensvæsenet« til 
»Reformationen«. Repeteret »Oldtiden«.

III a (Jørgensen) 3 timer. Af dr. A. Ræders lærebog for 
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middelskolen fra »Den nyere tid« til »Nordens historie under 
revolutionen« læst og repeteret, hvorefter repetition afsnitsvis. 
Foregaaende aars pensum gjennemgaaet i større træk.

III b (Jørgensen). Som III a
IV (Kristiansen) 3 timer. Af dr. A. Ræders lærebog er 

først læst fra »Nordens historie under den franske revolution og 
Napoleon« ud bogen; derpaa er hele bogen repeteret.

Geografi
I a (Jørgensen) 2 timer. Geelmuydens lærebog ved Hal- 

vorsen: De tre nordiske lande læst og repeteret.
I b (Jørgensen). Som I a.
II (Jørgensen) 2 timer. Af samme lærebog læst og repete

ret Europas lande undtagen Norden.
III a (Nummedal) 2 timer. Efter Geelmuydens lærebog ved 

dr. Halvorson læst og repeteret de fremmede verdensdele, samt 
afsnittene om fysisk og matematisk geografi i begyndelsen og slut
ten af bogen. Efter læsningen og repetitionen af de enkelte ver
densdele uddeltes hektograferede landomrids, som udfyldtes efter 
hukommelsen paa skolen

III b (Nummedal) 2 timer. Som III a.
IV (Nummedal) 2 timer. Repetition af det hele pensum i 

geografi efter Geelmuydens lærebog ved Årstal.

Naturfag.
I a (Nummedal) 3 timer. Zoologi: Efter Sørensens 

lærebog i zoologi er de typiske former af pattedyr og fugle gjen
nemgaaet, hvorpaa efter samme lærebog, pattedyr, fugle, krybdyr 
og padder er læst og repeteret.— Botanik: Enkeltbeskrivelser 
af typiske former af blomsterplanter. Typerne har som regel 
været de samme som i Sørensens lærebog. Naar enkelte af disse 
ikke er fundet, er nærstaaende former benyttet. Anlæg af her
barium paabegyndt.

Ved undervisningen i zoologi er præparater og plancher
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6) Fortæl om hovedpersonerne i Erasmus Montanus, deres optræ
den i stykket og deres karakter. 7) Oversættelse fra engelsk. 
8) Ulemperne ved en kold og regnfuld sommer. 9) Den norske 
skjærgaard og dens betydning. 10) Hvilke er de almindelige 
bevæggrunde til, at man udvandrer? 11) Fortæl om Hallgerd i 
Njaals saga. 12) Fordele og farer ved at være rig. 13) Giv en 
historisk oversigt over den gamle verdens kolonierhvervelser. 
14) Nytten af at lære fremmede sprog. 15) Fordele og ulemper 
ved at tilhøre en stor nation. 16) Betydningen af gode kommu
nikationer. 17) Havet giver meget, men tager ogsaa meget.

I + 2 G (Torkildsen) 3 timer. Af Pauss og Lassens læse
bog IV, læst: Af Njaals saga; Erasmus Montanus; Holbergs epist
ler; Af Peder Paars; Af Svend Dyrings hus; Sangerens farvel; 
Paaskeliljen.—Af Broehs og Seips litteraturhistorie læst fra begyn
delsen til Den nyere norske litteratur, side 154.

2 G (Rektor) 1 time. Af Pauss og Lassen IV, 2; Prøver 
af enkelte bygdemaal. — Sidste halvaar: Oldnorsk: Nygaards 
læsebog for begyndere fra beg ud.

2 + 3 G (Rektor) 2 timer. Af Pauss og Lassen IV, 2: 
Soiréebilleder; Eivind Bolt; Koli med bilen; En sommernat paa 
Krogskoven — Landsmaal: Ivar Elison; Hemingsvisen (III, 2); 
Huldra. — Græsk litteratur i oversættelse: Antigone (Torps over
sættelse). — Troper og figurer efter overlærer Landmarks frem
stilling. — De norske stile, der er skrevet paa skolen i særskilte 
eftermiddagslimer, er gjennemgaaet i disse fællestimer.

2 G har skrevet følgende stile: 1) En sammenligning mel
lem Aten og Sparta. 2) Søvnen, dødens broder 3) Hvad kan 
der siges for og imod krig ? 4) Hvad kan der siges for og imod 
luksus? 5). Postbefordringen i Norge. 6) Grunddragene i vore 
hedenske forfædres karakter. 7) Giv en kort fremstilling af gan
gen i Sofokles' tragedie »Antigone«. 8) Om de fordele og beha
geligheder, havet yder kystboerne. 9) Hvilke er de baand, som 
knytter mennesket til fædrelandet? 10) Om nytten af industri
udstillinger. 11) Olaf Trygvessøn. 12) Om flodernes betydning 
for folkenes kultur. 13) Om de fordele og behageligheder, en 
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reise tilfjelds i ferierne medfører. 14) Er i virkeligheden frem
tiden ganske skjult for os? 15) Korstogenes følger. 16) IVngiv 
indholdet af Hemings-visen. — 3 G har skrevet følgende stile : 
1) Keiser Augustus. 2) Kappelyst blandt ungdommen og følgerne 
deraf for dens udvikling 3) Middelhavet i dets verdenshistoriske 
betydning. 4) Slet selskab fordærver gode seder. 5) Aleksander 
den stores verdenshistoriske betydning. 6) Om »Norges dæmring«. 
7) Giv en kort fremstilling af gangen i Sofokles’ tragedie »Anti
gene«. 8) Tilbageblik paa fædrelandet i det nittende aarhundrede. 
9) Giv en sammentrængt fremstilling af gangen i »Hærmændene 
paa Helgeland« og paavis dette dramas forbilleder i den oldnorske 
litteratur. 10) Hvilke fordele medfører en fri forfatning sammen
lignet med enevælde? 11) Om nytten af at kunne fremmede 
sprog. 12) Hvilke omstændigheder er det, som har gjort handel 
og sjøfart til en af vort lands vigtigste næringsveie? 1 3) En konge
krone er ikke uden torne. 14) Hvorfor er det godt for menne
sket, al det ikke kjender sin egen fremtid? 15) Hvilken rolle spil
ler Aten, Rom og Jerusalem i verdensudviklingen? 16) Ludvig 
Holberg som komedieforfatter.

3 G (Rektor) 3 timer. Repeteret af Pauss og Lassen III, 
3: Folkeviserne: Tor og Loke, Elvehøi, Den onde stedmoder, 
Kristian den andens vise; Den politiske kandestøber. Af III, 2: 
Et gammelnorsk Herresæde. Af IV, 2: »Af Norges dæmring«; 
Carl Johan; Kongens ankomst. — Desuden: Hærmændene paa 
Helgeland. — Landsmaal: Ervingen. — Litteraturhistorie: Broeh 
og Seip. Se forøvrigt ovenfor. — Oldnorsk: Nygaards oldnorske 
læsebog for begyndere fra beg. ud, samt Nygaards udvalg af den 
norrøne litteratur (I) med undtagelse af st. II og IV. — Littera
turhistorie: Dikteret en kort oversigt.

Oldnorsk (Rektor).
2 G
3 G.

1 time sidste halvaar 1 „ , ,T ,. 1 Se under »Norsk«.
1 time. 1

Ty sk.
1 G (Zernin) 3 timer. Af Gundersens Tysk for gymnasierne 
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er læst statarisk : a) Poesi: Leonore, Erlkonig,. Der Konig in Thule, 
Heidenriislein, Der Schatzgraber, Der Zauberlehrli'ng, Der Sanger, 
Die Kraniche des Ibykus, Die Burgschaft, Der Ring des Poly- 
krates, Die Sonne bring! es an den Tag, Des Sangers Finch, 
b) Prosa: II. Zur Geschichte des dreissigjarigen Krieges. Ialt c. 
50 sider. — Kursorisk: Die goldne Repetieruhr, Tobias Witt, 
Wie der Meisen-Sepp etc, Der stumme Ratsherr. — 1 time 
ugentlig anvendt til skriftlige arbeider (kun gjenfortællinger) og 
deres gjennemgaaelse.

2 G (Jørgensen) 3 timer. Af Gundersens Tysk for gymna
sierne er læst statarisk: a) Poesi: Vaterlandslied, Wer ist ein 
Mann, Aufruf, Abschied vom Leben, Liitzows wilde Jagd, Andreas 
Hofer, Die Wacht am Rhein samt Wallensteins Lager. Tilsam
men 36,9 sider, b) Prosa: Zwei Briefe von Eleonora Prohaska, 
af Briefe Bluchers 5 sider, Aufruf Wilhelms I, Thronrede Konig 
Wilhelms I, Die Schlacht bei Sedan, Begegnung Napoleons mit 
dem Grafen Bismarck, Die Aufrichtung des neuen deutschen 
Reiches, Aus der Thronrede etc., Der Tod Wilhelms I, Kaiser 
Wilhelm II fiber Deutschlands Weltstellung. Tilsammen c 25 
sider. Kursorisk er læst: Umzingelt, Der stumme Ratsherr, 
Schillers Tod. Tilsammen c. 36 sider. Repeteret det obligato
riske pensum, der er læst i 1 G og 2 G. — 1 time ugentlig 
skriftlig gjenfortælling.

3 G (Zernin) 3 timer. Af Gundersens Tysk for gymnasierne 
er læst: a) Poesi: Wallensteins Lager. (30 sider) b) Prosa: IV: 
Das neue deutsche Reich (alle obligatoriske stykker) og Charakte- 
ristik Schillers, ialt 27 sider. — Kursorisk: Alle ikke obligatoriske 
stykker i IV og Schillers Tod. — Dernæst repeteret saa meget 
som muligt af det hele pensum, hvilket dog besværliggjordes ikke 
saa lidet, da der ogsaa skulde tages hensyn til de nyindkomne 
elever fra Aalesund, der delvis havde læst andre stykker. — 1 
time ugentlig anvendt til skriftlige gjenfortællinger.
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Engels k.
I G (Torkildsen) 4 limer. Af Brekke og Westerns Udvalg 

af engelske forfattere for 1ste klasse læst: D Copperfield I, 
Drake’s Voyage, Charles Gordon, Monmoutb, The Voyage of the 
»Mayflower<, The Indian Meeting, The British Isles; det sidste 
lægges ikke op til eksamen Af grammatik læst enkelte afsnit, 
særlig om hjælpeverberne; læren om interpunktion behandlet 
temmelig udførlig efter en sammenhængende fremstilling, der er 
dikteret eleverne. De skriftlige arbeider har bestaaet af en gjen- 
fortælling hver uge ; et par gange har der været skrevet gjengivelse 
af det til eksamenspensumet hørende læsestof.

2 G (Torkildsen! 7 timer. Af Brekke og Westerns Udvalg 
af engelske forfattere for det spr.-hist. gymnasiums 2den og 3dje 
klasse er læst: alle stykker tilhørende det til den skriftlige eks
amen opgivne pensum; dernæst: Origin of the National Debt, 
State of the American Colonies in the 18th Century, Ireland 
before the 18th Cent, Ireland since the Union, Speech on the 
Government of Ireland. (40 sider) — Westerns Institutioner læst 
og repeteret; tilsidst læst af Andersen, Hist, of Eng. Literature 
ca. 20 sider. Til ekstemporal- og hjemmelæsning er benyttet 
»Udvalg af lettere engelsk læsning for gymnasiet« ved Eitrem 
samt derefter Dickens, The Cricket on the Hearth, hvoraf er 
læst 20 sider. — De skriftlige arbeider har bestaaet dels af 
gjenfortællinger, dels af opgaver hentet fra eksamenspensumet.

3 G (Bødtker) 7 timer. Af Otto Anderssens A short History 
of English Literature og af The Merchant of Venice (Collins udgave) 
er læst det bestemte udvalg; af Otto Anderssens »Udvalg af 
engelsk litteratur« de bestemte 10 sider samt 30 sider (The 
School for Scandal). Af Brekke og Westerns udvalg for 2 & 3 G. 
nr. 3, 5, 19, 20. Westerns »Engelske institutioner« repeteret. — 
Herrestads grammatik — Det hele eksamenspensum repeteret. 
Til hjemmelæsning er benyttet »Udvalg af lettere engelsk læsning 
for gymnasiet ved Eitrem«. Skriftligt arbeide paa skolen hver 
uge, væsentlig resuméer af, hvad der er læst statarisk, undertiden 
gjengivelse af oplæst fortælling.
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stadig benyttet, og plantebeskrivelserne har altid været knyttet til 
levende planter.

I b (Frk. Movig) 3 timer. Zoologi: Efter Sørensens nye 
lærebog til »Krybdyrenes klasses. Præparater og plancher stadig 
benyttet. — Botanik: De 20 typiske planteformer i Sørensens 
nye lærebog gjennemgaaet ved hjælp af levende planter. Anlæg 
af herbarium. Et par ekskursioner.

II (Frk Movig) 2 timer. Zoologi: Fra »Krybdyrenes 
klasse« ud bogen. — Botanik: De blomsterløse planter, nogle 
udenlandske dyrkede planter. Plantens ydre organer. Rakletrærne, 
bartrærne og plantefamilierne til stenfrugtfamilien. Herbariet fortsat.

III a (Yderstad) 2 timer, Zoologi: Sørensens lærebog 
repeteret Skolens zoologiske samling stadig benyttet. — Bota
nik: Sørensens lærebog repeteret. Linnés system. Plantebe- 
stemmelse efter flora. Paaseet fuldendelse af elevernes herbarier. 
Ekskursioner. — Fysik: Henrichsens lærebog gjennemgaaet fra 
begyndelsen til afsnittet »Lidt kemi«. Stadig eksperimenter. Re
peteret »Vædsker og luftarter«.

III b (Yderstad) 2 timer. Zoologi, botanik og fysik som 
i III a.

IV (Yderstad) 3 timer. Fysik: Henrichsens lærebog fra 
»Luftarter« og bogen ud. Stadig eksperimenter i skolens fysikalske 
samlingsværelse. Repeteret det hele pensum. Under repetitionen 
losning af lettere beregningsopgaver samt to skriftlige opgaver paa 
skolen. — Menneskets legeme: Knudsen og Falchs lære
bog gjennemgaaet med benyttelse af plancher, skelet og knokkel
dele. Nogle eksperimenter udført. Repetition.

M atematilc.
I a (Yderstad) Praktisk regning: 1ste halvaar 5 

timer, 2det halvaar 4 timer. Almindelig brøk og decimalbrøk. 
Johannesens 2det hefte gjennemgaaet to gange. Hjemmeopgaver. 
Hovedregning. — Forberedende g e o m. øvelser. 2det 
halvaar 1 time. 1ste hefte af Barman og Bolstad er lagt til 
grund for øvelserne. Foruden opgaverne i' dette kursus er andre 

2
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opgaver udført af eleverne, dels paa vægtavlen, dels som hjem- 
mearbeide.

I b (Frk Movig) 5 timer. Efter Johannesens regnebog, 
2det hefte almindelig brøk og decimalbrøk. Konstruktions
øvelser 1 time ugentlig i 2det halvaar efter Barman og Bol
stads 1ste hefte.

II (Frk. Movig) 5 timer. Praktisk regning: Efter 
Ole Johannesens 3dje hefte gjennemgaaet enkelt og sammensat 
reguladetri, procentregning til renteregning (§ 5). — Aritme
tik: Efter Bonnevie og Eliassens lærebog sidste udgave til 
»Divisions. — Geometri: Bonnevies lærebog til »Parallele 
linjer«.

III a (Yderstad). Aritmetik: 2 timer. Bonnevie og 
Eliassens lærebog fra »Multiplikation af polynomer« til »Lignin
ger«. Af 3dje bog er læst om »Forhold til proportioner«. Repe
teret brøklæren Det læste er stadig indøvet med opgaver hjemme, 
men mest paa skolen. Særlig opgaver fra brøklæren. — Geo
metri: 2 timer. Bonnevies lærebog fra »Parallele linjer« til 
»Rette linjer overskaarne af paralleler«, læst og repeteret. Stadig 
konstruktionsopgaver hjemme og paa skolen — Pr. regning: 
1 time. Johannesens regnebog 3dje hefte. Renteregning, dis
konto og rentesrente Opgaver hjemme, men mest paa skolen.

III b (Yderstad). Aritmetik 2 timer. Bonnevie og 
Eliassens lærebog fra »Division« til »Ligninger«. Forøvrigt som 
i III a. — Geometri: Som i III a. — Pr. regning: 
Som i III a. — Denne klasse har i de sidste to maaneder af 
skoleaaret hver 14de dag havt to timer skr. matematik paa skolen 
om eftermiddagen.

IV (Nummedal) 5 timer Praktisk regning: Dis
konto-, selskabs- og blandingsregning samt blandede opgaver efter 
Ole Johannesens regnebog, 3dje hefte. Beregning af legemer og 
vegtberegninger gjennemgaaet i den udstrækning, som kræves til 
middelskoleeksamen Regnskabsførsel efter Klingenbergs lærebog. — 
Aritmetik og algebra: Af Bonnevies aritmetik fra side 
117: Ligninger og bogen ud. — Geometri: Af Bonnevies 
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geometri fra 3dje bog og bogen ud. Repetition af det hele pen
sum. Opgaver paa skolen hver anden uge i to sammenhængende 
timer og af og til hjemmeopgaver.

De to piger, der tager det indskrænkede pensum i mate
matik, har i det sidste halvaar i en særtime faaet undervisning i 
geometrisk konstruktion med dertil knyttede beregninger.

Skrivning.
I a (Frk. Movig) 2 timer. Thorleif Waalers forskrifter (2, 

3, 4 hefte). En gang hver maaned prøveskrivning efter læsebogen.
I b (Frk. Barnholdt) 2 timer. Thorleif Waalers forskrifter 

(2, 3, 4 hefte). Afskrift efter læsebogen 1 gang hver anden uge.
II b (Frk. Barnholdt) 1 time. Thorleif Waalers forskrifter. 

Afskrift efter læsebogen 1 gang maanedlig.

Tegning (Ranheimsæter).
I (2 timer) Frihaandstegning efter Harald Petersens tegne

bøger med fortegninger i bogen (hefte IV—V) Schmidts planche- 
verk I—II er gjennemtegnet. Farvelægning og optrukket med 
tusch.

II (2 timer). Fortsat med Schmidts plancher II, Petersens 
plancher samt prof. Dahlerups Lidt kjendskab til antike orna
mentformer, søileordener og stilarter er meddelt.

III (2 timer) Begyndt perspektivtegning efter de reglemen
terede modeller og tegnet efter forsjellige brugsgjenstande. Den 
nye modelrække er gjennemtegnet i forskjellige saavel horisontale 
som vertikale stillinger.

IV (2 timer). Perspektivtegning efter mere vanskelige opstil
linger baade i forstørret og formindsket maalestok.

8 tø id (Haavold).
(2 timer i hver kl.)

I a. Alle hovedarbejder i 4de trin samt enkelte mellem- 
arbeider. Af 5te trin a., sammenføjning med spiger, samtlige 
hovedarbeider til og med nr. 54.

2*



20 Kristiansunds skole. [1903

II. Af 5te trin a., melkarret, 5te trin b., sammenføjning 
med skruer, samt af 6te trin nr. 69.

III a Nr. 72 og 77 af 6te trin Af 7de trin — grad- 
ning, fugning og gering — • samtlige hovedarbejder til og med 
nr. 90 Mellemarbeider, slibning og verktøiskjøtsel

IV . Arbeider af 7de, 8de og 9de trin, sinkning Repeti- 
tionsøvelser, slibning og verktøiskjøtsel

Haandarbeide.
I b (Frk. Barnholdt) 2 sammenhængende timer. En liden 

skjorte ridset, klippet og syet. Strikning
II (Frk. Barnholdt) 2 sammenhængende timer. En lappe

dug af endel tøi med lagenlapning og skraalapning. En stoppe
lap af kongres med helstop og halvstop i uldgarn En lappedug 
af mellemfor, hvorpaa er indøvet hulfald, knaphul, isyning afbaand, 
knapper og hegler Strikning.

III b (Frk. Movig) 2 sammenhængende timer. Søm; Et 
par benklæder, ridset, klippet og syet. De lange sømme har bør
nene syet paa maskene. Navnet. — Strikning: Strikket en 
lap, hvorpaa indøvet almindelig stopning, maskestopning og ind- 
strikning.

IV (Frk. Movig) 2 sammenhængende timer. Søm: Et lin
ned, ridset, klippet og syet. Stopning, lapning. — Strikning: 
En strømpe Strømpen tegnet og beregnet.

b. Gymnasiet.
Nor sk.

I G (Torkildsen) 1 time. Af Pauss og Lassens læsebog 
IV. i læst: Kjærlighed uden strømper. — Landsmaal efter Kohis 
udvalg. — Troper og figurer efter overlærer Landmarks omrids. — 
Stile: 1) En sammenligning mellem bylivet og landlivet, fordele 
og mangler. 2) Nytten af vore skove. 3) Ilvoraf kommer del, 
at veiret saa ofte er gjenstand for samtale? 4) Vor sjømands- 
sland og dens betydning. 5) Hvad kan siges for og imod krig ?
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VII. Fortegnelse over de ved skolen 
brugte lærebøger.

a. Middelskolen.

Religion:
Vogts bibelhistorie (ved Bang).
J. R. Sverdrups forklaring.
Landstads salmebog.
Bibelen.
Brun og Gasparis kirkehistorie.

Norsk:
Pauss og Lassens læsebog*), Il og III.
Hofgaards lille grammatik.
Kohts lesestykke i landsmaalet.

Tysk:
Knudsens og Kristiansens læsebog.
Voss’s Deutsches Lesebucli.
Løkkes lille grammatik.
Kristiansens retroversioner af Voss’s læsebog.
Kristiansens stiløvelser.

Engelsk:
Brekkes lærebog for begyndere.
Brekkes »Ny engelsk læsebog for middelskolen«.
Herrestads grammatik.

Historie:
Ræders lærebog for middelskolen.

Geografi:
Geelmuydens geografi ved Halvorsen.

*) Frft det nye skoleanr er Erichsen og Bretteville Jensens læsebog indført i I.
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Regning og matematik:
O. Joliannesens regnebog, 2—4 hefte.
Bonnevie og Eliassens aritmetik og geometri. 
Klingenbergs veiledning i simpel regnskabsførsel. 
Barman og Bolstads geometriske øvelser.

Naturfag:
Sørensens naturhistorie
Henriehsens fysik.
Knudsen og Falch: Menneskets anatomi og fysiologi I.

Tegning:
H. Petersens og prof Dahlerups tegnebøger (IV—V). 
Schmidts plancheverk (I—II).

Skrivning:
Thorleif Waalers forskrifter.

S 1 ø i d :
Kjenneruds sløidtegninger.

b. Gymnasiet.

Norsk og Oldnorsk:
Pauss og Lassens læsebog III og IV, 1 og 2.
Brock og Seips litteraturhistorie.
Nygaards oldnorske lærebog for begyndere.

— •— udvalg af den norrøne lilteratur. I.
—■— »Sproget i Norge i fortid og nutid«.

Tysk:
Gundersens »Tysk for gymnasierne«.
Voss’s Deutsches Lesebuch.
Løkkes grammatik.
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Fransk:
Bødtker og Høsts lærebog i fransk for begyndere.
Sammes »Franske læsestykker for gymnasiet«.
Schou Bruuns Grammaire framjaise.

Engelsk:
Brekke og Westerns udvalg af engelse forfattere.
Otto Andersens udvalg af engelsk litteratur.
Eitrems udvalg af lettere engelsk læsning for gymnasiet.
Westerns »Engelske institutioner«.
Otto Andersens »A short history of English literature«. 
Herrestads grammatik.

Historie:
Ræders oldtidens historie.
0. A. Johnsens lærebog i middelalderens historie.
Raabes Nordens historie.
Øverlands Norges historie efter 1814.
Ottosen og Schmidts lærebog for realskoler o. s v.
Historisk læsning for gymnasiet, 1 — 9.

Geografi:
Haffners lærebog i fysisk geografi.
Haffners lærebog i økonomisk geografi.
Steens lærebog i matematisk geografi.

Matematik:
Bonnevie og Bergs aritmetik.
Bonnevie og Sørensens geometri.
Guldbergs stereometri.
Ole Johannesens trigonometri.

Naturfag:
Knudsen og Falch: Menneskets anatomi og fysiologi. II.
Resvolls botanik.
Johannesen og Nicolaysens kemi.
Bonnevies zoologi.



32 Kristiansunds skole. . [1903

VIIL Afgangseksamener.
A. Middelskoleeksamen

Fællescensuren for lOende kreds, der omfatter alle 
middelskoler indenfor amtet, holdtes iaar som følge af branden i 
Aalesnnd ved Kristiansunds skole 15de og 16de juni Som mid
lertidig formand i kredsen var opnævnt Kr.sunds skoles rektor. Til 
at bedømme de skriftlige arbeider fra de forskjellige skolers kan
didater var opnævnt følgende censorer, der var fordelt saaledes:
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Frans li (Rektor)
I G- 4 timer. Trampe Bødtker og Høsts lærebog i fransk 

for begyndere læst og repeteret, naar undtages pag. 81—90 og 
106--114. — Enkelte partier af grammatiken efter Schou Bruuns 
Grammaire fran(;aise.

2 G. 4 timer. Af Trampe Bødtker og Høsts læsestykker 
for gymnasiet læst og repeteret fra beg. til Le grand Michu. —■ 
Schou Bruuns Gram francaise i uddrag.

3 G. 3 timer. Af Trampe Bødtker og Høsts læsestykker 
læst og repeteret fra beg. til L’invasion Til ekstemporering ■ er 
benyttet: Le diable boiteux par Lesage. Samme grammatik

Religion (Krohn-H ansen).
I G 1 lime. Det foreskrevne udvalg af det gamle testa

mentes poetiske og profetiske skrifter efter forudgaaende redegjo- 
relse for den hebraiske poesis og profeternes ejendommeligheder.

2 G 1 time. Kirkehistorie: Livsbilleder fra oldtiden og 
middelalderen I sidste halvaar. Indførelse i de fire evangelier 
og gjennemgaaelse af de i planen opførte kapitler af Johannes’s 
evangelium.

3 G 2 timer. De nytestamentlige breve og aabenbaringen 
i udvalg efter læseplanen. I sidste halvaar: Hovedpunkterne i 
den kristelige tros- og sedelære under stadig hensyntagen til 
stiftsprovst Gustav Jensens »Kristenlære«

Historie (Zernin).
I + 2 G .3timer. Læst og repeteret: Middelalderens 

historie efter O. A Johnsens lærebog, den nyere tid indlil den 
franske revolution efter Ottosen og Schmidt II, Norges historie 
indtil 1319 efter Jens Raabes lærebog for middelskolen. Stoffet 
er stadig udvidet ved friere foredrag.

2 G 1 time. Gjennemgaaet de til foregaaende pensum 
svarende hefter af historisk læsning for gymnasierne. — Enkelte 
skriftlige udarbeidelser. Enkelte friere foredrag.
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2 + 3 G. 1 time. Reperet Ræders Oldtidens historie og 
Ottosen og Schmidts nyere historie i større afsnit.

3 G 4 timer. Europas nyeste historie efter Ottosen og 
Schmidt, stadig udvidet ved friere foredrag De tilsvarende hef
ter af historisk læsning for gymnasierne. — Øverlands Norges 
historie efter 1814. — Tarangers samfundslære. — Repetition af 
det hele ' artiumspensum.

Geografi (Nummedal).
I G. 1 time Gjennemgaaet den fysiske geografi efter 

Haffners lærebog.
2 G. 1 time. Læst og repeteret Steens lærebog i mate

matisk geografi.
3 G 2 timer. Læst Haffners lærebog i økonomisk geografi, 

hvorefter det hele artiumspensum i geografi er repeteret

Naturfag (Yderstad).
I G. Kemi: Johannesen og Nicolaysens lærebog 1ste 

halvaar 4 timer, 2det halvaar 2 timer. —• Ved første gangs gjen- 
nemgaaelse foregik stadig undervisningen i skolens kemiske labo
ratorium, og hver lekse blev gjennemgaaet med støtte i eksperi
menter. Ved anden gangs gjennemgaaelse blev eksperimenter 
væsentlig udført af eleverne selv. Ved tredje gangs gjennemgaaelse 
fik eleverne øvelse i at udføre beregninger til indøvelse af atom- 
vegternes anvendelse. Lidt mineralogi blev gjennemgaaet i skolens 
mineralsamling. — Fysiologi og h y g i en e: 2det halvaar 
2 timer. Knudsen og Falchs lærebog II læst og repeteret. En del 
eksperimenter udført.

2 G. 1 time. Botanik: Resvolls lærebog læst og repe
teret. Plancher og præparater benyttet. Plantefysiologiske eks
perimenter udført. I 3 timer har eleverne havt øvelse i at under
søge plantedele anatomisk ved mikroskopet. —■ Zoologi: Bon
nevies lærebog gjennemgaaet til »Metazoer«.

3 G. 1 time. Zoologi: Bonnevies lærebog læst og repe
teret. Præparater, plancher og mikroskop benyttet. — Botanik: 
Resvolls lærebog repeteret.



1904] Undervisningen. 27

Hla tematik (Nummedal).
1 G 4 timer. Aritmetik: Gjennemgaaet Bonnevie og 

Bergs aritmetik. — Geometri: Gjennemgaaet Bonnevie og 
Sørensens geometri. Opgaver paa skolen hver 14de dag i to 
sammenhængende timer og af og til hjemmeopgaver.

2 G timer. Læst og repeteret Ole Johannesens trigono
metri. Opgaver paa skolen hver 14de dag i særskilte eftermid
dagstimer.

3 G 2 timer. Læst Guldborgs stereometri, hvorefter det 
hele artiumspensum i matematik er repeteret. Opgaver paa skolen 
hver 14de dag i særskilte eftermiddagstimer.

Tegn in g (Ranheimsæter).
! G 2 timer. Middelskolens øvelser i perspektivisk tegning 

er fortsat. Stadig øvelser i skyggelægning. Lidt kjendskab til 
linearperspektiv er meddelt.

Sang (Kr. Fostervold).
I 1 time. Gjennemgaaet sang- og træffeøvelser væsentlig 

efter organist O Ottesens sangapparat, 1ste del. Derhos skala
bygning samt nogen sang- og musikteori Seips visebog benyttet 
ved siden af nævnte apparat.

II 1 time. Fortsat sang- og træffeøvelser efter sangappa- 
ratets 2den og 3dje del samt teoretisk undervisning og skalabyg
ning. Indøvet salmemelodier, folkesange samt IS? til skolens 
fællessange (9 trestemmige sange).

III 1 time. Fortsat øvelse som kl. II efter apparatets 3dje 
og 4de del. Repeteret og gjennemgaaet dur- og mol-skalaer, ind
øvet salmer og folkesange samt 25? til skolens fællessange.

IV + I, 2 og 3 G 1 time. Fortsat øvelse efter apparatets 
3dje og 4de del Indøvet en-, to- og trestemmige sange. Repetition.
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Legemsøvelser for gutter (Bodtker).
10 timer.

I -|- II + III . ............................ 1 time
I III......................................... 2 —

II....................................................... 2 -
IV + G........................................... 3 —
G....................................................... 2 —

»Louis Bentzens gymnastiktabeller«. Leg og øvelser ude, naar 
veiret har tilladt det. — Badning til 2den oktober. Elevernes 
deltagelse vil sees af nedenstaaende opgave:

120 4- 18 = 102 96

Svømmedygtlge
I 25 4- 2 = 23 16

II 22 4- 2 = 20 15
III 34 4- 4 = 30 30
IV 17 4- 5 = 12 14
G 22 4- 5 = 17 21

Legemsøvelser for piger (II. Giertsen, A Thorsen)

A. Thorsen (3 timer)

H. Giertsen (4 timer)

IV b
IV b 4- 111 b
IV b 4- III b
III b 4- II b
II b 4- Ib
II b 4- Ib

I b
Undervist efter- Louis Bentzens gymnastiktabeller 

fra I—V. (Kl I 4- II).
„ I—VI. (Kl. III).
„ I-VII. (KL IV).

Fritaget: IV b 1, III b 4, II b 3, Ib 9 elever.
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Ifølge undervisningsraadets bestemmelse afholdtes i, Volden 
skriftlig prøve og prøve i færdigheder for de 44 derfra anmeldte 
elever, hvoraf 13 var anmeldt til den mundtlige prøve ved Ham- 
bro’s skole i Bergen, 30 til Molde k. h. skole Og 1 til Kristiån- 
sunds skole. ....

Til eksamen var i alt anmeldt 104, hvoraf 6 ikke bestod 
den skriftlige del; 30 elever lagde ikke op tysk, 3 ikke engelsk, 
11 piger og 1 gut havde indskrænket pensum i matematik:.-

Skolens 34 elever i IV bestod alle — paa 1 nær — eks
amen. En elev,, Johanne. Jordfald,'fik S tf., 8 M.tf., 19 Tf., 3 
Ng.tf., 2 piger ingen, hovedkarakter paa grund af indskrænket, 
pensum i . matematik. 3 privatister underkastede sig.. eksamen: 

' ■ 1 El e ve r: ' ■, ,•
Gutter: 1. Aris'næs, Olaf. ; • ■ . < ■

2. Beeh, Hans. ,
3. Bræin, Edvard. ..
4. Fladmark, Morten.
5. Flad vad, Otto.
6. Grimsmo, Sigurd.
7. ( Gundersen, Jens.
8. Hole, Olaf.
9. Kvam, Thorleif.

10. Lied, Klaus.
11. Loennechen, Harald.
12. Normann, Ragnvald.

Piger:

13. Rasmussen, Eilert.
14. Rosbach, Hans. .
15. Saarheim, Bjarne.
16. Silseth, Arne.
17. Thorsen, Marius.
18. Aas, Nora.
19. Borthen, Marie.
20. Denstad, Edvarda.
21. Fostervold, Bergljot.
22. Harholt, Marie.
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23. Herlofsen, Margit,
24. Herlofsen, Tordis.
25. Hole, Edvarda.
26. Jordfald, Johanne.
27. Lossius, Ellen (indskr. pensum i mat).
28. Moe, Ellen.
29. Nielsen, Berjt.
30. Sognnæs, Dagny.
31. Tøsse, Cecilie.
32 Øie, Lydia.
33. Øwre, Dagny (indskr. pens i mat., ikke tegn ).

Privatister:
Gutter: 34. Moa, Marius (Ellingsens skole, Aalesund. - Ikke tysk).
Piger: 35. Rasmussen, Johanne (Voldens skole. - Ikke tysk).

36. Werring, Laura, der fik S.tf.
Desuden tog 1 elev, Andrea Aas, tillægsprøve i matematik 

med karakteren S.tf.

Som censorer ved mundtlig middelskoleeksamen i Molde 
var opnævnt fra denne skole:

Overlærer Torkildsen i engelsk (29, 30 juni og 1 juli)
Adjunkt Nummedal i naturfag (20, 21 og 22 juni).
Adjunkt Zernin i norsk (28 og 29 juni).

Ifølge undervisningsraadets bestemmelse sløifedes for denne 
skole den mundtlige prøve i engelsk, historie, geografi, naturkund
skab, gymnastik, haandgjerning og religion (IV). Paa elevernes 
vidnesbyrd opførtes da forhaandsvidnesbyrdets karakterer (§ 17).

Klasse III (50 elever) blev prøvet i religion, medens prøven 
i naturkundskab faldt bort.
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Censorer ved den mundtlige' prøve hér var følgende: 
Religion..............................
Norsk m.............................
Tysk m...............................
Engelsk m.........................
Historie..............................
Geografi...........................
Matematik.........................
Naturkundskab................  
Gymnastik......................  
Haandgjerning (gutterne) 

~(pigerne)

res. kapellan K r o h n-H a n s e n 
rektor.
cand, mag. Kristiansen, 
overlærer T o r k i 1 d s e n.
adjunkt Zernin.
adjunkt Jørgensen, 
skolebestyrer A mundru d. 
adjunkt Nummedal.
bestyrer F o s t e r v o 1 d.
bestyrer F ostervold.
frøken B a r n h o 1 d t.

Klasse III:
Religion.............................. frøken B a r n h o 1 d t.
Naturkundskab................ adjunkt N u m m e d al.

1 elev bestod i oktober f. a. udsat prøve i engelsk. — 
Paa anmodning af Aalesunds skoles rektor underkastede en pri
vatist fra Volden, som da var bosat her, sig i december f. a. 
fornyet prøve i religion ved denne skole.

3*
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Lossius,
Rasmus Brochmann. . . . Ng.tf. Tf.

M aa
delig Ng.tf M.tf Tf. Tf. Tf. Ng.tf. M.tf. Tf. Ng tf. Tf. Ng.tf.

Ranheimsæter, 
Ornulf......................... Ng.tf. Tf. Ng.tf. Tf. M.tf. M.tf. M.tf. M.tf. M.tf M.tf M.tf. M.tf. M.tf. M.tf.

Skappel, 
Harald..........................

Werring, 
Birger............................

Tf.

Tf.

Ng.tf.

Tf.

M.tf.

Ng.tf.

Ng tf.

Tf.

M tf

Tf.

Tf.

Tf.

Tf.

Tf.

M.tf.

Tf

Ng.tf.

Tf.

M.tf.

M.tf

M.tf

Tf.

M.tf.

Ng tf. Tf.

Tf.

Tf.
To elever og 1 privatist hestod ikke prøven. En elev^maa kontinuere i historie.

K
ristiansunds skole.

Censorer ved mundtlig artium var:
Adjunkt Schøyen (medlem af raadet) i matematik.
Overlærer Richter i norsk.
Overlærer Torkildsen i engelsk.
Cand. mag. Kristiansen i historie.
Bestyrer Fostervold i gymnastik.

Til proven i naturfag og tegning fremstillede sig foruden 1 G.s elever Olaf Pedersen 
(Molde). Desuden Erling Kristvig i 2 G, samt i tegning Laura Werring.
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IX. Nyindmeldte elever.
Optagelsesprøve til kl. I holdtes 28 og 29 juni. 
Fra folkeskolen var opnævnt som censor lærer Jordal.

1.
1. Alnes, Arne Kristian.
2. Dall, Patrick.
3. Dall, Robert Allan.
4. Endresen, Just Martin.
5. Flor, tierman Olai.
6. Hansen, Harry.
7. Hansen, Karl.
8. Hansen, Ludvig Arentz.
9. Herlofsen, Hans H. Rode.

10. Hjelle, Ole Christian.
11. Hovde, Johan.
12. Ingebrigtsen, Emil Ingeman.
13. Jørgensen, Otto.
14. Knudtzon, William August.
15. Krohn-Hansen, Einar.
16. Kvalvaag, Peder.
17. Løkvik, Iver.
18. Lyche, Ole Idar.
19. Loennechen, Sigurd Henrik.
20. Olafsen, Jens August.
21. Olsen, Daniel Onesiforus.
22. Petersen, Peder Waxvig..
23. Rambech, Ole Martinus.
24. Rosbaeh, Emil.
25. Sannes, Olaf Martin.
26. Skatvold, Haakon Alfred.
27. Sverdrup, Henrik.
28. Sæther, Johan Sigurd.
29. Torkildsen,Lauritz Hofgaard.
30. Trumpy, Einar.
31. Volckmar, Frantz August.
32. Width, Charles.

33. Andersen, Anna Mathilde.
34. Angvik, Anna.
35. Arnesen, Arna Semonie.
36. Bech, Jensine Caroline.

37. Brun, Anna Lovise.
38. Brun, Aslaug.
39. Eehaas, Elfrida.
40. Ellingsen, Eleonore Johanne
41. Endresen, Dagny.
42. Eriksen, Alma Adolfine.
43. Gulbrandsen, Augusta.
44. Lange, Dagny.
45. Lossius, Kitty.
46. Nysæther, Marie Constance
47. Rasmussen, Karen Amalie
48. Selmer, Ragna Marie.
49. Svendsen, Bertha.
50. Vestad, Anna Marie.

II.
51. Taraid Frette.
52. Rognskaug, Edvard.

III.
53, Ingeborg Frette.

IV.
54. Alf Helsing.

1 G.
55. Bang, Olaf.
56. Bræin, Edvard.
57. Gundersen, Jens.
58 Kvam, Thorleif.
59. Rosbaeh, Hans.
50. Saarheim, Bjarne.
61. Thorsen, Marius.
62. Nielsen, Beret.

2 G.
63. Werring, Laura.

3 G.
64. Nielsen, Sverre.
65. Herlofsen, Laura (hosp)
66. Holm, Constance.
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X. A. Bibliotekets tilvekst i 1907^.
Otto Kristiansen; Nye tyske stileovelser for middelskolen. Andet 

oplag.
H. Eitrem: Anmerkninger til »Et udvalg af engelske klassikere«.
Dahl og Hammer: Dansk ordbog for folket, h. 3—6.
Jakob Norby: Norsk udtale-ordbog over fremmede navne.
K. Brekke: Ny engelsk læsebog for middelskolen.
Henrik Lødrup: Glossar til »Ny engelsk læsebog«.
Carl R. Herrestad: Engelsk grammatik.
Karl Bjørset: Tysk læsebog. III.
Hjalmar Falk og Alf Torp: Etymologisk ordbog, h. 6—7.
Erekmann-Cliatrian: Histoire d’un Conscrit de 1813 ;(Velhagen & 

Klasing).
Alpbonse Daudet: Le petit Chose (Velhagen & Klasing).
Johan Storm: Landsmaalet som kultursprog.
Ludvig Holberg: Moralske tanker og epistler ved Just Bing.
Einar Johs. Nilssen: Norsk grammatik med opgaver og eksempler''
Thorbjørn Frølich: Norsk grammatik.
Barry Pain: Eliza. London 1904. (10 eksemplarer).
I. Kaper: Dansk-norsk-tysk ordbog. Kbhvn. 1904.
I. Lie-Nielsen: Engelsk grammatik for middelskolen.
Henry Sweet: A New English Grammar I. II. Oxford.
Karl Gustaf Andresen: Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit im 

Deutschen. Leipzig.
Axel Kock: Arkiv for nordisk filologi, 20 b., h. 1 — 4.
Larive & Flenry: Dictionnaire fran^ais (Petit).
Henry Alford: The Queen’s English. London.
C. J. Smith: Synonyms and Antonyms. London.

Otto Sverdrup: Nyt land, h. 20—33.
O. Rygh: Norske gaardsnavne. 15de bind.
E. A. Thomle: Norske herredags-dombøger. 1903 og 1904.
Huitfeldt-Kaas: Norske regnskaber og jordebøger fra det 16de 

aarh. — 1903.
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Oscar Alb. Johnsen: Lærebog i middelalderens historie for gymnasier. 
O. Eidem og O. Liitken: Vor sømagts historie, h. 7 —13.
Norsk historisk tidsskrift, 2 b., 3—6 h ; 3 b , 1—2 li.
Dansk historisk tidsskrift, 4,b., 4 — 6 h.; 5 b., 1 h.
Svensk historisk tidsskrift, h. 3, 1903; h. 4, 1903.
Byfoged F. A. Z Sandberg: Topografiske og statistiske medde

lelser om kjøbstaden Moss i dens fortid og nutids-
Overlærer Richard Olsen: Fra det gamle Moss*).
Hans Schjøth og Chr. Lange: Lærebog i verdenshistorien (Prøve

hefte).
Mommsen: Brødrene Gracchus, en romersk revolution.
Statholderskabets extraprotokol af supplicationer og resolutioner 

1642—1650.
Meddelelser fra det norske rigsarkiv, bidrag til Norges historie af 

utrykte kilder. ■ -
Snorre Sturlason: Kongesogur umsette ved S. Sehjøtt.
Nordahl Rolfsen: Verdenshisorien for de unge. I og IL
Foreningen til norske fortidsmindesmerkers bevaring: Aarsberetning' 

for 1903.
I. Raabe: Lære- og læsebog i Norges og Nordens historie. 
Johanne Louise Heiberg: Et liv gjenoplevet i erindringen, h. 1 — 5. 
Sophus Bugge: Norges indskrifter med de ældre runer, 2 b., Ih. 
Garl±Nærup; Norsk litteraturhistorie 1890—1904,. h. 1.
Dr. Andr. M. Hapsen: Landnåm i Norge.
J. A. Fridericia: Den nyeste tids historie. I.

Grundrids af Europas historie. 1600—1688.
Grundrids af almindelig historie. 1688—1789.

A. Mentz og G. H. Ostenfeld: Nordens Flora, h. 10—13.
Gustaf Kolthoff och L. A. Jagerskjold: Nordens fåglar.
Nyt magazin for naturvidenskaberne, 25 b , 4 h.; 26 b , h. 1—2.
Bulletin météorologique du Nord, 1903.
Axel Blytt: Haandbog i Norges Flora, h. 4—5.
Troels Lund: Dagligt liv i Norden, h. 14—38.
Sven Hedin: Tusen mil paa ukjendte veie.
*) Gave fra Moss brændevinssamlag.
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Dr. H. Mohn: Jahrbuch des norwegischen meteorologischen Insti
tuts fur 1903.

Nedbøriagttagelser i Norge udg. af det norske meteorologiske 
institut. Aargang I—IX.

G. F. Bricka: Dansk biografisk leksikon, h. 133—139.
Salmonsens konversationsleksikon, b. XIV.
I. B. Halvorsen: Norsk forfatterlexikon, h. 58 - 59.

Public Libraries and popular Education.
I. Aars: Karaktersagen.
Johannes Ording: Naademidlernes virken.

Romsdals amtstings forhandlinger for 1903.
Lov om høiere almenskoler m. m. Kjøbenhavn 1903.
Bætzmann: Norsk lovtidende for 1903 og 1904, 1 h.
Kongeriget Norges grundlov og øvrige forfatningsdokumenter, udg. 

ifølge stortingets beslutning af s/s 1903.
Statistisk aarbog for kongeriget Norge, 23nde aargang, 1903
Norges officielle statistik. Fjerde rækké nr. 84 og 85.

Den høiere skole for 1903/m 
Kringsjaa for 19O3/oi.
Review of the Reviews, h. 1—6, 1904.
Samtiden for 19O3/o4.
Luthersk kirketidende for 19O3/oi.
»For kirke og kultur« for 19O3/o.i 
Norsk kirkeblad, 1—27, 1904. 
»Naturen« for 19O3/oi.
»Vor ungdom« for 19O3/o4.
Norsk skoletidende for 19O3/o4.
Norsk lovtidende for 19O3/o4.
Norsk fiskeritidende for 19O3/oi.
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1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.

B. Tillæg ■ ' '
ti! ' "'7 , ..

katalog over discipelbiblioteket

Aagaard, Gustav: Paa Atlanteren.
Aanrudj Hans: gidsel Sidsærk
Aasen, Ivar; Folkeudgave af Ivar Aasens skrifter i udvalg.
Andersen, H. C : O. T : ■

—■■— : Improvisatoren.
—=— : Kun en spillemand.

Aubert, Elise: Dage som svandt.
Bojer, Johan: Et folketog.
Buli, H. J.: Sydover.
Coppée, Fran^ois:’ Skisser og fortællinger.
Daudet, Alphonse: Breve fra min mølle..

—— Skisser og fortællinger.
—M>n bror og jeg.

Elster, Kristian: Samlede skrifter, 1ste bind.
—;— ,, >> 2det „ .

Erckmann, Chatrian:. En rekrut fra 181.3. ,
Etlar, Carit: Udvalgte fortællinger.
Flood, Constantius: Magnus Barfod og hans samtid.
Gråne, A : Næsten voksén.
Gyllembourg-Ehrensvard, fru: Fortællinger.
Hauch, Carsten: Guldmageren.
Haug, A.: Kortfattet samfundslære.
Holst, H. P.: Den lille hornblæser.
Koren, Charlotte: Dronninger og partikampe.
Leijonskold-Oxenstjerna: En ung adelsmands eventyr.
Lie, Jonas: Den fremsynte.

•—•— Rutland
—=— Tremasteren »Fremtiden« ell Liv nordpaa.

Liisberg, Bering, H. C : Napoleon.
Mérimée, Prosper: Mateo Fåléone.
Moliére, J. B. P.: Hr. Jourdains adelsgriller.
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1152. Møller, Otio M : Guld og ære.
1153. Nielsen, Zacharias: Maagen.
1154 Pontoppidan, .Morten: Morten Luther.
1155. Paulsen, John: Den lille fru Thea.
1156. Rasmussen, Vilhelm: Japan.
1157. Schandorph, S: Smaafolk.
1158. —»— Det gamle apothek.
1159. Øvérland, 0 A.: Thraniterbevægelsen.
1160. Vor jord (1903).
1161. Folkebladet, 24de aarg. 1903.
1162. Erckmann Chatrian: Efter Moskous brand.
1163. -Norske gutter 1903.
1164. Heimburg, W.: Antons arvinger.

Marlitt, E.: Uglereden.
Abel, Kurt: Den nye tjener.
Efter spansk: Under den røde paraply.

1165. Chabrillat, H.: Hr. Lavaredes 25 Øre.
1166. Mansford, Charles, J : Pile fra et østerlandsk kogger. 

Laurie, André: Syv timer under Atlanterhavet.
Poe, Edg.ar Allen: Fra mystikkens verden.
Kohlrausch, Rob: I mørkkammeret.
Miihlenbach, L : Kurfyrsten og pengefyrsten.
Barack, M.: Paa bryllupsdagen.
Cobben, Maclaren: James Murrays forbrydelse.

1167. Aschenbach, Hanna: Frøken Chef.
Burnett Hodgson Franees: Dolly.
Litten, R.: En gammel sang.
Heimburg, W.: Mamsel unyttig.
Efter det franske: Pr. ekspress.

1168. Rolfsen, Nordahl: Verdenhistorien for de unge, 1ste del.
1169. —'— ,, ,, ,, ,, 2den del.
1170. Antar og Abla. En arabisk fortælling.
1171. Daudet, Alphonse: Den udødelige.
1172. Feuillet, Octave: Den. døde.
1173. Pailleron, E.: Hvor man kjeder sig.
1174. Sørensen, Jon: Nordland og Finmarken, reiseindtryk.
1175. Det norske Skogselskab: Ungdommen og skogen.
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Discipelbibliotekets regnskab.
Discipelbiblioteket havde efter ■ sidste opgjør (r 3«de pro- * 

gram) en restbeholdning ,:af kr. 316.30, • hvoraf !2-5 0: var; g a v e ’ 
fra konsul Ernst Petersen i Cape Town: ’

Nu stiller regnskabet sig saaledes : : ‘ :

Indtægt:,

1. Beholdning fra forrige aar............. ... ........... kr. 31 6.30, 
2. Renter i Kristiansunds kreditbank......... .......   . „ 5.00
3. do. i Kristiansunds sparebank......... .. .’. . . . . 0.24
4. Salg af kataloger........................................ '.i i, '. 3.80'

kr. ' 325.34

Udgift: . •/ .■ 4. ■ id' i" <
1. Regning fra Normans boghandel . .'d!........ '. . .. kr. 1’57.84
2. Særtryk af »Tillæg til katalog« ..... i ;2.00
3. »Norske gutter« . .v.1. :.. r . ....... .-. i „ 3.50
4. Indestaaende i kreditbanken........... ........... 1 ;254.82.
5. do. i sparebanken ........ ,... . . . ; _•« 7J8.

. kr'd’325.34

C. Den zoologiske samling
er forøget med følgende arter:

1. Fuglekongen. 11.’ Tiur.
2. Lovsanger. 12. Vibe.
3. Blaameise. 13. Tdpåkarv.
4. Topmeise. 14 Graamaage. '
5. Tommeliden. 15. Fiskemaage.
6. Engpiplerke. 16. Makrellerne.’
7.’ Strandsnipe 17. Grønbéhet vaildhotie;
8. Grønlink. 18. Hornugle**).
9. Skjære. 19. Ekorn**).

10. Grønspet. 20. Roskat**);
Desuden er anskaffet:

Leuckart: Samlung zoologischen Wandtafeln.
Hofstad: Botaniske plancher.

•) Givet af Ole Jfladvad i IV.
*•) Givet af lians Herlofsen i II.
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D Til den fysikalske Samling er anskaffet:
1, Model, af den hydrauliske presse.
2. Apparat til at vise Archimedes’ lov for legemer lettere end vand.
3. ' Apparat til at, vise kviksølvregn.
4. Model af sugepumpen.
5. Farveskiver.
6. , Apparat til paavisning af legemers forskjellige varmekapacitet

! t E Følgende karter er anskaffet
i løbet åf,de to sidste skoleaar:
Bamberg: Britisclie, Inseln. , ■
Debes: Physjkalische Wandkarte dér Erde.
Gaebjer: Oestliqhe Erdhålfte, physikalisch.

— Westliche. — —
, Oesterreieh-Ungarn, politisch.

Oltosén: . Skolekarl over Danmark, 1 hovedkart og 4 bikarter.
Reusch: Geologisk kart over De skandinaviske lande og Finland.
Scbwabe: .Griechische Welt.. 1O ■ ' ........
Supan; Karte ,d.er Jahresisothermem.
Refsdal:.^ Serie. I, . Norge og Skandinavien i 4 karter.

‘ Opsynet med discipelbiblioteket har frøken M o v i g, der 
ogéaa velvillig har paataget sig udlaanet.

Hr. adjunkt Nummedal har, opsynet med læsesalen 
for naturfag og samlingerne, samt kartskabet.

Hr. adjunkt Y d, e r s t a d fører tilsynet med det værelse, 
der er bestemt for undervisningen i kemi.

XI. Skolelægens indberetning'
for

skoleaaret 1903—04.
Samtlige nyindmeldte elever viste sig at være friske. For 

5 piger anførtes, dog. »middels, kropsudvikling« og »blodfattig« for 
2 stykkers vedk. med,tillægget »sterkt«. - For 6 gutter anførtes 
spæd legemsbygning. ,
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Skjønt skolen ogsaa dette skoleaar har været forskaanet for 
epidemier, viser den gjennemsnitlige forsømmelse pr. eley sig 
iaar at være 8,4 mod 6,2 dage i'fjor, — for . gutter,..7,5, før 
piger 10,3.

Grunden hertil er fpr 7 elever sygdomstilfælde af alvorligere 
natur, der har betinget fravær fra skolen af mellem 20—70 dage. 
Sygdommen har her været 2 tilfælde af lungebetændelse, 1 af 
mavesaar, 1 haardnakket ansigtsekzem, 1 halsbetændelse, samt 
for 1 elev svækkelse, der gjorde en middelhavstur ønskelig.

Forovrigt har influenza, hovedpine, dels betinget i alminde
lig blegsot og blodfattigdom, dels nervøs, været den almindelige 
grund til forsømmelse for et par eller enkelte dage, ligesom 
mavepine, kardialgi, tandpine, ondt i halsen eller- kort og godt 
»syg« uden nærmere opgave i meldesedlerne har været anført som 
forsømmelsesgrund.

Skolearbeidet i og for sig kan ikke forslaaes at have bevir
ket hovedpinen, da den omtrent i alle de tilfælde, hvor den 
oftere har forekommet, med sikkerhed synes at være bundén til 
blodfattigdom og blegfeber, og i aarets løb netop har forekommet 
hos de elever, der ved skoleaarets begyndelse er opført som 
blodfattige.

For de forskjellige klasser sees de forsømte dage gjennem- 
snitlig at være fordelt saaledes:

Gutter: Piger:
3 G. 20 dage. 13 dage
2 G. 9 —
1 G. 5,5 — . 10 —

IV m. 5,7 — 10 —
III » 5,7 — 8,3 —
II » 7,2 — 10,9 —
I » 8,3 —• 14,2 —

Et par piger med udtalt blodfattigdom med nervøs hoved
pine, saml 1 pige med blodfattigdom og sterk vekst er' efter 
konferaneo med rektor fritaget for sang, haandarbeide samt 
gymnastik.
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Fritagélsesgrund'for gymnastik 'haf; for gutter, været: 1 
mavekatarr med suspekt mavesaar, 1 gjennem.gaae.t spidskatarr, 
1 gjenpemgaaet .-vand ;i knæ.ef,; L gjennemgaaet gigtfeber, 1 hjerte- 
feil, 2 brok, 1 astma, 2 næsebjødning, 2 hjertebanken paa grund 
af anæmi. ; . ■

-For. pigernes vedkommende har frit-agelsesgrund været: 2 
suspekt mavesaar, 2- rygradskjævhed, 1 rheurtiatisme, 5 blodfat
tigdom, 1 uregelmæssig hjerteakfion,' 2 mafhedsfølelSé efter gjen
nemgaaet sygdom, de sidste dog blot for kortere tid. Fritagel- 
sésgrund 'for enkelte gange har været hovedpine, mavepine, tand
pine etc.

Tilslut bemerkes, at en elevs fravær paa eksercits. 47 dage, 
samt . eleverne- fra Aalesunds skole ikke er medregnet, i ind
beretningen. ■

I- Hakon Gjessing.

XII. Forskjelligt. 1
Skolens-e l e v-o r k e s t e r gav 14 februar for ’slegtninge 

og bekjendte i gymnastiksalen en afténundefholdnmg, dér 
indbragte c. kr. 50.00. ’

■ /iT r æ p 1 a n t n i n g havde middelskolens gutter 6, '7 og 9 
mai i de to sidste' timer under ledelse af sloidlæ're'r Haavold.

E k s p e d i t i o n sæ h e f Ræd er inspicerede skolen 28 
juni og besaa: blandt andet de nye lokaler, hvormed han i det 
hele var tilfreds.

Til sy- og strikkes t.u e er nu et ledigt klasseværelse 
taget i brug, hvorved undervisningen i: ha-andgjerning er lettet.

Da bankchef Lind opsagde sin post som kasserer, valg
tes i hans sted overlærer Torkildsen.
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XIII. Skolepenge og skolebeneficier.
Skolepengene udgjorde:
i Iste middelskoleklasse kr. 80.oo aarlig.
- Ilden. lilje og IVde do. „ 100.oo 

samt - gymnasiets klasser......................... „ 160.oo - —
Naar flere søskende (broder eller søster uden forskjel) besø

ger skolen, betaler den øverste fuldt ud, den anden V4og den 
tredje */* af klassens skolepenge. For flere, end 3 søskencle, 
som samtidig besøger skolen, betales intet.

Skolepengene erlægges forskudsvis for hvert fjerding- 
aar og betales en af de seks første læsedage i samme til skolens 
kasserer Id. 4—5 efterm. Senere er kassererens kontor aabent 
i samme lime de 3 sidste søgnedage i ugen.

Strækker nogen gang paa grund af omstændighederne aars- 
eksamen sig ud over 30te juni, betales intet for de , dage, i juli 
af disciple, som efter eksamen gaar ud af skolen.

Forsømmes skolepengene erlagt inden fjerding aarets udiøl), 
og kassereren derom gjør anmeldelse til rektor, nødes denne 
til at udelukke discipelen fra undervisningen, indtil de erlægges.

Naar en discipel skal forlade skolen, før han har taget 
middelskoleeksamen, maa udmeldelse ske 6 uger forud, ledsaget 
af underretning om hans fremtidige bestemmelse.

Enhver discipel kjøber ved sin indtrædelse i skolen —- i Nor
mans boglade —• en trykt »Kvitteringsbpg for betalte skolepenge 
til Kristiansunds skole« med de giældende bestemmelser for dis
ses erlæggelse og beregnet paa at vare et fuldstændigt skolekur
sus. Paa denne maade har forældre til enhver tid fuld oversigt 
over, hvad et barns skolegang til dato har kostet. ; ,

I skoleaaret 19O3/o< var af kirkedepartementet uddelt
hel friplads.............. til 1

—— ....... - 1
—— .............. - 1
—— ................ - 2

trefjerdedels friplads - 2
halv friplads ........... - 1
—.............. - 1
— ................ - 6
—................ - 5

elev i 2 G.
» ■ i 1 G.
» i IV.
» i III.
» i II.
» i 2 G.
» i IV.
» i III.
» i II.

til samlet beløb kr. 1,450.oo.



48 kristiansunds skole. [1903

Af brandlidte fra Aalesund havde i sidsté halvaai’ 4 elever 
hel friplads, 2 halv friplads. ■ '

Af det lossjusske .legaf til 1 elev i 1 G og resten 
til 1 i II til samlet beløb kr. 200 oo.

Af Lars Guttormsens legat
1 'hel friplads..................... til 1 elev' i III,

■ halv » . . .. . . . . . . -' 3 ' » i 11 ’ ’■
til samlet beløb kr. 250.oo. . :• •

i _ - -------- :----- '-- : , j ■ \

»Rektor Bødtkers j u b i 1 æ u m s f o n d«, dannet , for 
størstedelen af sammenskud fra hans ældre disciple paa Kristian- 
sunds: skole' til ét beløb af 2,015 bo og senere forlaget ved‘ ét 
tilskud fra ham selv paa kr. 3,000 oo (se 24de program p. 33) 
beløb sig ved slutningen af dette: skoleaar. med renter og renters 
rente til kr. 6,509 18. Af dette legat er endnu intet uddelt.

Ansøgning om friplads for følgende skoleaar maa, 
for at komme i betragtning, være bilagt med erklæring 
fra paalidelige mænd om ansøgerens trang hertil og ind
leveres paa rektors kontor inden 15de,mai,

Inden samme tid maa ogsaa, anmeldelse om nye 
disciple, der ønskes optaget i skolen, være indleveret til rek
tor, og saadan anmeldelse maa altid være ledsaget af barnets 
daabs- og vakcinationsattester.

_________ _ , i i. ’
Skolens kasserer er overlærer T o r kild s e m

Skolens læge er praktiserende læge Hakon Gjessing.

Skolens vagtmester er Albert Neuenkirken.
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XIV. Skolens regnskab.
i budgetaaret Vi 1903—31/3 1904.

1. Udgifter:
a. Lønninger og alderstillæg............................ kr. 29,367.58
b. Tryknings- og avertissements., program. . » 457.89
c. Blandede og tilfældige udgifter................... » 188.06
d. Pension til fhv. pedel Gjersvold............... » 350.00

2. Indtægter:
a. Skolepenge.......................................................kr. 15,512.00
b. Renter af skolens kapital ........................... » 1,660.00
c. Andre indtægter.............................................. » 206 15
d. Tilskud af statskassen.................................. » 13,000.00

3. Udgifter, der alene paahviler kommunen:
a. Løn til pedel og skolelæge samt renhold . kr. 1,039.70
b. Bibliotek og samlinger..................................... » 536 24
c. Lys & brænde................................................ » 665.63
d. Diverse udgifter.............................................. » 107.26

Kristiansund, 12te september 1904.

Schou Brtiun.


