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Aarsberetning.

I. Skolens forstanderskab.

Foged 0. A. Owreil, stedets magistrat, selvskrevet medlem, 
formand.

Bogtrykker Fredrik Krohn, viceformand, forstander siden sko
lens oprettelse 1884, sidst gjenvalgt 2—2—88.

Ingeniør 0. A. (Irølldahl, fra 1884, sidst gjenvalgt 2—2—88. 
Kjøbmand A. Weien, fra 1884, sidst gjenvalgt 10—4—86.
Doktor Nils Bryhn, indvalgt 27—8—88.

Da foged Owren 1ste juli 1889 tog afsked, indtraadte kst. 
foged B. Bache som selvskrevet medlem; doktor Bryhn valgtes 
da til forstanderskabets formand. Skolens bestyrer deltager i 
forstanderskabets møder uden at afgive stemme.

II. Lærerpersonalet

Woll, Hans Ellertsen, født 1854, cand. theol. 1878, ansat som 
skolens bestyrer 1885.

Kjelstrup, Bernhard Hartvig, f. 1844, officer 1870, premierløit- 
nant, ansat som andenlærer 1885.

Arnundrud, Engebret, f. 1863, stud, real., ansat 1884.
Næss, Arnt Haakon, f. 1866, seminarist, ansat 1886.
Jønsherg, Thora, f. 1853, ansat 1883.
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Holst, Anna, f. 1845, ansat 1883.
Bryhn, Anna, f. 1860, ansat 1884.
Blyberg, Marie, f. 1866, ansat 1885.

Da student Amundrud fratraadte sin post fra 1ste oktober 
1888 for at fortsætte sine studier, ansattes i hans stilling som 
vikar skoleaaret ud, cand. mag. 0. Chr. Dahl (f. 1862, cand. 
mag. 1886). Frk. Marie Blyberg afgik ved døden i december 
maaned 1888; i hendes sted vikarierede skolens tidligere elev 
frk. Jensilie Holmhoe ud skoleaaret. Endelig opsagde semina
rist Næss ved nytaar sin post for at paabegynde universitets
studier, og ansattes i hans sted som vikar for skoleaaret stu
dent Karl Faldt.

Skolens pedel er siden 1886 Daniel Melland.

III. D i s ci pe lan la I.

Skolen talte ved afslutningen af skoleaaret 1887'—1888 70 
elever, af nye disciple optoges 30; det samlede antal var altsaa 
ved slutningen af 3die kvartal 100. I aarets løb udmeldtes 13 
og optoges 5 elever. Ved slutningen af 2det kvartal havde alt
saa skolen 94 disciple. Elevernes fordeling i skolens forskjel- 
lige klasser (gutter og piger særskilt opførte), deres gjennem- 
snitsalder samt fordeling paa land og by vil sees af følgende 
tabel:



Af de 45 elever fra landdistrikterne hørte 28 hjemme i Norderhov, 6 i Aadalen, 5 i Hang, 
3 i Jevnaker, 2 i Lunder og 1 i Hole.

Klasse.
3die 

kvartal.
18

4de 
Kvartal.
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3Smaaskolen A.
G.

8
p.

3
G.

8
G.

8
P.

3 7 6 5

— B. 1 3 1 3 1 3 1 3 8.77 8 2 2

Middelskolen I. 3 5 4 5 5 6 4 6 9.-50 9 3 5

— TI. 10 5 10 5 10 5 8 5 10.64 10 9 6

— III. 9 9 9 8 9 8 8 7 12.26 11 8 10

— IV. 8 6 7 6 7 6 7 5 12.91 12 7 7

— V. 7 8 7 8 7 8 8 8 13.75 13 10 5

— VI. 9 6 10 6 9 6 7 6 15.04 14 10 5

Sum .... 55 45 56 45 56 45 51 43 55 45

Totalsum . . . 100 101 101 94 100

1889] 
III. 

D
iscipelantal.
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IV. Fagfordelingen.

Bestyreren: Religion i V—VI mkl. . . 4 t.
Norsk i V—VI mkl. ... 7 t.
Engelsk i V—VI mkl. . . 10 t.
Fr ansk i V—VI mkl. ... 4 t.

------------ 25 timer.
Løit. Kjelstrup: Matematik III—VI mkl. . 22 t.

Tegning V—VI mkl. ... 2 t.
Gymnastik I—IV mkl., gutter 6 t. 

------------ 30 timer.
Stud. Amuudrild: Tysk IV-VI mkl.......................12 t.

Naturfag II—VI mkl. ... 12 t.
Engelsk IV mkl........................... 5 t.

------------ 29 timer.
Seminarist NæSS: Geografi IV—VI mkl.... 6 t.

Tysk III mkl................................ 5 t.
Regning I—II mkl. ... 8 t.
Skrivning I—III mkl. ... 7 t.
Sang I—VI mkl.......................... 4 t.

------------ 30 timer.
Frøken Jølisberg: Historie V—VI mkl. ... 6 t.

Religion IV mkl......................2 t.
Norsk IV mkl.......................... 4 t.
Tysk II mkl.............................6 t.
Geografi II mkl. .... 2 t.
Tegning I—IV mkl. ... 6 t.

------------ 26 timer.
Frøken Bryllli: Norsk, geografi, historie III mkl. 11 t.

Norsk II mkl................................ 5 t.
HaandarbeidelV—-VImkl., piger3 t.
Gymnastik I—VI mkl., piger 6 t.
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Frøken Blyberg: Religion I—II mkl. ... 3 t.
Norsk, historie, geografi I mkl. 14 t.
Historie II—IV mkl. ... 6 t.
Haandarbeide I—III mkl., piger 3 t. 

------------- 26 timer.
Frøken Helst: Religion III mkl........................... 3 t.

Smaaskolen............................. 24 t.
------------ 27 timer.

Denne fagfordeling undergik imidlertid i skoleaarets løb 
paa grund af de tvende læreres fratrædelse og frøken Blybergs 
dødsfald flere forandringer; som de væsentligste merkes, at be
styreren maatte overtage sangundervisningen, hvorfor hans 
timer i religion i V mkl. overdroges til frøken Jønsberg, hans 
norske timer i samme klasse til cand. mag. Dahl. Student 
Falch overtog engelsk i IV mkl. Frøken Holst overtog religi
onstimerne i I II mkl., hvilke frøken Hohnboe ækvivalerede 
med norsktimer i smaaskolen.
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V Timefordeling m m

Klasser.
I M.

G. P.

IIM. III M.

P.

IV M V M. VI M. a. b.

Fa
ge

ne
s 

, mid
de

lta
l.

G. , p.G.

i 1G. P. G. G. P.

Religion......... 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
— 1

2 2 1 15

Norsk............. 8 6 5 4 5 4 4 3 4 3 3, 2 3 ' 29

Tysk............... - 6 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 23

Engelsk.......... - - - - - 5 5 5 4 5 4 4 15

Fransk............ - - - - - - - (2) (2) P) 12) (1> ■ 4

Historie........... , 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
■

2 1 19

Geografi......... 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 13

Naturfag........ - - 2 2 2 2 2 2 3 1 3 1 3 12

Matematik... . 4 3 4 3 5 3 6 3 5 3 6 5 5 .30

Tegning.......... 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 7

Skrivning.... 4 3 3 1 2 1 - - - - 7

Haandarbeide. - 3 - 3
1

- 3 - 3 - 3
■

3 3 6

Sum................. : 26 25 30
1

27 30 27 30 27 ' 29
31

26
28

29 25 26
27 27

' 180

Sang............... 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2' 2 2 4

Gymnastik . . . 3

P
00 

!

3 
L.

3 3 3
...

3 3 3 3 3 3 3 12
|=—

Totalsum........ 30 29 35 32 35 32 35 32 S 31
33

34
36

30
32

kl

32 196

Religionstimerne for I og II mdkl. har været kombinerede, 
ligesaa delvis tegne- og skrivetimerne for I, II og III. 1 haand- 
arbeide har pigerne været delt i to afdelinger, I—III og IV—VI 
mdkl.; det samme har været tilfældet med sangundervisningen, 
ligesom der har været 4 gymnastikpartier. 3 elever har været 
delvis fritagne for deltagelse i religionsundervisningen (tilhørende 
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methodistkirken). I undervisningen i fransk har 16 elever del
taget. To elever har efter forældrenes ønske været fritagne for 
at læse tysk. De børn, der paa grund af manglende gehør eller 
af tilfældige grunde ikke har været tilstede i sangtimerne, er 
bievne beskjæftigede med tegning eller skrivning. 7 elever har 
efter lægeattest været ganske fritagne for gymnastik.

VI. Undervisningen

Religion.

I lllkl. Luther’s katekisme : de tre første parter samt bøn
ner. Vogt’s lille bibelhistorie: fra det nye testamente ud om 
Paulus. Lært salmerne 8, 26, 130, 145, 350, 351, 605, 611, 
599, 600, 411, 421 i Landstads salmebog. Søndagenes evange
lietekster læste og gjennemgaaede.

11 lllkl. Luther’s katekisme: første til fjerde part. Vogt’s 
større bibelhistorie: fra skabelsen til Samuels bøger. Gjennem- 
gaaet Jødelands geografi efter kartet. Salme 131, 136, 599, 
600, 19, 44, 357. Evangelieteksterne gjennemgaaede.

111 mkl. Luther’s katekisme læst i sin helhed. Af Pon- 
toppidans forklaring (Sverdrups udgave) læst den tredie part. 
Bibelhistorien: fra Ruths bog til det nye testamente. Salme 
94, 97, 134, 352, 357. Søndagenes evangelietekster lærte uden
ad og gjennemgaaede.

IV lllkl. Forklaringen: 1ste og 2den part til 3die Artikel. 
Bibelhistorien: det nye testamente til «Jesu opstandelses. Sal
mer : repeteret 20, 26, 94, 97, 130, 136, 350, 352, 435. Fulgt 
med i kirkeaaret.

V mkl. Forklaringen: 3die artikel, 4de og 5te part. Bi
belhistorien: fra «Jesu opstandelses bogen ud. Salmer: repete
ret 20, 27, 94, 97, 130, 134, 136, 352, 435. Læst udvalgte af
snit i bibelen, fulgt med i kirkeaaret.
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VI Illkl. Forklaringen og bibelhistorien repeteret. Gjen- 
nemgaaet kirkeaaret og gudstjenestens ordning efter den gamle 
og nye liturgi. Repeteret salmeudvalget i Odlands katekisme- 
udgave. Læst udvalgte afsnit i bibelen.

Skoleandagt for den samlede skole har været afholdt under 
bestyrerens ledelse hver mandag og lørdag, før undervisningens 
begyndelse og efter dens afslutning.

Norsk.
I Illkl. Paus's og Lassens læsebog II trin 1ste afdeling til 

side 146, enkelte stykker gjentaget. Digte lært udenad (Men
neskets engle, Liden ekorn, Dyre vaa, Raad for uraad, Trysil- 
Knut). Hofgaards gramatik: indledningen læst tilende. Analyse 
efter Jensens eksempelsamling side 1—18. Diktat vekslende 
med afskrift to gange ugentlig.

II Illkl. Samme læsebog II trin 2den afdeling. Af digte 
lært udenad: Fridthjofs vikingebalk, Da jeg var lille, Slædefar
ten, Kirkeklokkerne i Farum, Olav Trygvesson, Truls og Inger, 
Hundemordet. Mundtlig gjenfortælling af de i læsebogen læste 
stykker. Af grammatiken: det vigtigste af formlæren og de 
enkleste sætningsforbindelser gjennemgaaede. Analyse efter 
Jensens eksempelsamling samt læsebogen. Reglerne for retskriv
ning og skilletegn mundtlig gjennemgaaede. Ugentlig diktat 
paa skolen. Hjemmeafskrift eller gjenfortælling 1 gang om ugen.

III Illkl. Samme læsebog, tillægget til II trin; friere 
gjengivelse af det læste. Af digtene lærte udenad: Matrosen, 
Fiskergutten, Buesnoren, Pleiebarnet, Birkebensang, Dei vil al
tid klaga og kjyta, Ensomhed, Sæterjentens søndag m. fl. Af 
grammatiken §§ 1—123, 143—162 (uden anmerkninger). Ana
lyse efter læsebogen. Aars’s retskrivningsregler er gjennemgaa
ede og læste. Diktat ugentlig. Skriftlige hjemmearbeider hver 
14de dag, gjenfortælling og enkelte lettere opgaver, der i for- 
veien var gjennemgaaede paa skolen.

IV Illkl. Samme læsebogs III trin, 1ste afdeling. Digte: 
«Jeg er nu saadan, jeg», Den norske bonde, Domine quo vadis, 
Møllergutten, Fanitullen, Over de høie fjelde m. fl. Hofgaards 
grammatik fra begyndelsen til § 170. Analyse efter læsebogen.
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Diktat paa skolen hver 14de dag vekslende med skriftlige hjem- 
mearbeider, til hvilke mønstre har været gjennemgaaede og mo
menter opgivne. Indholdet har været fortællinger eller lettere 
beskrivelser (Martin Luther, Et sneboldslag, 17de mai, Koens 
nytte m. 11.). Der er lagt vægt paa klar og smuk oplæsning 
og forstandig gjengivelse af digtene. De i læsebogen læste styk
ker er bievne gjenfortalte og særlig omhu lagt paa en grei og 
korrekt form og udtale.

V lllkl. Samme læsebog III trin 2den afdeling vekslende 
med udvalgte stykker af Eriksen og Paulsens læsebog (III del). 
Under læsningen er indholdet forklaret og de fremmede ord 
gjengivne paa norsk. Af digte lært: Kong Haakons gildehal, 
Et gammelnorsk herresæde, Til Herman Foss, Til Bergen, Sog
nefjorden m. 11. Følgende stile er skrevne: 1) Beskrivelse af 
en kirkegaard, 2) Fortæl lidt om vore vigtigste kornsorter, 3) 
En baadtur, 4) En ildebrand, 5) Vore løvtrærs udseende under 
de forskjellige aarstider, 6) En drøm, 7) Hvorledes jeg kom til
at sande ordsproget: Af skade bliver man klog, 8) Et besøg i
en fattig families hjem, 9) En barndomserindring, 10) Hvorle
des jeg benyttede en fridag fra skolen, 11) Glassets anvendelse,
12) Om nogle af vore vigtigste husdyr og den nytte vi har af 
dem, 13) Terje Viken, 14) Dampkraftens anvendelse og nytte, 
15) Seværdigheder paa og ved Hønefos, 16) Vaaren kommer, 
17) Indholdet af en aften paa Giske. Til flere af opgavene er 
givet dispositioner. Diktat har som regel været skrevet hver 
fjortende dag. Troper og figurer er gjennemgaaede og et kort 
resumé af dem dikteret. Endvidere er verslæren læst efter 
Hofgaards grammatik, hvorhos korte literaturhistoriske notitser 
er meddelte om de læste forfattere. Analyse leilighedsvis. Af 
Hofgaards Grammatik læst ud syntaksen.

VI mkl. Samme læsebog III trin, tillægget. Under gjen- 
nemgaaelsen af forfatterne tillige læst uddrag efter Rolfsens 
<Norske digtere« samt brudstykker af de nyere forfatteres 
værker. Det læste stof krævet gjengivet enten ved mundtligt 
foredrag eller i kort skriftligt resumé. Af digte læst: Kristian 
den andens vise, Fædrelandssang, Haakon Jarls død, Protesilaos, 
Normandssang, Vårt land. Stile: 1) Reise med seilskib fra 
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Kristiania til Hammerfest, 2) Et gammelnorsk herresæde, 3) 
Vort lands vigtigste udførselsartikel, 4) Et skibbrud, 5) Sverre 
Sigurdssøn, 6) Den politiske kandestøber, indhold og tankegang 
(gjennemgaaet paa forhaand og forklaret), 7) Vore skove, 8) 
Det østen- og vestenfjeldske Norge, 9) En sømand, hans liv og 
sysler, 10) Historiske begivenheder paa Ringerike, 11) Julens 
betydning og festligholdelse, 12) Sammenligning mellem Gustav 
Adolf og Karl den tolvte, 13) Et besøg i en fabrik, 14) Fortæl 
om Nansens ekspedition til Grønland (gjennemgaaet), 15) En 
Tycho Brahesdag, 16) Elven fortæller om sit løb (momenter 
opgivne), 17) Hvorledes kan jeg som barn bidrage til hjemmets 
hygge, 18) Skildring af et smukt landskab, 19) Hvilken nytte 
har vi af vore elve? Læst Norbye: digtarterne. Repeteret 
Hofgaards grammatik, lært de skrevne notitser om troper og 
figurer samt de literaturhistoriske oplysninger.

Tysk.
II Illkl. D, F. Knudsens elementarbog fra begyndelsen til 

pronomenerne. I andet halvaar skriftlige øvelser (bøininger, 
diktater, stile).

Hl Illkl. Samme lærebog pag. 72—179 med forbigaaelse 
af enkelte stykker. Løkkes større grammatik § 62 til § 120. 
Diktat og stil 1 gang ugentlig, væsentlig i tilslutning til det i 
lærebogen læste; hyppig mundtlig oversættelse fra norsk til tysk.

IV illkl. Pauss og Lassens læsebog pag. 1 til pag. 69. 
Løkkes grammatik formlæren ud, af syntaksen til genitiv. 
Knudsens stiløvelser 1ste afdeling samt af sammenhængende 
stykker 1—13. Mundtlige øvelser paa adjektivernes og prono
menernes bøining.

V illkl. Samme læsebog pag. 72 til pag. 141. Enkelte 
lettere digte lært udenad. Grammatik : syntaksen ud, repeteret 
formlæren samt en del af syntaksen. Stiløvelserne: pag. 122 
—126, 57—62, 121—122, 134, 140. Stil paa skolen hver uge, 
hjemmestil hver fjortende dag. Mundtlige oversættelsesøvelser 
efter bogen og lettere eksempler fra dagligtalen.

VI Illkl. Samme læsebog pag. 133—146, 151—159, 243—
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250. Ekstemporer 213—234 samt Gerstacker’s Irrfahrten. Repe
teret grammatiken. Stiløvelserne: pag. 133—146 tilligemed 
flere eksamensopgaver.

Engelsk.
IV mkl. Brekkes læsebog for begyndere læst og repeteret 

til side 104. Diktat 1 gang ugentlig; en gang imellem let stil; 
mundtlig retroversion hver time. Af læsebogens grammatik er 
det stykkerne tilsvarende pensum lært.

1 mkl. Brekkes engelske læsebog; side 11—36, 55—60, 
84—103, 218—225, desuden læst cursorisk side 1—11, 43—55, 
107—118, 167—217. Af Løkkes grammatik (Western) læst 
formlæren samt de til Knudsens stiløvelser svarende dele af 
syntaksen. Ugentlig stil paa skolen, hver fjortende dag hjem- 
mestil. I stiløvelserne naaet til stykket 33, hvorhos en flerhed 
af de mindre sammenhængende fortællinger er gjennemgaaet og 
skrevet. Enkelte af læsebogens digte læste udenad. Ved sam
tale indøvet brugelige vendinger og gloseforraadet søgt udvidet.

VI mkl. Samme læsebog; side 103—126,135—141, 247 — 
283; ekstemporet bogens øvrige tidligere ikke læste indhold; des. 
uden læst ekstempore Yonge’s Kings of England 40 sider. Repe
teret grammatiken i sin helhed. Stiløvelserne: ud eksemplerne, 
enkelte sammenhængende stykker, dernæst Brekkes opgaver for 
6te klasse. Hyppige taleøvelser; gjennemgaaet synonymer og 
præpositioner. 1 skolestil hver uge, hjemmestil hver 14de dag.

Fransk.
V lllkl. Knudsens og Wallem’s læsebog 1—23; de tilsva

rende afsnit af Brynildsens gramatik. Hovedvægt lagt paa en 
korrekt udtale af de specifik franske lyd samt paa sikkerhed i 
det vigtigste af formlæren. Enkelte diktater, nogle af læsebogens 
norske stykker oversatte.

VI mkl. Samme læsebog side 23—35, 39—47, stykkene 
27, 30, 37, 43. Grammatiken repeteret, særlig vægt lagt paa 
sikkerhed i verbalformen og de uregelmæssige verber; iøvrigt 
som i forrige klasse.
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Historie.
I lllkl. Pettersen’s norgeshistorie: Fra Olaf Kyrre bogen ud.
Il lllkl. Nissen’s verdenshistorie: Fra begyndelsen til mid

delalderen.
111 mkl. Samme lærebog: Fra middelalderen til den nyere 

historie. Eriksen’s nordenshistorie: Fra begyndelsen til Dan
mark under Kalmarunionen.

IV lllkl. Nissen’s verdenshistorie: Den nyere historie til 
den franske revolution. Eriksens nordenshistorie: Fra Danmark 
under Kalmarunionen til »Sverige under Vasaslægten».

V lllkl. Verdenshistorien: Fra den franske revolution bo
gen ud. Nordenshistorien: Fra Sverrige under vasaslægten bo
gen ud.

VI lllkl. Repeteret verdenshistorien og nordenshistorien ef
ter Nissen’s og Eriksen’s lærebøger.

Geografi.
1 mkl. Horns lille geografi: Europa. Stadige øvelser i 

karttegning.
II lllkl. Samme lærebog: De fire fremmede verdensdele. 

Repeteret Europa. Karttegning.
III mkl. Horns større lærebog i geografi: Era Asien ud 

bogen. Karttegning.
IV mkl. Samme lærebog: Europa til Danmark (side 66— 

132) Karttegning.
V mkl. Samme lærebog: Danmark, Sverige, Norge (side 

132—172) samt side 184—189. Karttegning.
VI mkl. Samme lærebog: Matematisk og fysisk geografi, 

side 184—189 samt 1—10. Repeteret det hele pensum; øvelser 
i karttegning, væsentlig paa vægtavlen.'.

Naturfag.
Il mkl. Sørensens »Dyrerigets Naturhistories: Fra begyn

delsen til »Krybdyr*. Ved undervisningen i størst mulige ud
strækning benyttet skolens samling af udstoppede dyreskeletter 
og kranier tilligemed forevisning og forklaring af Dybdahls 
plancher.



1889] VI. Undervisningen. 13

111 mkl. Samme lærebog. I zoologi til «leddyrene>. I 
botanik: plantens ydre bygning, blomsten, frugten. Linnée’s 
system og det naturlige system gjennemgaaet indtil »ærteblom
strede*. Mundtlig beskrivelse knyttet til forevisning af levende 
planter; smaa botaniske udflugter i skolens umiddelbare nærhed.

IV mkl. Samme lærebog. Zoologi ud afsnittet samt af
snittet om «mennesket». Undervisningen i botanik som i 
forrige klasse.

V mkl. Getz’s lærebog i fysik; den obligatoriske del læst 
og repeteret; undervisningen stadig ledsaget af eksperimenter; 
Gutterne repeteret zoologien. I botanik gjennemgaaelse af pen
sumet ved forevisning og bestemmelse af levende planter. Skrift
lige opgaver i fysik: Luftpumpen og de vigtigste eksperimenter, 
der kan udfores med den. Varmens forplantning. Varmens 
overførelse i arbeide.

VI mkl. Repeteret pensumet i zoologi, botanik og fysik. 
Skriftlige opgaver: Fuglenes skelet og fordøielsessystem. Næb
og fodform hos de forskjellige fugleordener. Norges krybdyr. 
Vore vigtigste saltvandsfiske. Lysets og varmens natur og for
plantning.

Regning og matematik.
1 mkl. Johannesens regnebog. Fra begyndelsen til addi

tion i uensbenævnte tal. Anvendte, eksempler i de fire regnings
arter, herunder indøvet det metriske system. Hovedregning.

II mkl. De fire regningsarter med benævnte tal; addition 
og subtraktion af brøk. Hovedregning især med eksempler fra 
det daglige liv i metrisk maal og vægt.

111 mkl. Multiplikation og division af brøk, brudden brøk. 
Decimalbrøk. Enkelt reguladetri.

IV mkl. Gutterne. Bonnevies arithmetik: Fra begyn
delsen til ligninger med 1 ubekjendt. Bonnevies geometri: Fra 
begyndelsen til anden bog; konstruktionsopgaver. Regning: 
Enkelt og sammensat reguladetri, forhold og proportioner. Pi
gerne. Udmaalingslære til cirkelen. Bogstavregning ud de 
fire regningsarter af brøk. Regning: Enkelt og sammensat re
guladetri, forhold og proportioner.
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1 Illkl. Gutterne. Arithmetik: Fra proportioner til an
den grads ligninger. Geometri: Fra anden til femte bog. Reg
ning: Renteregning, rabat, diskonto. Pigerne. Udmaalings- 
lære: Fra cirkelen til legemer. Bogstavreguing: Ligninger med 
en og flere ubekjendte. Regning: Procent og rentesregning. 
Rabat. Konstruktioner, opgaver.

VI Illkl. Gutterne. Arithmetik: Ligninger af anden 
grad. Repeteret pensumet. Geometri: Fra femte bog ud; re
petition, opgaver og konstruktioner. Regning: Rentesrente med 
logarithmer, selskabsregning, blandingsregning og kjederegelen. 
Pigerne. Udmaalingslære, repetition og konstruktioner. Bog
stavregning: Repetition og opgaver. Regning: Kjederegelen. 
Repetition.

Tegning.
I mkl. Lodrette, vandrette og skraa linier, deling af samme, 

rette vinkler, lodrette og skraa kvadrater med lette mønstre ef
ter A. Bergs veiledning. Brikketegning, takttegning og hukom
melsestegning. Tegningerne er optegnede paa tavlen og forkla
rede, derpaa har eleverne tegnet dem i mindre maalestok i sine 
tegnebøger.

11 illkl. Kvadrater, rektangler, romber, sekskanter, otte
kanter efter A. Bergs veiledning. De forste af Von Hanno’s teg
ninger. Takttegniug, brikketegning og hukommelsestegninger 
som i forrige klasse. Tegningerne skrafferede.

111 inkl. Som i forrige klasse, kun vanskeligere mønstre i 
figurerne, dertil femkanter og cirkler.

De letteste af Herdle’s fortegninger har været benyttede. 
I første halvdel af skoleaaret er konturerne bievne optrukne, i 
sidste halvdel ogsaa lagt over med tusch.

IV illkl. Efter Berg: Klipse, ægoval, spiral, sneglelinie, des
uden lotos, palmetter og urner. Herdle’s og Von Hanno’s forteg
ninger benyttede. Tegningerne optrukne og lagte over med 
tusch.

V Illkl. Lette Hadeornamenter efter vægplancher; projek
tionstegning hveranden time.
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VI mkl. Vanskeligere ornamenter efter vægplancher; pro
jektionstegning. Frihaandstegning, gjennemgaaet de sidste aars 
opgaver til middelskoleeksamen.

Skrivning.
I, 11, 111 mkl. Takt og skj ønskrift efter fru Stoltenberg- 

Selvigs forskrifter (5 hefter).
IV, V, VI lllkl. Som regel en gang maanedlig efter diktat 

fællesopgave i haandskrift og skjønskrift.

Sang.
1, II, III mkl. Skalaøvelser, lette enstemmige sange efter 

gehor, skrivning og læsning af noter. Der lægges væsentlig 
vægt paa tydelig udtale af ordene.

IV, V, VI mkl. Skalaøvelser, en- to- og trestemmige sange. 
Læsning af noter. Gjennemgaaet principerne for tonearterne, 
intervallæren, øvelser i tonetræfning; lettere melodier sungne 
efter opskrift paa tavlen.

Gymnastik og eksersitieavelser.
Samtlige klasser har havt 3 timer gymnastik ugenlig, for

delt paa 4 partier (to partier gutter, to piger). Det program er 
fulgt, der er antydet i kirkedepartementets cirkulærer i 1886, 
saavel for gutternes som pigernes vedkommende. Skolens gut
ter fra anden middelklasse af har havt 6 dages øvelse i eksersitie 
(marscher, vendinger, opslutninger, svingninger, almindeligste 
haandgreb med (træ) gevær); 3 dage har været henlagte til 
tiden om 15de juni, 3 dage til begyndelsen af det nye skoleaar.

VII. Afgangseksamen.

Til middelskolens afgangseksamen fremstillede samtlige ele
ver af 6te mkl. sig med undtagelse af 1 pige, der skulde gjen- 
aemgaa klassens toaarige kursus. Til censorer var af kirkede
partementet antaget: I religion: pastor Alsing, i norsk og histo- 
■ie cand. mag. O. Chr. Dahl, i tysk bestyrer Woll, i engelsk og
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fransk cand. filos. Otterbech (Søndre Lands middelskole) i geo
grafi frk. Jønsberg, i matematik og regning Dr. Elling Holst, 
i naturfag cand. real. Grøgaard (Ringerikes middelskole).

Af skolens 10 elever bestod 9 eksamen; en pige rejiceredes 
i skriftlig matematik.

Eksamen havde følgende udfald:
1. Olga Baalsrud, elev fra 3 kv. 1884 hvdk. meget godt (l.»o)
2. Marie Birch, — - 3 kv. 1884 — meget godt (l.sa)
3. Hermana Bryhn, — - 3 kv. 1884 — meget godt (2.50)
4. Johan Heireth, — - 1 kv. 1884 — godt (2.70)
5. Helga Holmboe, — - 1 kv. 1884 — meget godt (I.70)
6. Johan Krohn, — - 1 kv. 1884 — meget godt (2.33)
7. Herman Oppen, — - 3 kv. 1884 — godt (2.64)
8. Karl Sogn, — - 4 kv. 1888 — godt (27»)
9. Margrethe Thoresen— - 1 kv. 1884 —udmærketgodt(1.4«)

Endvidere underkastede en privatist, Einar Grøndahl, sig
afgangsprøven og bestod eksamen.

VIII. Skolens bibliothek og samlinger.

Fysikalske apparater. Sammenslebne glasplader med 
haandtag til adhæsionen. Et ret og et bøiet glasrør til vædskers 
tryk. Segners vandhjul. Apparat til at vise Arkimedes’s prin
cip. Skaalvegt paa stativ med 3 skaale. Endosmometer. Ba
rometerrør og apparat til Mariottes lov. Sugepumpe, trykpumpe, 
stikhævert og vinkelhævert. Luftpumpe med følgende biappa
rater: a) recipient, b) apparat til sprængning af blære, c) kaut- 
chukblære, d) magdeburgske halvkugler, e) baroskop, f) ballon 
til veining af luft. Skraaplan med vogn, tridse og vegtskaal. 
Vegtstang med lodder til det stat, moment (uden stativ). 4 
tridser af træ i messingbøiler. Centrifugalmaskine med følgende 
biapparater: a)fjær af staal, b) vandglas, c) sirene, d) farveskive. 
2 traadtelefoner. Messingskive paa stativ til Chladnis klangfi- 
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giirer med tilhør, sand. Apparat til billeddannelse gjennem 
trangaabning. Vinkelspeil (uden bret og gradbue). Glasprisme 
paa stativ. Konveks og konkav linse paa stativ. Kugle med 
ring til legemers udvidelse ved opvarmning. Udvidelsesap
parat for vædsker og luft. Apparat til varmeledningsevnen. 
Tversnitsmodel af dampmaskinen. Termometer, C, R og F. 
2 magnetstave, den ene med ophængningshylse. Jernfilspaan 
og jernstykker i blikæske. Hesteskomagnet. Inklinatorium 
(uden gradbue). Stænger af glas og lak med rivetøi. Elektrisk 
pendel med stativ. Influensapparat. Elektrisk turbin, legydener- 
flaske med udlader, isolerskammel. 2 elementer med tilhørende 
chromsyre (2 fl.). Vanddekompositionsapparat. Elektromagnet 
med anker og stativ. Pascalskar med vegtstang og vegtskaal. 
Monokord med to strenge. Stemmegaffel paa resonanskasse. 
Glasplade med krog og traad til adhæsion og kohæsion.. Ka- 
pellaritetsapparat paa stativ med fluoriserende vædske. Morse’s 
telegrafapparat (skriveapparat med nøgle). Influensmaskine 
med geislerske rør. 4 pendler at anbringe i en væg. Kaut- 
schuksnor til faste legemers elasticitet. Glas til Arkimedes's 
princip for legemer, der flyder paa en vædske, med tilhørende 
cylinder. Volummeter. Orgelpibe (læbepibe). Skjærm til at 
opfange reelle billeder. Farvestriber paa papplade. Farvede 
glasplader. Apparat til varmeudvikling ved gnidning. Kalori
meter af messing. Kompas med gradinddeling. Metermaal, 3 
maalekar og endel lodder samt hagel. 1 fl. kviksølv. Reagens
rør, 2 smaa kogeflasker, bægerglas. 2 porcelænsskaaler, glastragt, 
glascylinder, spirituslampe. Ledningstraad til elementerne med 
tynd jerntraad til glødning.

Naturhistorisk samling. Skeletter: En kat, en padde, en 
fisk. Kranier: En ulv, en ræv, en hare. Udstoppede fugle: 
Trane, rugde, raphøne, hubro, sortspet, kraake, hornugle, lav- 
skrike, hjerpe, spurvehøg, lærkefalk, taarnfalk, stokand, sortand, 
hønsehøg, aarhøne, edderfugl, lom, graamaage, blaakraake. 1 
udstoppet elghoved. Kjæveben af elg*).  Insektsamling. Moe : 
*) De fleste udstoppede fugle er gave til skolen af hr. og fru assessor 

Prydz, der ligeledes har skjænket skolen en del smukke mineralier- 
Elgehovedet er foræret af hr. proprietær Gulbrand O. Waagaard.
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Herbarium (250 arter). Mineralsamling, træsamling, produkt
samling.

Bogsamling. Bibelen. Landstad: Salmebog, Lindemann: 
Melodier til Landstads salmebog Eriksen og Paulsen: Norsk 
læsebog I, II, III, Eriksen: Norske stilopgaver. Pauss og Las
sen : Tysk læsebog. Pauss og Lassen: Norsk læsebog I, 1—2, 
3—4, II I. Knudsen: Tysk læsebog, Knudsen: Tysk stiløvelse. 
Knudsen og Løkke: Engelske stiløvelser. Kaper: Tysk-dansk 
ordbog. Kaper: Dansk-tysk ordbog. Johannesen: Regnebog 
med tilhorende facitbog (i et bind). Johannesen: Arithmetik. 
Johannesen: Opgaver i arithmetik I, II (med facitbøger). Bon- 
nevie : Geometri. Bonnevie : Arithmetik. Eckhoff: Arithmetik 
I, II (i et bind) (med facitbøger). Getz: Beregningopgaver til 
geometrien. Von Hanno: Fortegninger. Tretan: Fortegninger. 
Hamilton: Geometri i opgaver. Løkke: Engelsk læsebog for 
begyndere. Løkke; Engelsk læsebog for mellemklasserne. 
Løkke: Engelsk grammatik. Larsen: Dansk-engelsk ordbog. 
Rosing: Engelsk-dansk ordbog. Aars: Retskrivningsregler (2 
eksplr.). Bugge: Tostemmig sangbog. Dahl: 200 smaastubber 
til undervisningen i norsk. Sørensen: Dyrerigets naturhistorie. 
Sørensen: Naturhistorie (zoologi, botanik, mineralogi i ét bind). 
Brekke: Engelsk læsebog. Brekke: Opgaver i engelsk stil. 
Hansen (Dahldorf): Norsk læsebog for begyndere. NuttalL 
Pronouncing English Dictionary. I. Ross: Troper og figurer. 
Ross: Engelsk læsebog I. Rolfsen: Norske digtere. Beretning 
om det 5te nordiske skolemøde 1885. Reusch : Geografi. Uni
versitets og skoleannaler 1886, 1887, 1888. Western: Engelsk 
lydlære forskoler. Western: Norske retskrivningsregler. Peter
sen : Fortællinger af Norges historie. Hofgaard: Norsk gram
matik. Broch og Seip: Norsk læsebog. Selvig: Om skrivning 
og skriveundervisningen. Reglement for middelskolens afgangs
eksamen. Årstal: Landomrids. Utheim : Sagn og fortællinger 
af oldtidens historie I II. Rossing: Haandarbeide som skolefag. 
Flintzer: Rettesnor i frihaandstegning. Dybdahl: Zoologiske 
plancher (med tekst). Anatomiske plancher (med tekst). Poul
sen : Botaniske plancher (med tekst). Bibelske billeder. Knut
sen : Billeder til Norges historie. Fysiske tavler. Plancher for 



1889] VIII. Skolens bibliothek og samlinger. 19

haandarbeids-undervisningen. Heinemann: Anskuelsesbilleder 
Scheiber: Billeder af arbeidsverksteder. Bogstaver. Globus. 
Multiplikationstabel. Horn: Geografi for middelskolen II. 
Norby: Historiske tidstabeller. Yonge: Kings of England (3 
ekspl.). Matzen: Luthers katekismus. Nissen: Bibelske samta
ler. Andrées store haandatlas. Skolesangbogen 1,2,3. Udbye: 
Trestemmig sangbog 1, 2, 3. Koppang: Trestemmige sange 1, 
2. Klewe: 25 sange. Pedersen: Salmesangbog. Bebrens sang
lære 1, 2. Bugge og Drechsel: Sangbøger. Nilsen: Melodier. 
Lindemann: Melodier og lette sange. Bebrens: Sangbøger 1,3, 
4, 5. Deutsche Spraeh und Stillehre. Matzen: Dansk stil. 
Gerstacker: Irrfabrten. (6 ekspl.). Hauffs Marchen (3 ekspl.). 
Diverse aarsberetninger fra korde skoler og middelskoler.

Kai'tCI'. Vestlige halvkugle, Østlige halvkugle, Europa, 
Spanien og Portugal, Tyskland, Frankrige med Holland og Bel
gien, Balkanhalvoen, Østerige-Ungarn, Italien, Storbritanien og 
Irland, Sydlige Norge, Skandinavien (fysisk og politisk, 2 eksplr.). 
Geologisk kart over nordlige Norge, Amerika, Asia, Palæstina, 
Afrika, Australia, Gamle verden, Planetsystemet, Maanen, Jor
den, Metrisk maal og vægt, 2 relief karter (Skandina vien og 
Mellemeuropa). 1 tellurium.

IX. Skole- og indskrivningspenge. 
Skolebeneficier.

Skolepengene er for 1ste mkl. 5 kr., for 2den mkl. 6 kr., 
for 3die mkl. 7 kr., for 4de, 5te og 6te mkl. 8 kr., alt maaned- 
lig. Indskrivningspenge erlægges ikke. Moderation: For to 
soskende 10 pct., for tre søskende 15 pct., for fire soskende og 
derover 20 pCt. afdrag i den maanedlige kontingent. I skole
aaret er uddelt 5 hele og 5 halve fripladse til et samlet beløb 
kr. 552.75. Halvanden friplads er uddelt i VI mkl., halvanden 
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i V mkl., to halve i IV mkl., to hele i III mkl., og halvanden 
i II mkl.

Skolens kasserer var til 1ste Oktober 1888 stud. real. Amund- 
rud; fra nævnte tid er ansat kommunekasserer M- Jensen.

X. Almindelige bemærkninger.

Frk. Marie Blyberg, hvis dødsfald tidligere er omtalt, var 
fodt den 26 April 1866. Efter i 1883 at have taget eksamen 
ved Nissens kursus for voksne blev hun i 1885 ansat som læ
rerinde ved skolen. — Hun var netop kommen ind i sin klasse 
om morgenen den 8de december 1888 og havde begyndt under- 
visnigen, da hun pludselig styrtede om paa gulvet. Bestyreren 
kom straks til; men da han troede, det var en besvimelse, hen
tedes lægen først efter en stunds forlob; da han indfandt sig, 
erklærede han imidlertid, at døden havde været ganske momen
tan som følge af et hjerteslag. Hendes dødsfald vakte sorg og 
deltagelse i vide kredse; hun blev savnet baade af sine elever, 
hvem hun omfattede med kjærlighed, og som gjengjældte denne 
hendes følelse, og af sine kolleger ved skolen, der saa op til 
hende, stille og samvittighedsfuldt som hun udførte sin gjerning. 
Ved hendes begravelse afsang et stort kor af skolens børn en 
for leiligheden skrevet sang; foran kisten gik skolens piger, 
sortklædte og hver bærende sin lille krans.

Skolen havde i september maaned 1888 sin vanlige aarsud- 
flugt, der denne gang gjaldt generalinde Gram’s deilige eiendom 
ved Ask jernbanestation. Her var en stor birkelund stillet til 
disposition for skolebørnene, der ogsaa paa anden maade nød 
godt af eierindens gjestfrihed.

Lørdag den 29de juni 1889 komplimenterede skolen foged 
Owren, der den dag aftraadte sin stilling som formand i skolens 
forstanderskab. Børnene sang en sang, skrevet for anledningen, 
hvorefter bestyreren paa børnenes vegne takkede fogden for den 
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varme interesse og store kjærlighed, hvormed han altid havde 
omfattet skolen og ungdommen. Fogden svarede herpaa ved 
at udtale de bedste ønsker for skolens fremtid.

Sundhedstilstanden ved skolen har i det forløbne aar delvis 
været mindre god. Navnlig fjernede en kusmaepidemi i læn
gere tid en hel del børn fra skolen, ligesom der i de første 
maaneder af det nye aar var talrige fraværelser paa grund af 
forbigaaende forkjøleiser; smitsomme sygdomme forøvrigt har 
ikke hindret undervisningen.

XI. Skolens regnskab.

Uddrag af Hønefos middelskoles regnskab for aaret 1888. 
{Regnskabet vil senere blive ført efter skoleaaret istedetfor efter 
kalenderaaret).

1. Udgift.
a) Lønninger . . Kr. 8.769.92
b) Bibliothek og

samlinger ...» 33.90
c) Fripladse ...» 522.00
d) Lys og brænde » 899.70
o) Forskj ellige ud

gifter ............» 1237.79
Kr. 11.463.31

2. Indtægt.
a) Skolepenge . Kr. 6.456.55
b) Bidrag af kom

munen .... » 3.500.00
c) Andre indtægter » 536.38

Kr. 10.492.93
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Til skolens historie.
Af skolens nuværende lærerinde, frk. Anna Holst, var der 

her paa stedet siden 1869 drevet en privatskole, hvortil de yngre 
af byens og nærmeste omegns skolepligtige børn var henviste, 
saafremt de ikke søgte almuskolen. De ældre børn maatte fre
kventere den 5 kilometer borteliggende Ringerikes skole, for- 
saavidt de ønskede en noget videregaaende undervisning. Efterat 
byen ved jernbanens anlæg, ved de forbedrede veie til dens 
samlede opland og ved opførelsen af de store fabriker i og 
umiddelbart ved byen var kommen i sterk opvækst, føltes tran
gen til en mere heldig ordning af ungdommens undervisning 
mere levende end nogensinde for, og efterat der var gjort for- 
gjæves forsøg paa kombination med den bestaaende Ringerikes 
middelskole (hvortil kommunen erklærede sig villig til at ind- 
kjobe hus foruden at sikre skolens drift) skred man i 1883 til 
at nedsætte en komite (bestaaende af d’hrr. provst Hirscll. fo
ged Owteil, bogtrykker Krohu, kjøbmand Weien og bager Bly- 
Berg) der skulde søge at istandbringe en ny skole og fungere 
som dennes forstanderskab. Til skolens drift var i private bi
drag for et tidsrum af tre aar tegnet ca. 1200 kr. aarlig, ligesom 
man erholdt bidrag af stedets nyoprettede samlag og af kommu
nekassen. Cand. theol. B. W. Boysen ansattes som bestyrer 
af skolen fra januar 1884, og 9de s. m. traadte denne i virk
somhed med 32 elever. Frk. Jønsberg og Holst var ansatte 
som lærerinder. Den første plan var, at skolen skulde danne en 
slags forberedelsesskole til de høiere klasser i middelskolen; 
undervisningen skulde være fælles for gutter og piger, og planen 
i det hele anordnes i lighed med de for middelskolens lavere 
klasser gjældende bestemmelser. Da skolen imidlertid inden 
kort tid besluttedes udvidet til elterhaanden at omfatte den sam
lede middelskoles klasser, fratraadte provst Hirsch skolens for
standerskab ; i hans sted indvalgtes ingeniør Grølldalll. Fra be
gyndelsen af skoleaaret 1884—1885, da skolen talte 49 elever, 
blev student Amuildrud og frk. Anna Bryllll ansat som lærere; 
i samme aar besluttedes indkjobt tomt til ny skolebygning, idet 
det leiede lokale, hvori skolen holdtes, var uhensigtsmæssigt og 
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utilstrækkeligt for en voksende, skole. Ved slutningen af sko- 
leaaret fraatraadte cand. Boysen sin stilling, og i hans sted 
ansattes cand. theol. Hans Woll som bestyrer, ligesom det store 
antal indmeldelser nødvendiggjorde ansættelse af en andenlærer, 
i hvilken stilling premierløitnant Kjelstrup blev ansat, samtidig 
som frk. Marie Blyberg fik post som hjælpelærerinde. Elev
antallet var i skoleaaret 1885 — 1886 74. Et i aarets lob til 
regjeringen indgivet andragende om erholdelse af statsbidrag 
blev af departementet paa grund af omstændighederne ikke 
fremmet. — Det følgende skoleaar begyndte med 94 diciple; se
minarist NæSS ansattes .som fjerdelærer. Den 14de oktober 1886 
indviedes den nye skolebygning, der umiddelbart efter toges i 
brug. Indvielsesfesten tog sin begyndelse med, at byens kom
munebestyrelse, magistraten, skolens forstanderskab samt eleverne 
i procession gik fra Søndre Torv til den nye bygning. I den 
smagfuldt smykkede festsal havde ca. 300 mennesker samlet sig; 
blandt de indbudne merkedes ekspeditionschefen for kirke- og 
undervisningsdepartementet D. F. Knudsen, sognets tre præster 
m. fl. Foged Owren gjennemgik skolens historie og overleverede 
paa kommunebestyrelsens vegne bygningen til fremtidig brug. 
Efterat bestyreren paa skolens vegne havde takket for gaven, 
og børnene havde afsunget den for anledningen skrevne festsang, 
holdt provst Hirsch indvielsestalen. Senere paa dagen var 70 
damer og herrer samlet til festmiddag i Glatveds hotel; ekspedi
tionschefen holdt her en tale om skolens betydningsfulde stil
ling i samfundet, og dettes pligt og ansvar ligeoverfor skolen. 
Om skolebygningen indtages her efter «Ring. blad« følgende 
beskrivelse.

«Den nye middelskolebygning er bygget af murmester 
Schilling efter tegning af arkitekt Nissen. Det er en rød toeta 
ges murstensbygning; i første etage er 8 værelser, fire paa hver 
side af korridoren. De fire største af disse er ca. 11 alenlange 
og 91 alen brede, de fire mindre ca. 9 & Salen; høiden til ta
get er 6j- alen. I anden etage er 5 mindre værelser paa den 
ene side, festsalen, der maaler 22 alen i længde og ca. 10 i 
bredde, og to værelser paa den anden side af korridoren. I 
kjælderetagen er bolig for pedellen, bestaaende af to værelser 
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og kjokken. I hvert værelse er indlagt ventilationsapparater. 
Magazinovnene er fra Drammens jernstøberi. De rummelige 
udhusbygninger indeholder foruden fornødne rum tillige stald, 
vognremisse og vedskjul. Gymnastiksalen er opført af bygme
ster Holt og er en særdeles god og rummelig bygning, forsynet 
med alle tidsmæssige gymnastikapparater; den har et galleri i 
søndre ende. Det er hensigten at anlægge en liden park paa 
den del af tomten, der ligger imellem skolebygningen og storga
den. Gutternes legeplads ligger i den nordlige, pigernes i den 
sydlige del af tomten«.

Den 27de november 1886 indgaves fornyet andragende om 
statsbidrag samt om ret for skolen til at afholde afgangseksamen 
med samme virkning som de øvrige offentlige høiere skoler. I 
regjeringen’s budgetforslag var skolen indstillet til at erholde 
et statsbidrag af 1000 kr., men forslaget forkastedes af stortinget 
med 54 mod 40 st. Under 3die juni s. a. meddeltes skolen ret 
til at afholde afgangseksamen. Denne afholdtes med de af kir
kedepartementet udnævnte censorer i tiden 15de juni—9de juli. 
Samtlige skolens elever bestod eksamen med følgende udfald: 
1. Ole Aslakrud fik ...... meget godt (2.34)
2. Andreas Baalsrud ».................................meget godt (1.7 o)
3. Ragna Bryhn ».................................meget godt (l.77)
4. Ole Hallingbye ».................................meget godt (1.G4)
5. Jensine Holmboe ».................................udm. godt (l.so)
6. Einar Lie ».............................................. godt (2.7 a)
7. Hilmar Lokke ».............................................. godt (2. s s)

Til skoleaaret 1887—1888 var indmeldt 92 disciple. Under 
19 mai 1888 meddeltes af kirkedepartementet approbation paa 
middelskolens plan. Den 17de mai s. a. indviedes skolens nye 
fane, der var tilveiebragt dels ved frivillige gaver, dels ved en 
i sagens anledning given aftenunderholdning. Fanen, der er af 
blaa silke, bærer en gylden stjerne i sin midte med overskriften: 
Honefos kommunale middelskole samt aarstallet 1888 nedenun
der i rigt silkebroderi. Aarets afgangseksamen havde saadant 
udfald:
1. Hanna Jørgensen fik......................... udmerket godt (1.4c)
2. Carl Ohlsen »........................................ godt 2.76 
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(afgangsklassens øvrige 6 elever var piger, der havde at gjen- 
nemgaa 6te klasse i 2aarigt kursus). Under 3die mai 1888 
tilstod storthinget skolen et aarligt statsbidrag af 2000 kr. 
paa betingelse af, at nederste forberedelsesklasse inddroges. 
Denne ordning er iverksat fra det nye skoleaars begyndelse. 
Den 16de juni afgik medlem af skolens forstanderskab, bager
mester P. Blyberg ved døden; i hans sted indvalgtes doktor 
Brylm til forstander.

Skoleaaret 1889—1890 er begyndt med et elevantal af 81, 
47 gutter og 34 piger. Istedetfor kaptein Kjelstrup, der har fra- 
traadt sin post ved skolen, er hr. Lageseil (født 1858, cand. real. 
1886, ansat som lærer i realfagene og gymnastik, hvorhos hr. 
Kristian Hagen (f. 1849 cand. mag. 1887, tidligere klasselærer 
ved Bergens kathedralskole) er bleven knyttet til skolen som 
lærer i de sproglige fag. Som lærerinder ved skolen virker 
fremdeles frk. Brylm, Holst og Jønsberg. Kirkedepartementet 
har under 22de august bifaldt bestyrerens forslag om ændret 
undervisningstid (hver læsetime 45 minuter) samt en noget sil
digere begyndelsestid om morgenen, kl. 845' istedetfor som før 
kl. 8 eller 8J, en ordning, som heroppe særlig gjordes nødven
dig af hensyn til de mange elever fra byens omegn, der har en 
ikke ubetydelig skolevei.

Høne fos i oktober 1889.

Hans Woll, 
bestyrer.

---- 2’-------------------


