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I. Skolens forstanderskab

bestod foruden det af undervisningsdepartementet tilforordnede 
medlem, lir. sorenskriver Mejdell, samt skolens rektor af føl
gende af kommunestyret valgte medlemmer:
Sanitetskaptein JV. L. H. Grønstad, gjenvalgt 1896, medlem 

siden 1889. Død juni 1900.
Bankkasserer K. G. Bøhmer, gjenvalgt 1896, medlem siden 

1870, og
Kjøbmand Thorstein Limite, gjenvalgt 1898, medlem siden 

1882.
Til formand og næstformand valgtes rektor og sorenskri

ver Mejdell.

IL Lærerpersonalet.

Rektor Gaspar Rasmus Knap, cand, philol., født 1831, udnævnt 
1880, død 30. mars 1900;

const, adjunkt Jacob Offenberg, cand, mag., født 1857, udnævnt 
1895;

inspektrice og førstelærerinde, frøken Sofie Lassen, født 1848, 
ansat 1886;

const, midlertidig adjunkt Johan Peter Kjølstad, født 1865, 
midlertidig ansat 1895;

const, midlertidig adjunkt Torje Nielsen Holme, født 1860, 
midlertidig ansat i 1897;

cand. mag. Fritz Vilhelm Hoffmann, født 1865, midlertidig 
ansat 1897;
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cand. mag. Karl Emil Eodtker. født 1865, midlertidig ansat i 
den ved overlærer Sitsens død i august 1898 ledig- 
blevne lærerpost;

kaptein Frithjof Auyast Lande. født 1850, ansat 1894 som 
timelærer i gymnastik;

frøken Mariane J\nap, født 1866, timelærerinde i kvindeligt 
haandarbeide fra januar 1898;

folkeskolelærer Olaf Sorti, født 1864, timelærer i sloid fra 1897 ; 
organist Gastar Lande, midlertidig ansat som sanglærer fra 

mai 1898.

Skolens læge: sanitetskaptein .V. L. H. Granstad. t juni 
1900.

Skolens kasserer: adjunkt J. Offenlrn/.

Skolens pedel: Kristen Kristensen siden 1895.

i*
Den 30. mars døde efter længere, tids sygelighed skolens 

rektor
Caspar Rasmus Knap.

Knap var født 5. mars 1831 i Fredrikshald. Da hans far 
nogen tid efter forflyttedes til Tromsø som byfoged, blev han 
elev af denne bys skole og dimitteredes derfra til universitetet 
i 1850. I. 1857 tog han filologisk embedsexamen. Efter at 
have været adjunkt, overlærer og senere rektor ved Tromsø 
skole blev han i 1874 overlærer ved Kristi anssands katedral
skole, forfremmedes derpaa til rektor i Arendal, hvorfra han 
d. 30. august 1880 blev forflyttet til Lillehammer skole, som 
han bestyrede lige, til sin død i henved 20 aar.

Rektor Knap var en nobel personlighed og en mand af 
grundige og omfattende kundskaber. Alvor var et fremtræ
dende karaktertræk hos ham. Han stillede store krav til sig 
selv og krævede ogsaa meget af de unge, som nød godt af 
hans undervisning; arbeidsom og pligttro som han var. foregik 
han baade kolleger og elever med det bedste exempel.



-IW III. Disciplenes antal m. m. 5

For sine lærere var han en udmerket støtte i deres gjer
ning; enhver af dem var velkommen i hans gjestfri hjem, ogi 
den private omgang var han altid den lune og hjertevarme mand.

Studiet af den klassiske oldtid horte til rektor Knaps 
kjæreste sysler og optog det meste af den tid, han havde til
overs fra sin skolegjerning. Som en mand af den gamle skole 
havde han vanskeligt for at forsone sig med den nye ordning 
af skolen; men som den loyale mand skred han samvittigheds
fuldt til dens gjennemførelse.

Ogsaa i det praktiske liv blev der lagt beslag paa rektor 
Knaps evner og. indsigter; saaledes var han en tid medlem af 
Lillehammer formandskab og ordfører i sparebankens forstan
derskab m. v.

III. Disciplenes antal ni. in.

a. Discipelantallet var i sidste kvartal af skoleaaret 1898 
—99  91 (55 gutter og 36 piger);
af disse udtraadte ved udgangen af

skoleaaret...................................... 3'2(21 — - 11 — );
tilbage 59 (34 gutter og 25 piger); 

ved begyndelsen af 1899—1900 op
toges .............................................. 21 (10 — - 11 — );

undervisningen begyndte saaledes i
dette aar for...............................80 (44 gutter og 36 piger).

I de 5 middelskoleklasser og gymnasieklassen var di
sciplene saaledes fordelte :

3. kvartal. 4. kvartal.
18 ( 9 g. 9 p.) 18 ( 9 g. 9 p.) 
16(9- 7 - ) 16 , 9 - 7 - )

21 (11 - 10 - 21 ,11 - 10 - )
18(13 - 5 - ) 18,13 - 5 -)

6 ( - 6 - ) 6 ( - 6 - )

2(2- -) 2(2- - )

81 (44 g. 37 p.) 81 (-14 g. 37 p.)

1. kvartal. 2. kvartal.
I middelskkl. 18 ." 9 g. 9 p.( 18 ( 9 g. 9 p.) 

7-16(9- 7 - ) 
9 - 20(11 - 9 -)

5 ■ ' 18.13 - 5 - )

6 - ) 6 ( - 6 - )

- ) 2 ( 2 - - )

80 44 36 p? 80 44 g. 36 p.)

11 — 16 ( 9 -
IH — 20(11 -
IV — 18(13-

VII (ældre ordn. I 
pigeklasse) ( 1

3. gvinnasiekl. 2(2-
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b. Følgende tabel viser aldersforholdet i klasserne ved 
skoleaarets begyndelse pr. 1. juli 1899, sammenholdt med 
normalalderen:

Gjennemsnits Normal- 
alder. alder.

I middelsk.kl....................................................llpk aar 11 aar.
II —»«—.................................................12^ — 12 —

IH —»«—.................................................14 L — 13 _
IV ——................................................. 15/^ — 14 —

VII —»«— (ældre ordning: pigeklasse) 15] | — 15 —
3. gymnasiekl....................................................18r^ — 17 —

c. Af de 80 disciple, som har nydt skolens undervisning 
i aarets løb, var 50 hjemmehørende i Lillehammer by, 2 i 
Narvik; de øvrige 28 havde sit hjem i landdistrikter, nemlig:

20 i Faaberg prestegjæld,
3 i Ringsaker do.,
3 i Ringebu do.,
1 i Stange do. og
1 i Vaage do.

IV. Fagfordelingen mellem lærerne.

Rektor*):
Modersmaalet med oldnorsk i gymnasiet (kl. 3) 4 timer
Latin i gymnasiet (kl. 3)................................... 9 —
Historie i VII og IV........................................ 3 —

-------------- 16 timer.
Adjunkt Offenberg

(klasseforstander i III):
Modersmaalet i VII og IV..............................4 timer

Do. i 111.............................................4 —
Engelsk i VI og 111............................................10 —
Fransk i gymnasiet (kl. 3)................................... 2 —

-—----------- 20 —

•*) Efter rektor Knaps <lød fordeltes hans timer mellem adjunkt Otfen- 
berg og cand. mag. Bødtker.
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Frøken Lassen:
Modersmaalet i II.................................................. 4 timer
Engelsk i VII........................................................2 —

Do. i II.............................................................5 —
Historie il................................................................3 —
Geografi il.............................................................2 —
Skrivning i II og I............................................. 3 —

------------- r 19 timer.
Const, adjunkt Kjølstad 
(klasseforstander i II):

Religion i alle klasser.......................................10 timer
Matematik i III og II.......................................... 10 —
Tysk i II..................................................................5 —

- 25 —
Const, adjunkt Holme

(klasseforstander i VII og IV): 
Naturkundskab i Vil.............................................. 1 time

Do. i IV.............................................. 3 —
Fysik i III............................................................. 1 —
Tegning i alle klasser af middelskolen . . 7 — 
Matematik i 3. gymnasium...................................3 —

Do. i VII...................................................2 —
Do. i IV og I.......................................10 —

-------------- 27 —
Cand. Hoffmann

(klasseforstander i I):
Modersmaalet il.................................................. 5 timer
Tysk i VII, IV. III og I................................. 18 —
Geografi i VII og IV........................................ 2 ■—

-------------- 25 —
Cand. Bødtker 

(klasseforstander i gymnasiet): 
Græsk i gymnasiet...............................................7 timer
Historie i do. ............................................ 3 —

Do. i III og II............................................ 5 —
Geografi i III og II...............................................4 —
Naturkundskab i III. I! og I.............................. (i —

-------------- 25 —
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Kaptein Lunde: 
Gymnastik i alle klasser.................................................. 9 timer.

Frøken Knap: 
Kvindeligt haandarb'eide.................................................. 4 —

Folkeskolelærer Sørli: 
Sloid i III, II og 1 . . .............................................. 4 —

Organist Lunde:
Sang i alle klasser.............................................................2 —

V. Timefordelingen paa fag og klasser.

M iddelskolen. Gymnasiet.

i il III ' IV—VII 3<Iie

Religion .... 2 2 2 1 2
Modersmaal . . . 5 4 4 ' 4 3
Oklnorsk .... 1
Latin.................... 9
Græsk ..................... 7
Engelsk .... 5 5 5
Tysk..................... 6 5 5 5
Fransk .................... ! •>
Historie .... 3 2 3 3 o

Geografi .... 2 2 2 2
Naturfag .... 3 2 2 2 + 1 (Vil)

i 2 (VI LIV)
Matematiske fag. . 5 5 5+2 (p.) 3 (IV) 3

2 (VII)
Skrivning .... 2 1
Tegning .... 2 2 2 2

30 30 30(32p.) 30 30
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For VII klasse fragik 8 af IV klasses timer (2 i engelsk, 
1 i tysk, 2 i fransk, 1 i religion, 1 i geografi og 1 i matema
tik), hvorimod den fik 2 særtimer i matematik og 1 i fysik; 
dens samlede undervisningstid var altsaa 25 timer.

Fritagne for obligatoriske lærefag var paa grund af syge
lighed 2 disciple (piger) af II, den ene for engelsk, den anden 
for skrivning og tegning.

Ved sangundervisningen udgjorde eleverne 2 partier, hvert 
med 1 time ugentlig; begge kjøn undervistes i fællesskab.

I kvindeligt haandarbeide dannede pigerne 2 partier, 
hvert med 2 timer om ugen.

I gymnastik havde1 hvert af de 3 partier (2 gutte- og 1 
pigeparti) 3 timer ugentlig. Fritagne ifølge lægeattest var 10 
disciple, hvoraf 6 piger.

VI. Undervisningen.

Middelskolen.
Religion.

(Kjulstad.)
I. Vogts »Bibelhistorie for middelskolen« (forkortet af dr.- 

Bang) fra »Israels rige« (§ 75) til »Det nye testamente«. 
Derefter er hele det gamle testamente repeteret. Klave- 
ness’ forklaring til 2. artikel. Læst og repeteret de i 
læseplanen nævnte salmer. Læsning i bibelen i tilslutning 
til det gjennemgaaede pensum.

.11. Vogts »Bibelhistorie for middelskolen« fra »Det nye testa
mente« til »Apostlernes gjerninger«. Klaveness’ forkla
ring fra 2. artikel til 4. part. De i planen nævnte sal
mer. Bibellæsning i tilknytning til dagens pensum.

III. Vogts »Bibelhistorie for borgerskoler« fra »Apostlernes 
gjerninger« (§ 157) til »Anden jødiske krig«. Derefter 
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hele bogen repeteret. Af forklaringen de 3 sidste par
ter, derefter repeteret i sin helhed. Salmer og bibellæs
ning som ovenfor.

IV. Repeteret det hele pensum i bibelhistorie og forklaring 
samt nogle salmer. Læsning i bibelen. Kirkehistorie for 
middelskolens afgangsklasse ved Yngvar Brun og Theodor 
Gaspari læst og repeteret. Gjennemgaaet lidelseshistorien 
og opstandelseshistorien efter Mathæus-evangeliet. En 
oversigt er givet over kirkeaarets og gudstjenestens 
ordning.

VII. Repeteret det hele pensum i bibelhistorie og forklaring 
samt nogle salmer. Læsning i bibelen i tilslutning til 
det gjennemgaaede pensum.

Modersmaalet.

I. (Hoffmann.) Eriksens og Paulsens læsebog III. Føl
gende digte lærte udenad: Dyre Vaa. Fædrelandssan
gen : Ja, vi elsker. Smeden og bageren. Raad for uraad. 
Sinklarvisen. Isfarten.

Hofgaard: En liden norsk grammatik fra begyndel
sen til § 36 (hoved- og bisætninger ; fra g 44—55 samt 
§ 61 (tiderne). Analyse efter læsebogen.

Gjenfortælling, diktat; 3 opgaver i overførelse fra 
bunden til ubunden stil samt 2 lette stile: 1. Et brev 
om hvordan jeg tilbragte paaskeferien. 2. Fortal om 
ræven — efter forudgaaende gjennemgaaelse ved hjælp 
af et større billede.

II. (Fri;. Lassen.) Samme læsebog fra side 200 til »eventyr 
og fortællinger« side 282.

Af Hofgaards grammatik læst og repeteret syntaxen 
i forbindelse med stadig analyse.

Enkelte digte lærte udenad.
Hver uge et skriftligt arbeide, diktat og lettere stile.
Følgende stile har været givne: 1. Fortæl om heste

markedet paa Lillehammer. 2—3. Omsætning til prosa af
2. og 3. del af »Trysil-Knut«. 4. »Høsten er kommen«. 
5. Det første snefald. 6. Hvorfor glæder du dig til ju
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len? 7- Tordenskjold. 8. Fortæl om Olav den hellige. 
9. En beskrivelse af Vingnæs.

III. (Offenberg.) Samme læsebog. Til examen gjennemgaaet 
og oplagt 50—60 sider. Endel digte lærte udenad.

Hofgaards grammatik repeteret. Jævnlig analyse. 
Omtrent 10 diktater. Stile hver 14. dag.
Følgende stile har været givne: 1. Et ferieminde.

2. Hvoi ledes vi steller med poteterne. 3. Et mastetræs 
historie. 4. Hvorledes vi opfører et hus. 5. Oversæt
telse fra engelsk. 6. Koil med bilen. 7. Hvorledes 
kornet bliver til brod. 8. Smeden og bageren. 9. Ski
rendet paa Mojordet. 10. Gjenfortælling af et eventyr. 
11. Hvorledes jeg i regelen tilbringer min dag. 12. 
Oversættelse fra tysk. 13. Terje Vikens ungdomshisto
rie. 14. Oversættelse fra engelsk. 15. Hvorledes jeg 
tilbragte 17. mai. 16. Ilden, en god tjener, men en 
slem herre.

VII og IV. (Offmbcrg.) Af Broch og Seips læsebog er gjen
nemgaaet og oplagt til examen: i kl. IV ca. 60 sider 
foruden 20 sider landsmaal efter Fosses udvalg; i kl. 
VII 80 sider.

Af Hofgaards grammatik læst afsnittet om metrik, 
hvorefter repeteret grammatikkens hovedpunkter.

Analyse efter læsebogen. Det nødvendige af literatur- 
historiske oplysninger samt lidt om troper og figurer samt 
digtarterne overensstemmende med planen.

Enkelte stykker af mere kjendte forfattere udenfor 
læsebogen oplæst for klassen.

Følgende stile har været givne : 1. Den morsomste 
del af min sommerferie. 2. Den onde stedmoder. 3. 
Om poteterne. 4. Om vore fosse. 5. Oversættelse fra, 
engelsk. 6. Kristendommens indførelse i Norge. 7. 
Hvad jeg ved om bjørnen (ex. temp.) 8. Hvilke arbei
der maa udføres for at frembringe korn og lave brod 
deraf? 9. Nytten af vore skove. 10. Den norske 
skjærgaard og dens betydning for vort land. 11. Ski
rendet paa Mojordet. 12. Om stenkullene. 13. Hunden.
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14. Fortæl om de husdyr, som almindeligst holdes i vort 
land, og om den nytte de gjør. 16. Haren og dens 
tiender. 17. Sammenligning mellem myrer og bier.

Tysk.

I. (j Kristofer Lassen: Tysk begynderbog. Fra 
begyndelsen til side 47 (Der Staar). Afskrift (i regelen 
hjemme), skriftlig boining efter mønstre, diktater.

II. (KjøMad.) Samme bog fra side 53 (pronominer) til en
den. Derefter B. Gundersen: Tyske læsestykker for 2den 
middelklasse, nr. 1—6, 8—12, 15, 18—21, 24, 27, 30— 
32, 35, 39, 41, 43—44, 50, 58, 60 samt die Geschichte 
des alten Wolfs (side 52), tilsammen ca. 50 sider. Læse- 
stykkerne indøvede i overensstemmelse med den nye 
undervisningsplan.

Af Løkkes grammatik ved Jolianssen læst formlæren 
og kasuslæren, repeteret til dativ (§ 108). Stile i tilslut
ning til læsebogen 1 gang ugentlig, afvexlende hjemme 
og paa skolen. Den norske text er mundtlig omsat til 
tysk af eleverne under lærerens veiledning, før den er 
opgivet til skriftlig behandling.

III. (Hoffmann.) B. Gundersens læsebog 2den udg., nr. 17, 
22, 27, s, i, io, 29, 30, 31. i, 2, 5, o, 33, 35, 39, 2, +, 5, 

ialt 33 sider. Statarisk udenfor pensum 27, 1, 2, 3, 4, «, 

31, ni, IV, vil og Vin, 32, 34, 39, j og 3 = 20 
sider. Ex tempore 15, 37, 40 samt side af 41 = 
19 sider.

Af Løkkes grammatik ved Jolianssen repeteret kasus
læren (§ 101—121), samt nyt fra § 121 ud.

Stile i tilslutning til læsebogen samt 6 »frie« stile 
efter Gundersens stiløvelser.

3 af timerne har været anvendte til læsning og tale
øvelser, 2 timer til stil og grammatik.

IV. (Hoffmann.) Samme læsebog. Læst stykkerne 31, 1, 2, 

5, «, 33, 35, 39, 2, +, 5, 43, 44 (de 5 første sider), 49, 
61, 63, 73, 74 = 38^ side. Udenfor pensum læst og 
gjenfortalt de sidste 6 sider af 44 samt 55 = 9 sider.
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Ex tempore 3'2. 40, 41, 48, 52, af 58 3 sider, 67 = 
38 sider.

Løkkes grammatik ved Johanssen fra § 68 (Den 
sterke konj.) bogen ud.

Stile dels i tilslutning til læsebogen, dels frie.
Vil. (Hoffmann.) 1 stil og grammatik har denne klasse (pige

klassen) læst sammen med kl. IV.
Af Gundersens læsebog stykkerne 49, 50, 55, 56, 59, 

60, 6'2. 63, 65, 68, 70—73, 74 = 43 sider. Ex tempore 
de 12 sidste sider af Lex von Gutenhag. af kvsebogen 
nr. 20, 48, 51, af 67 8 sider, 55, 57 og 72. Desuden 
13 sider af Schupp: Louise, Königin v. Preussen, ialt 
31 sider.

Engelsk.
IL (Frk. Lu^en.) Brekkes lærebog for begyndere til »Rich 

Peter the Pedlar« er gjennemgaaet efter læseplanen. 
Stykkerne er læst, oversat og lært udenad.

Stadig skriftlige øvelser, diktat og gjenfortælling af 
det læste.

Grammatikken læst og repeteret.
III. (Offmheni.) Af Brekke Ny engelsk læsebog læst statarisk 

Dick Whittington, The Speaking Chip, The Lost Camel, 
The White Rabbit, The Golden Touch. The Eagle’s 
Nest. The Mysterious Englishmen, Bees, David Copper- 
field (visit to Yarmouth).

Af andet stof ca. 30 sider.
Westerns grammatik til pronominer. Skriftlige ar

beider i 2 ugentlige timer, væsentlig gjengivelse af gjen- 
nemarbeidet stof. Tilslut enkelte mindre gjenfortællinger 
efter et par ganges oplæsning.

IV. (Offenberij.) Læst og repeteret følgende examenspensum 
af Brekkes læsebog: The Eagle's Nest, What a Shovel 
did. Tom’s First Adventure, David Copperfield (pag. 99— 
109), The Settlers: a) Beavers, Bees and Bears, b) Indian 
Woman saved from Death, c) Percival is lost, d) Indian 
Letter. — Black Douglas (p. 198—208), The Spanish 
Armada, Newton, Livingstone.
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Af andet stof er læst og hurtig repeteret: The Black 
Cottage, The Boating Party, James III, Charles I, samt 
resten af The Settlers (25 sider) ex tempore.

Westerns grammatik læst ud og repeteret.
Skriftlige arbeider i 2 ugentlige timer.

VII. (Frk. Lassen.) Af Brekkes læsebog læst statarisk ca. 
50 sider.

Til extemporallæsning paa skolen benyttedes The 
Children of the New Forest.

Westerns grammatik repeteret.
Stil 1 gang ugentlig, for det meste paa skolen.

Historie.

I. (Frk. Lassen.) Baulers lærebog forfra til side 57 læst 
og repeteret. Samme forfatters historiske fortællinger 
stadig benyttet.

II. (Bødtker.) Samme lærebog fra side 57 til side 118 læst 
og repeteret. Historiske fortællinger og sagalæsning.

IH. (Bødtker.) Samme lærebog fra side 118 (Den nyere tid) 
til side 240 (Nordens historie under den franske revolu
tion). Historiske fortællinger.

IV og VII. (Bødtker.) Samme lærebog fra den hellige alli
ance til enden, derefter repetition af den hele bog.

Geografi.

I. (Frk. Lassen.) Af Geelmuydens hvrebog er indledningen 
gjennemgaaet samt læst og repeteret Norge, Sverige og 
Danmark. Karttegning af disse lande samt af hoved- 
vasdragene i Norge.

H. (Bødtker.) Geelmuydens lærebog: Europa undtagen 
Østerrige-Ungarn og Schweitz. Karttegning.

III. {Bødtker) Samme lærebog: Skandinavien og de britiske 
øer. Karttegning. En del af timen er som regel an
vendt til fortælling af læreren.

IV og VH. {Hoffmann.') Geelmuydens lærebog: Læst de 
sidste 23 sider, indledningen samt repeteret det hele 
pensum. 1 kart tegnet i regelen hver 14. dag.
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Naturfag.

I. (Itødtker.) Pattedyr og fugle læst og repeteret efter 
Sørensens naturhistorie. Hofstads plantelære: den almin
delige del. Beskrivelse af 20 planter. Botaniske excur- 
sioner. Herbarium anlagt.

H. (Bødfker.) Læst og repeteret af Sørensens naturhistorie 
fra bløddyr og ud. Hofstads plantelære til planternes 
indre bygning. Herbariet kompletteret. Botaniske ud
flugter i og udenfor undervisningstiden.

IH. (Bødtker) Repeteret Sørensens naturhistorie og plante-- 
lære. Botaniske udflugter udenfor undervisningstiden.

IV. (Hohne?) Efter Getz’s lærebog hest fra lyd og ud. Repe
tition af det hele pensum i naturfag. Mennesket læst og 
repeteret.

VII. (Hohne.) Samme bog. Repetition af det hele pensum.

Matematiske fag.

I. (Hohne.) Brøk og decimalbrøk med undtagelse af multi
plikation og division med brøk som multiplikator og 
divisor. Øvelser i reduktion til enheden. — Konstruk
tion af rette linier, vinkler, cirkler, parallelogrammer, 
rektangler, rhomber, kvadrater, triangler med bestem
melse af deres fladeindhold. Cirkler og endel regulære 
polygoner. — Hovedregning.

II. (KjidHid.) Aritmetik: Af Bonnevies og Eliassens lære
bog læst og repeteret til multiplikation af polynomer 
(§ 83).

Geometri: I forste halvaar øvelser i konstruktion og 
beregning hjemme og paa skolen. Getz’s konstruktions
bog 1ste hefte gjennemgaaet. I andet halvaar læst og 
repeteret Bonnevies lærebog i geometri til parallele 
linier (§ 77).

Praktisk regning: Ole Johannesens regnebøger 2. og
3. hefte. Repeteret almindelig og decimalbrøk, derpaa 
gjennemgaaet enkelt og sammensat reguladetri.

I samtlige discipliner opgaver hjemme og paa skolen.
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UI. (Kmlsfml.) Aritmetik: Ole Johannesens lærebog fra 
tj 48 (Tals multiplikation) til 4. bog (§ 114) læst og 
repeteret.

Geometri: Bonnevies lærebog fra parallele linier (§ 
77) til triangler med parvis lige store vinkler (§ 179).

Praktisk regning: Ole Johannesens regnebog 3. hefte 
enkelt og sammensat reguladetri repeteret, derefter gjen- 
nemgaaet procent- og renteregning.

I samtlige discipliner opgaver hjemme og paa 
skolen.

JV. (Holme.') Af Johannesens aritmetik: Fra forhold og pro
portioner penset ud. Opgaver med en ubekjendt. Lig
ninger og opgaver med to og flere ubekjendte. Repe
tition af det hele pensum.

Geometri: Bonnevies lærebog fra 4. bog og ud pen
set. Repetition af det hele pensum.

Praktisk regning: Ole Johannesens lærebog 3. og 4. 
hefte: Fra rentesregning penset ud.

I samtlige discipliner opgaver hjemme og paa skolen 
hver uge.

'VII. (Holme.} Ole Johannesens aritmetik undtagen 2. grads 
ligninger og logaritmer.

Bonnevies geometri: Konstruktioner.
Praktisk regning: Ole Johannesens 3. og 4. hefte 

fra rentesregning penset ud.
Hjemmeopgaver hver uge.

Tegning,

1. (Holme.) Frihaandstegning efter Petersens tegneapparat. 
Enkelte flinkere elever skyggetegning.J OD D D

II. (Holme.) Som kl. 1.
III. [Holme.) Perspektivisk gjengivelse af de reglementerede 

modellei', tildels sammensatte opstillinger.
IV. (Holme.) Fortsatte øvelser i perspektivtegning. Sammen

satte opstillinger af de reglementerede modeller.
V-IL (Holme.) Projektionstegning og nogle faa timers frihaands

tegning.
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Skrivning.
I. og II. (Frk. Knap.) Skjønskrift efter Pählmanns skrive

bøger.
III. og IV, Ku time liver 2. uge skjønskrift efter samme bog.

Kvindeligt haandarbeide.
(Frk. Knap.)

I. Linsøm og strikning.
II. Mønsterlap og strikning.

III. Ridsning, klipning og.syning af et par benklæder; knap
hul, snørehul, isyning af baand, knapper og hegter.

IV. Tilklipning, linsøm, forskjelligt broderi.

Haandgjerning for gutter.
(Rwli.)

I. Efter Kjenneruds modelrække fra nr. 20 til nr. 31.
IL — do. do. - » 31 - » 40.

III. — do. do. - » 43 - » 50.

Gymnastik.
(Kapt. Lunde.}

Gutterne: De af departementet opstillede øvelsestabeller blev 
gjennemgaaet, hvorhos Bentzens tabeller anvendtes.

Pigerne: Minnesbok i gymnastik af W. D. har været an
vendt, hvorhos er medtaget liere øvelser af Bentzens 
tabeller.

Gym nasiet.
Religion.

3. kl. (Kjelstad.) Gjennemgaaet Mathæus-evangeliet i grund
sproget med Platon's forklaring fra kap. 7 til enden. 
Repeteret Nissens kirkehistorie.

Modersmaalet.
3. kl. (Hektar, senere Offenlerp.) Efter Pauss og Lassens 

læsebog IV: Holberg : Epistolæ XXIX, CLXXVI, 
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CXCIII, CCCXCVIH. — Wergeland: Ved Bjerre
gaards grav. Gamle Schmahrs farvel til Norge. 
Drømmesyn. Hardanger. Menneskets Kald. Paa 
Sygelejet. Hilsen til Konning Oskar. — Welhaven: 
Af »Norges Dæmring«. Til Ole Bull. Obelisken fra 
Luxor. Sisyphos. Glaukos. Ludvig Holberg. Soirée- 
billeder. Koli med Bilen. — Asbjørnsen: En Nat i 
Nordmarken. — Bjørnson: Af »En Fallit«. — Ibsen: 
Af »Brand«.

Holbergs Jakob von Thybo efter Vetlesens 
udgave.

Foruden de her opregnede stykker, der lagdes op 
til examen artium, er læst udvalgte afsnit af Mauritz 
Hansen. Wergeland og Munch.

A. E. Eriksens literaturhistorie: Den nyere nor
ske literatur.

Følgende opgaver har været givne: 1. Hvorfor 
er et livligt samkvem med fremmede nationer af stor 
betydning for et folk ? 2. En skildring af Josefs ka
rakter. 3. Søfartens og søhandelens historie i store 
træk (ex tempore). 4. For og imod luxus. 5. En 
sammenlignende karakteristik af det græske og romer
ske oldtidsliv. 6. Med hvilken ret har man kaldt 
vort aarhundrede jernets? 7. Hvori har man afsøge 
aarsagerne til vor tids arbejderbevægelse? 8. Hvil
ken stilling indtog Napoleon Bonaparte til den store 
franske revolution? 9. Hvorvidt kan middelalderens 
kultur siges at staa paa et mere fremskredent stand
punkt end oldtidens? (Ex temp.) 10. En udvikling af 
videnskabernes betydning for vore næringsveje? 11. 
Perserkrigenes historiske betydning.

Oldnorsk.

3. kl. (Rektor, senere cand. mag. Budiker.} Af Nygaards ud
valg læst Hamarsheimt, Haavamaal og Haakonarmaal; 
derefter repetition af artiumspenset og Nygaards gram
matik.
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Latin.
3. kl. {Rektor, senere caud. mag. Bvdtker.) Af Ovids Meta

morphoses læst Skabelsen, Battus, Kadmus, Pyramus 
og Thisbe, Skythisk vinter. Niobe, Lykiske bønder 
forvandles til frøer, folkefesten, søstormen.

Sallusts Catilina. Cicero Cato den ældre, I og III 
catilinariske tale. Pro lege Manilia. Virgils Æneide 
IV og VI bog. Livius II og XXXII bog. Tacitus 
Galba efter Weisses udvalg.

Borats Oder I 3. 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 20, 22, 27. 29, 34, 37, 38; II 2, 3. Af satirerne 
I I, 6, 9; II 1. Af epistlerne I 2, 6, 7.

En latinsk oversættelse hjemme og en paa skolen 
hver uge. En ugentlig grammatiktime. Antikviteter 
og literaturhistorie efter Weisse.

Græsk.
3. kl. (Budiker.) Sophocles Antigone fra v. 500. Homers 

Iliade I bog fra v. 250 og VI bog; af Odysséen læst 
I og II bog. Det hele artiumspensum repeteret. 
Grøteruds grammatik repeteret, ligesaa Christensens 
græske antikviteter med udfyldende tilføielser efter 
Aars og andre. Foredrag af læreren om de læste 
forfattere.

Fransk.
3. kl. (Offerd>er().) Af Knudsens og Wallems læsebog II: 

Un convent de Trappistes, La famille Joyeuse, Les 
chateaux féodaux, Une soirée a 1'hötel de Rambouillet, 
Lettres Persanes = 45 sider.

Af Erckmann-Chatrian: Un conscrit ca. 110 sider. 
Af Knudsens og Wallems læsebog 111 ca. 20 sider. 
Knudsens grammatik (4. udgave); Wallems øvelser 

til fransk syntax og en del af sammes ordsamling.

Historie.
3. kl. (Bodtker.) Frankrigs historie efter Wallem og Schjøths 

lærebog læst ud fra Ludvig d. 14. og repeteret; old- 
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tidens historie efter dr. Ræder repeteret. En del af 
tiden er anvendt til kulturhistoriske foredrag med dik
tering omhandlende Ægypten, Assyrien, Grækenland, 
Frankrige til Ludvig d. 14., den franske revolution, 
Nordens ældste historie og enkelte andre emner.

Matematik.

3. kl. {Holme.) Rækker læst og repeteret. Hele penset 
repeteret. Opgaver hjemme og paa skolen.

Fortegnelse over de benyttede lære- og læsebøger.

Religion. I—VH: Vogts bibelhistorie for middelskolen, for
kortet af dr. Bang. I—VII: Klaveness’ forklaring. 
Gymnasiet: Nissens kirkehistorie. Platon’s forklaring 
til Mathæusevangeliet.

Modersmaal. I—II: Eriksens & Paulsens læsebog II. Ill— 
VII: Broch & Seips læsebog (4. udgave). 1—VII: 
Hofgaards grammatik. Gymnasiet : Pauss V Lassens 
læsebog IV, 1 og 2. Eriksens litteraturhistorie.

Oldnorsk. Gymnasiet: Nygaards udvalg af den norrøne litte
ratur, 3. udgave, og samme forfatters grammatik.

Tysk. I: Kristofer Lassen, Tysk begynderbog. II—VII: 
Lassens begynderbog og derefter (allerede fra II af) 
Gundersens læsebog for middelskolens høiere klasser, 
2. udgave. Løkkes grammatik ved Johanssen. IV— 
VII: Greves stiløvelser.

Engels];. II: Brekkes lærebog (2.—4. udgave). III—VII: 
Brekkes læsebog. II—VII: Westerns grammatik.
IV—VII: Brekkes stiløvelser.

Latin. Gymnasiet: Johanssens stiløvelser. Gjøi’ og Johans- 
sens opgaver til oversættelse. Schreiners grammatik. 
Weisses Romernes offentlige og private liv. Forskjel
lige udgaver af fortf.
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Gritti;. Gymnasiet: Grøteruds grammatik. Christensen: Det 
græske statsliv. Forskjellige udgaver af forff.

Fransk. Gymnasiet: Knudsen & Wallems læsebog II og TIT, 
L’histoire d’un conscrit de 1814 par Erckmann-Chatrian 
(Velhagen & Klasings Schulausgabe). Wallems øvelser 
til fransk syntax. Wallems ordsamling.

Historie. 1—VII: Dr. A. Kæders verdenshistorie for middel
skolen. Gymnasiet: Ræders lærebog i oldtidens hi
storie. Wallem & Schjoths Frankriges historie og S. 
Petersens Norges, Sveriges og Danmarks historie ved 
G. Storm.

Geografi. I—VII: Geelmuydens lærebog ved Årstal.
Naturkundskab. I—VII: Sørensens lærebog i zoologi og bota

nik. Getz’ do. i fysik.
Matematiske fag. I—VII: Ole Johannesens regnebøger. II 

—IV: Bonnevies lærebog i geometri. II—III: Ole 
Johannesens lærebog i aritmetik. V: Bonnevies do. 
VII: Bonnevies bogstavregning og udmaalingslære. 
Gymnasiet: O. I. Brochs aritmetik. C. Al. Guld- 
bergs stereometri og O. Johannesens trigonometri.

VIL Exainener 1900.

Middelskoleexamen.

Til censorer ved den skriftlige prove for den oplandske 
skolegruppe var af overbestyrelsen beskikket:
i norsk: overlærer Rørholt (Hamar), adjunkt Sørensen (Hamar);

suppl. adjunkt Hong (Gjøvik);
- tysk: frk. Landmark (Hamar), adjunkt Lgehe (Kongsvinger);

suppl. overlærer Petersen (Hamar);
- engelsk: adjunkt Fleischer (Hamar), adjunkt Th or næs (Elve

rum); suppl. adjunkt Offenberg (Lillehammer);
-l atin: overlærer dg nye (Hamar), adjunkt Gaspari (Hamar);

suppl. cand. mag. Harbitz (Hamar);
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i matematik: overlærer Hornemann (Hamar), cand. til, Ellefsen 
(Valdres); suppl. adjunkt Holme (Lillehammer);

- tegning: frk. Rode (Hamar), adjunkt Huvig (Hamar); suppl. 
rektor Horn (Hamar);

- skrivning: frk. Horn (Hamar), lærer Rud (Hamar folkeskole); 
suppl. klasselærer Ramseth (Hamar).

Som censorer ved den mundtlige prøve her ved skolen 
fungerede efter undervisningsraadets bestemmelse:

i religion: fhv. adjunkt Landstad, 
- norsk: adjunkt Sørensen (Hamar), 
- tysk: overlærer Petersen (Hamar), 
- engelsk: adjunkt Fleischer (Hamar), 
- historie: overlærer Jgnge (Hamar), 
- geografi: adjunkt Hurbitz (Hamar), 
- naturfag: adjunkt Havig (Hamar), 
- matematik: adjunkt Harig (Hamar).

Vndervisningsraadet fritog i henhold til reglementets § 
8 eleverne ved denne skole (ikke privatisterne) for prøve i 
historie samt naturkundskab i kl. II I. Karaktererne i disse 
fag bestemtes efter reglementets § 13.

Til examen efter den ældre ordning fremstillede sig 
efter skolens anmeldelse VII klasses 6 piger samt en privatist, 
der samtlige bestod examen:

Hovedkarakter.

1. Larsen, Signe, opt. i I kl. 1893, Meget godt (l.s«),
2. Haslund, Ingeborg. — - II » 1894, Godt (2.5+).
3. Støren, Eleanor, — - II » 1893, Meget godt (2,n).
4. Hesbøl, Gerda, — - I > 1893, Godt (2.r+).
5. Xielsen. Anna. — - I » 1893, Godt (2,;i).
6. Dahl. Borghild, ■— -VII » 1899, Meget godt (2.i+).

En privatist, Karen Juni, bestod examen med hoved
karakter Godt (3. i +).

Brandrud, Ragna, underkastede sig tillægsprøve i latin.
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Til examen efter den nye ordning fremstillede sig af 
IV klasses 18 elever 17 efter skolens anmeldelse; af disse 
bestod 1 ikke den skriftlige prøve; 1 gik op som privatist. 
Ved denne examen gives ingen hovedkarakter.

Privatist: Birger Bøhmer.

1. Løken, Kristen . . . . optagen i kl. II 1897.
2. Høstmehlingen. Gudrun . — » « — - » III 1896.
3. Delphin, Alartha . . . — » « — - » I 1894.
4. Bøhmer. Johan . . . . — » « — - » II 1895.
5. Christiansen, Carl . . . — » « — - » I 1894.
C>. Kngen. Harald . . . . — » « — - » III 1897.
7. Bor ud, Ole .... . — s « — - » II 1895.
8. Kristiansen. Sigurd . . -  » V- - » I. 1894.
9. Nielsen, Ingeborg . . . — » « — - » I 1894.

10. Bjørstad. Kristian . . . — 5 « — - » II 1895.
11. Sand. Halfdan . . . . — » « — - » I 1894.
12. Sørensen, Sigurd . . . — » « — - » III 1896.
13. Jørstad. Sigurd . . — » « — - » II 1897.
14. Hong, Birger.... . — » « — - » II 1894.
15. Stendahl, Herman . . , — » K — - » I 1893.
16. *4//s, Ingvar .... . — » « — - » I 1894.

Examen artium,

livis mundtlige del aflagdes ved Hamar skole, absolveredes af 
3. gymnasieklasses 2 disciple:
Arne Gude Smith Arnesen. født i vestre Toten 10. oktober

1880, optagen i II klasse 1891, og
Kristofer Fliflet, født i Faaberg 19. oktober 1880, optagen i 

III klasse 1892.
De dem meddelte karakterer var:
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Til optagelse i kl. I var anmeldt 23 elever, hvoraf 1 
befandtes umoden til optagelse. Prøven afholdtes d. 29. og 
30. juni. Som censor fungerede folkeskolelærer Sorgandcil.

VIII. Bibliotek og andre samlinger.
a, Bogsamlingen

er i skoleaarets løb forøget med:
Norsk lovtidende, 2. afdeling 1899, 1—3.
Norges officielle statistik, beretning om skolevæsenets tilstand 

i 1895. Kr. 98.
Statistisk aarbog for kongeriget Norge, 19. aarg. 1899. Kr.
Universitetets aarsberetning for 1897—98, 1898—99.
Universitets- og skoleannaler for 1899—00 (k.).
Programmer for de svenske og danske skoler for 1899.
Dansk studentermatrikel for 1899.
Aarsberetninger fra de norske høiere skoler for 1898—99.

do. - Kristiania handelsgymnasium for 1898—99.
do. - Otto Treiders handelsskole.
do. - Kristianssands og Levanger seminar for 

1898—99.
do. - Bergens og Trondhjems tekniske skoler for 

1898—99.
do. - Tromso museum for 1898.
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Aarsberetning fra det meteorologiske institut for 1897—98.
Naturen, 1899 5—12, 1900 1—6.

Europa, en geografisk fremstilling, 31—32 hefte (k.).
Arkiv for matematik og naturvidenskab, 21. b. 1—4, 22. b. 1.
Nyt magazin for naturvidenskaberne, 36. b. 3—4.
Kolthoff & Jiigershfold: Supplement til Nordens fäglar (k.) 
Bahnson: Ethnografien, fremstillet i dens hovedtræk, 24—26 (k.) 
Mohn: Klimatabeller for Norge, V—XII. Kr. 99.

do. Jahrbuch des norw. meteorologischen instituts für 1899.
Den norske nordhavsexpedition 1876—1878. XXV. Zoologi: 

Thalamophora ved Huns Kjær. XXVI. Zoologi: 
Hydroida ved Kristine Bonnerie. XXVII. Polyzoa 
ved O. Nordgaard.

Brandrud, A.: Stavanger Domkapitels protokol 1571—1630, 
H. 2.

Karlson, K. F.: Blad ur Ørebro skolas historia, 4. h.
Huitfeld.t-Kaas: Norske sigiller fra middelalderen, 1—2.
Falk, Hj. og Torp, A.: Dansk-Norskens syntaks i historisk 

fremstilling, 1—8.
Helland, A.: Norges land og folk. Topografisk-statistisk be

skrivelse over Tromsø amt, 2. b. 3—9.
Wehster: International Dictionary. London 1894 (k.).
Xeuhert, F. II': Geografi for middelskolen.
Waage. P. : Det daglige livs kemi.
Lassen, Kr. & Paus. B.: Digte for middelskolen med oply

sende anmerkninger.
Årstal, A.: Geografi for middelskolen.

do. Om undervisning i geografi efter den nye skole
ordning.

Ans, E.: Zoologi for middelskolen.
Sørensen, X. L.: Ledetraad ved anskuelsesundervisning i 

plantelære paa begyndertrinnet.
Poulsen. I'.: Kirkehistorie for folkeskolen.
Brun. 1'. og Caspari, Th.: Kirkehistorie for middelskolens 

afgangsklasse.
Gundersen, B.: Tysk læsebog for U—IV kl. 3. bind.
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Gundersen, B.: Samtaleøvelser i tilslutning til læsebogen, 
do. Stiløvelser - do. - do. 
do. Tysk grammatik for middelskolen.

Thor. Sig.: Billeder og beskrivelse af almindelige dyr til brug 
ved den første undervisning i geologi.

Lunge: Glossar til Odyss. 6. sang.
Vetlesen, T.: Norske digte med indledning og anmerkninger, Ih.
Kobberstad, og Corneliussen: Barneskolens sangbog.
Andresen, M.: Lærebog i fysik (ny omarbeidet udgave).
Petersen, J.: Opgaver i matematik, nærmest til brug ved 

repetition i middelskolens afgangsklasser. 2. udg.
Kjær. A.: Lærebog i historie. 2. udgave.
Bang, Dr. A. C.: Kirkehistorie for folkeskolen.
Sletten, Kr.: Nogle øvelser i engelsk orddannelse og ord- 

føining.
Petersen, C. T.: Logaritmetabeller med 5 decimaler. 5. udg.
Klaveness, Thv.: Bibellære for gymnasier og seminarier.
Thmnle, E. J.: Dombog fra 1604.
Bugge, Alexander: Erkebiskop Henrik Kalteisens kopibog.
Steenstrup. Ersten- o. fl.: Danmarks riges historie, 56—72 h.
Arkiv for nordisk filologi XVI (II), B. 1—4.
Halvorsen: Norsk forfatterlexikon, 51—52 h.
Kggh.O.: Norske gaardxnavne, III: Hedemarkens amt. IV, I: 

Kristians amt. Første halvdel.
Grimins. Wörterbuch, 4. bind., 1. afdel. III, 2. og 10. bind, 

1—3 h.
Loss. C.: Deutsches Lesebuch für die Mittelschule (1899).
Koscher: Lexicon der griech. und römisch. Mythologie, 41. h.
Nordisk tidsskrift for filologi, 3. række, 8. bind, 1—3 h.
Vor ungdom. 1899.
Den høiere skole. 1899 7—12, 1900 1—6.
Tromsø museums aarshefter nr. 20 for 1897.
Nordisk tidsskrift, udg. af den Letterstedtske forening. 1899 5—8.
Boss, lin.: Omrids af den dansk-norske literaturs historie, 5. udg.
Dahl, O. ('hi'.: Landsmaal til middelskoleexamen.
Christensen, Sophus: Legemsøvelser for folkeskole og lands' 

ungdom.
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Reusch, H.: Geografi for middelskolen.
Holtsmark, G.: Naturlære for middelskolen.
Koht, Halfdan : Lesestykke, i Jandsmaale.
Kristiania videnselskabs forhandlinger i 1899.

do. do. skrifter, I og IL
Universitetsbiblioteket: Aarsberetning for 1898—99.
Bjørset, K: Tyske stiløvelser for III og IV kl.
Brekke. K. og UVsfern, A.: Engelske forfattere for gymna

siets 1. klasse.
Gcehmiyden: Engelsk-norsk ordbog ved Eitrem, 1—2 li. 
Salcesen. H. A.: Lillehammer off. høiere skole 1849—1900. 
Studieplan for studerende ved Kristiania universitet.
Morén: Tyskt konstruktionslexikon.
Sachs. Fr. D.: Französiches Werterbuch.
Scheler, A.: Dictionnaire D’EtymoIogie Francaise.
Schmidt, A.: Grammatik der englischen Sprache.
Shair: A History of English Literature.
Ammann & Coutant: Histoire de France.
Jespersen: Progress in Language.
Soames. Laura: Introduction to English, French and German 

Phonetics.

b. Den naturvidenskabelige samling:

Barthels lampe.
1 glascylinder.
4 kolber.
2 bægerglas.
1 morter.
1 kasserolle.
2 digler.
(Filtrer-lakmuspapir o. 1.)
1 dynamomaskine.
1 telegrafa])parat med Morses nøgle.
4 tørelementer.
1 motor, forarbeidet og foræret skolen af en elev i 4. kl.
Seguers vandhjul.
Forniklingsapparat (med nikkelsalt).
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c. Samlingen af andre læremidler:

Rwder, Æ: Verdenshistorie.
Brekke. K.: Ny engelsk læsebog. 3 exemplarer.
Lwlrup, Henr.: Glossar til samme.
Kjennerwl: Sløidtegninger. 30 exemplarer.

IX. Forskjelligt.

Angaaende sundhedstilstanden ved Lillehammer høiere 
almenskole i skoleaaret 1899—1900 har skolens nuværende 
læge, distriktslæge Torp afgivet følgende beretning paa grund
lag af afdøde skolelæge BronsUids efterladte papirer.

Midd.kl. I 2

— II 6

— m u

— IV 19

— VII

Gymn.kl.3

19 1

2 4

1

18 j 8 i 54 dage.

5 5 , 25 —
■

26 ’ 52 —
I

9 i 50 —

24 —

5 18 48 205 dage.

*) Blindtarmbetændelse.

Tallene viser forsømmelser fra august 1899 til 1. febr. 
1900. Længere rækker ikke de efterladte papirer. Nogen 
videre oplysninger om sundhedstilstanden ved skolen kan jeg 
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fra forrige skoleaar ikke give. Det er mig bekjendt, at der 
ifjor, som iaar, er almindelig beklagelse over, at gymnastikken 
for pigerne er henlagt til tiden mellem og 2^, hvorved bør
nene trætte og sultne efter formiddagens undervisning skal tage 
fat paa gymnastik. Det er ogsaa min formening, at dette er 
en høist uheldig tid at gymnasticere i og har tilfølge, at ret 
mange af eleverne fritages for gymnastik, hvilket er høist 
uheldigt. Jeg tillader mig kun at henpege paa denne sag 
denne gang; naar jeg skal afgive min egen beretning næste 
aar, agter jeg at optage sagen igjen.

Fra 1ste juli 1900 ophørte nærværende skolesom offent
lig; dens virksomhed er imidlertid besluttet fortsat som kom
munal institution med statsunderstøttelse. Den nye skole, som 
ved kommunal offervillighed og statens imødekommenhed skal 
optage og fortsætte den nu nedlagte offentlige skoles virksom
hed, vil omfatte en Jaarig middelskole med derpaa bygget 
3-aarigt sproglig-historisk gymnasium. 1. gymnasieklasse er 
den fælles forskole for det egentlige sproglig-historiske gym
nasium og realgymnasiet, paa samme tid som den er beregnet 
paa at give dem, der ønsker en videregaaende almendannelse 
paa middelskolens grundlag, en afsluttende undervisning.

Skolepengene er fastsat til kr. 112.00 aarlig i middel
skolen, kr. 160.00 i gymnasiet med sedvanlig moderation for 
søskende.
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X. Uddrag af skolens regnskab til 1. 7. 1900.

Udgifter.
a. Lønninger...........................................................kr. 17,643.00

Alderstillæg.............................................................» 2,000.00
b. Bibliotek og samlinger........................................ » 427.69
i. Fripladsenes værdi............................................. » 774.00
d. Lys og ved............................................................ » 690.57
e. ('ensurudgifter....................................................... » 508.37
f. Trykning og avertissementer............................. » 273.63
g. Blandede udgifter . ......................................... » 80.70

kr. 22.397.96

Indtægter.

a. Beholdning (pr. 30. 3. 1899).............................kr. 523.42
b. Skolepenge.............................................................» 7,804.00
c. Bytilskud................................................................. » 3,000.00
d. Statstilskud.............................................................» 10,753.78
e. Solgt papir............................................................ » 12.76
f. Gebyr til middelskoleexamen............................. » 304.00

kr. 22,397,96

Lillehammer skole i oktober 1900.

Henr. Lødrup.


