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1. Skolens forstanderskab
bestod foruden det af undervisningsdepartementet opnævnte 
medlem, hr. sorenskriver Mejdell, samt skolens rektor af føl
gende af kommunestyret valgte medlemmer:
Bankkasserer N. G. Bøhmer fra '/, 1900; medlem siden 1870.
Overretssagfører Simen Fougner fra ]/7 1 900.
Brugseier Olaf Formo - » —
Handelsfuldmægtig O. Christiansen - » —

Da brugseier Formo ved nytaarstid fraflyttede byen, ind- 
traadte i hans sted overretssagfører Ingvald Schey.

Til formand og næstformand valgtes rektor og overrets
sagfører Fougner.

De 4 kommunevalgte medlemmer har efter kommunestyrets 
bestemmelse at fungere i 4 aar; et medlem udtræder hvert 
aar, de første gange efter lodtrækning.

II. Lærerpersonalet.
Lødrup, Theodor Henrik, rektor. Født 1853, cand. mag. 1877, 

udnævnt til adjunkt ved Skiens skole 1879, til adjunkt 
ved Bergens katedralskole 1885, til overlærer ved samme 
skole 1899, ansat som rektor ved Lillehammer skole 1900.

Offenberg, Jacob, adjunkt. Født 1857, cand. mag. 1883, klasse
lærer ved Larvik skole 1883, konst, adjunkt ved Lille
hammer skole 1895.

Holme, Torje Nielsen, adjunkt. Født 1860, cand. real. 1890, 
lærer og bestyrer af Bærums middelskole 1890, klasse
lærer ved Lillehammer skole 1897, konst, adjunkt ved 
samme skole 1899.
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Bødtker, Karl Emil, adjunkt. Født 1865, cand mag. 1891, 
lærer ved Storms latin- og realskole i Stavanger 1892, 
midlertidig lærer ved Lillehammer skole 1898, adjunkt 
1900.

Lassen, Sofie, førstelærerinde. Født 1848. Bestyrerinde af 
egen pigeskole paa Lillehammer, ansat som inspektrice 
og førstelærerinde siden 1886, da fællesundervisning blev 
indført ved skolen.

Brodahl, Johan Ernst, fast lærer. Født 1871, cand, theol. 
1894. Lærer ved Tønset private middelskole 1897, læ 
rer ved fortsættelsesskolen i Glemminge 1899. Ansat 
ved Lillehammer skole 1900.

Lunde, Frithjof August, kaptein. Født 1850, ansat fra 1894 
som timelærer.

Sørli, Olaf, folkeskolelærer. Født 1864, ansat som timelærer 
i sløid fra 1897.

Skolens læge er siden j, 1900 distriktslæge Jens Torp. 
Kasserer: Adjunkt J. Offenberg.

Pedel: Kristen Kristensen siden 1895.

Adjunkt Bødtker var fraværende paa stipeiidiereise til mid
ten af oktbr. I hans post vikarierede stud, philol. O. Engélsrud.

Fra 3die februar var adjunkt Holme permitteret paa grund 
af sygdom; Holme var fraværende lige til skoleaarets udgang, 
idet han i de sidste maaneder af skoleaaret med offentligt 
stipendium opholdt sig i Tyskland for at sætte sig ind i under
visningsmetoder i realfagene ved tyske skoler. Da det viste 
sig umuligt at skaffe vikar, som kunde gaa ind i Holmes post, 
blev hans timer dels fordelte paa skolens øvrige lærere, dels 
besørgede ved velvillig bistand af pastor N. Krogh, der over
tog Brodahls religionstimer, for at denne kunde overtage 
matematiktimer, og dr. Hærem, der læste matematik og natur
fag i 1. G.
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III. Disciplenes antal m. ni.
a. Discipelantallet var i sidste kvartal af skoleaaret 1899

—1900 ......................................... 81 (44 gutter og 37 piger);
af disse udtraadte ved udgangen

af skoleaaret..............................24 (14 — - 10 — );
tilbage 57 (30 gutter og 27 piger);

ved begyndelsen af 1901—01 op
toges .................................... 38 (28 — - 10 — );

undervisningen begyndte saaledes
i dette aar med..................... 95 (58 gutter og 37 piger).

I de 4 middelskoleklasser og 1. gymnasieklasse var di
sciplene saaledes fordelte:

1. kvartal. 2. kvartal. 3. kA-artal. 4. kvartal.
I middelskkl. 25 (17 g. 8p.) 26 (18 g. 8p.) 25(18 g. 7 p.) 25 (18 g. 7p.)

II — 22(13 ■ 9 - ) 23(14 - 9 - ) 23(13 - 10 -) 23(13 - 10 -)
III — 16 ( 9 - 7 -) 16( 9 - 7 -) 19(11 - 8 -) 19(11 - 8 -)
IV — 19(10 - 9 - ) 19 (10 - 9 - ) 19 (10 - 9 -) 19(10 - 9 -)

1. gymnasiekl. 13 ( 9 - 4 - ) 13 ( 9 - 4 -) 13( 9 - 4 - ) 14( 9 - 5 -)
95 (58 g. 37 p.) 97 (60 g. 37 p.) 99 (61 g. 38 p.) 100 (61 g. 39p.)

b. Følgende tabel viser aldersforholdet i klasserne ved 
skoleaarets begyndelse pr. 1. august 1900, sammenholdt med 
normalalderen:

Gjennemsnits- 
alder.

Normal
alder.

I middelskoleklasse.......................... . 12^ aar 11 aar.
II —»«— .......................... • 1 — 12 —

IH —»«— .......................... • 14Å - 13 —
IV —»«— .......................... 15 A 14 —

1. gymnasieklasse............................... IßJL _W12 15 —

c. Af de 101 disciple, som har nydt skolens undervis
ning i aarets løb, var 70 hjemmehørende i Lillehammer by, 2 
i Narvik; de øvrige 29 havde sit hjem ilanddistrikter, nemlig:.

11 i Faaberg prestegjæld,
3 i Ringsaker do.,
4 i Ringebu do.,
2 i Øier do.,
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1
1
1
3
1
1

i 
i 
i 
i
i 
i

Vaage jprestegjæld,
Fron do.,
Gausdal do.,
Dovre do.,
Høland do.,
s. Land do.,

1 i Stange do.

IV. Fagfordelingen mellem lærerne.
Rektor:

Norsk 1. G..................................................... 4 timer
— IV.......................................................4 —
— II..............................................  . . 4 —

Tysk 1. G..................................................... 3 —
— III....................................................... 5 —

-------------- 20 timer.
Adjunkt Offenberg:

Fransk 1. G................................................... 4 timer
Engelsk 1 G....................................................4 —

— IV................................................... 5 —
— III................................................... 5 —

Historie 1........................................................ 3 —
Geografi IV................................................... 2 —
Skrivning II..................................................1 —

— I.................................................. 2 —
-------------- 26 timer.

Adjunkt Holme:
Matematik 1. G.............................................. 4 timer

— IV............................................... 5 —
— III............................................... 5 —
— II............................................... 5 —

Naturfag 1. G................................................4 —
Tegning 1. G.................................................. 2 —

- IV.............................................. ..... 2 -
— III................................................... 2 —

29 timer.



-01] IV. Fagfordelingen mellem lærerne. 7

Adjunkt Bødtker: 
Historie 1. G....................................................... 3 timer

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

— I..................................................................6 —
Naturfag IV........................................................3 —

— III........................................................2 —
— II........................................................2 —
— I........................................................3 —

-------------- 28 timer.
Kand. theol. Brodahl:

Religion i alle klasser...................................8 timer
Norsk III.............................................................4 —
Historie III........................................................3

— II........................................................2 —
Geografi III........................................................2 —

— II........................................................2 —
Hegning I........................................................5 —
Sang..................................................................2 —

--------------  28 timer.
Frøken Lassen:

Engelsk II........................................................5 timer
Tysk II.............................................................5 —
Norsk I.............................................................5 —
Geografi I........................................................2 —
Haandarbeide med pigerne..............................4 —

-------------- 21 timer.
De 4 timer haandarbeide besørgedes med over

bestyrelsens samtykke af frøken Thekla Julin.

Kaptein Lunde:
Gymnastik i alle klasser..............................9 timer

(gutterne 6 timer, pigerne 3)
Tegning n........................................................2 —

— 1.............................................................2 —
13 timer.
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Folkeskolelærer Sørli:
Haandgjerning med gutterne............................................. 6 timer.

Klasseforstander i 1. Gr. var adj. Holme.
— » « — - IV » -- Offenberg.
— » « — - III » cand. Brodahl.
— » « — - II n frk. Lassen.
— » « — -1 » adj. Bødtker.

V. Timefordelingen paa fag og klasser.

I.

Middelskolen. Gymnasiet.

1ste.II. III. IV.

Religion.................................... 2 2 2 1 1
Modersmaal............................... 5 4 4 4 4
Engelsk.................................... 5 5 5 4
Tysk......................................... 6 5 5 5 3
Fransk .................................... 4
Historie.................................... 3 2 3 3 3
Geografi .................................... 2 2 2 2 1
Naturfag.................................... 3 2 2 3 4
Matematiske fag.................... 5 5 5 5 4
Skrivning.................................... 2 1
Tegning.................................... 2 2 2 2 2

30 30 30 30 30

Fritagne for enkelte fag i henhold til lovens § 7 var i alt 
6 disciple.

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

I sløid var gutterne delte i 3 partier, hvert med 2 timer 
om ugen.
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I kvindeligt haandarbeide dannede pigerne 2 partier, 
hvert med 2 timer om ugen.

I gymnastik havde hvert af de 3 partier (2 gatte- og 1 
pigeparti) 3 timer ugentlig. Fritagne ifølge lægeattest var 18 
disciple, hvoraf 12 piger.

VI. Undervisningen.

Middelskolen.
Religion.

(Brodahl.)
I. (2 timer.) Klaveness’ forklaring fra begyndelsen til 2, 

artikel. Vogts midlere bibelhistorie. Det gamle testa
mente. Reglementerede salmer.

II. (2 timer.) Samme forklaring fra 2. artikel til daabens 
sakramente. Samme bibelhistorie. Det nye testamente 
til pinsedag. De reglementerede salmer.

III. (2 timer.) Samme forklaring. Daabens og alterens sakra
mente. Samme bibelhistorie fra pinsedag ud. Begge 
bøger repeterede. De reglementerede 20 vers repeterede 
for examen.

IV. (1 time.) Gjennemgaaet kirkehistoriens pensum efter 
Brun og Gasparis lærebog.

Modersmaalet.
I. Frk. Lassen. (5 timer.) Eriksens og Paulsens læsebog. 

Efter Hofgaards mindre grammatik er det sædvanlige 
pensum gjennemgaaet.

Enkelte digte er lært udenad.
De skriftlige øvelser har i denne klasse nærmest væ

ret diktater og gjenfortællinger.
Stadig analyse.

II. Rektor. (4 timer.) Læsning efter Eriksens og Paulsens 
læsebog III. Enkelte digte lærte udenad.

Af Hofgaards grammatik læst og repeteret syntaxen.
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Analyse efter læsebogen.
Hver uge et skriftligt arbeide: diktat, gjenfortælling, 

lettere stile, saasom: 1. Det første store snefald. 2. 
Lillehammer kirke. 3. Brev med indbydelse til julen. 
4. Skoleturen til Reistad. 5. Beskrivelse af skolebyg
ningen.

III. Brodald. (4 timer, hveranden uge 3 timer.) Læsning 
efter Broch og Seips udvalg for middelskolen.

Repetion af grammatiken og analyse i forbindelse 
med diktater og deres gjennemgaaelse.

Stil omtrent hver fjortende dag. Følgende opgaver 
er besvarede: Sammenligning mellem livet paa landet 
og i byerne. En tur. En Tycho Brahes dag. Hvordan 
jeg tilbragte min juleferie. Nytten af vore elve. Sam
menligning mellem de tre nordiske lande med hensyn til 
naturlig beskaffenhed og deraf flydende næringsveje. En 
trækfugl fortæller. Vaaren og dens arbeider. Krukken 
gaar saa længe tilvands, at den kommer hankeløs hjem. 
En tiøre fortæller sin historie (tentamensstil).

IV. Hektor. (4 timer, hveranden uge 3 timer.) Af Broch 
og Seips læsebog omtrent 100 sider.

20 sider landsmaal og bygdemaal efter Fosses udvalg.
Det vigtigste om digtarterne og lidt verslære efter 

Hofgaard.
Literaturhistoriske oplysninger i tilslutning til det 

læste stof efter Norby.
Grammatik og analyse.
Stile: 1. Hvad vaaren bringer af liv og virksomhed. 

2. Om vore elve. 3. Til hvilket land vil du helst reise 
og hvorfor? 4. Et brev hjem. 5. Fortæl, hvad du 
ved om Mjøsen. 6. Hvorledes kan vinteren i Norge 
lette og hindre samfærdselen? 7. Havet og dets betyd
ning for Norge. 8. Fortæl om vore vigtigste belysnings
stoffe. 9. Kristendommens indførelse i Norge. 10. Vor 
ære og vor magt har hvide seil os bragt. 11. Hvilken 
ferie synes du bedst om, sommerferien eller juleferien? 
12. Fortæl, hvad du ved om stenkul.
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Tysk.

I. Bødtker. (6 timer.) Lassens læsebog for begyndere til 
side 57.

II. Frk. Lassen. (5 timer.) Gjennemgaaet resten af Las
sens »Tysk begynderbog« (fra side 57 til 72).

Derefter begyndtes med del I af Gundersens »Tyske 
læsestykker«, hvoraf læstes omtrent 45 sider.

No. 6, 11, 12, 15, 21, 24, 25, 27, 32, 39, 41, 43, 50, 
60 lærtes udenad, ligeledes nogle stykker i begynder
bogen, tilsammen omtrent 25 sider.

Af Løkkes grammatik læstes til 3. del.
Hver uge skriftlige øvelser, dels retroversionsstile 

fra Gundersens stiløvelser, dels lettere oversættelser.
III. Rektor. (5 timer.) Af Gundersens læsebog er statarisk 

gjennemgaaet og repeteret det for klassen fastsatte pen
sum. Omtrent 15 sider læst kursorisk.

Efter Løkkes grammatik læst og repeteret syntaxen.
Stil 1 gang ugentlig paa skolen.

IV. Bodtker. (5 timer.) Af Gundersens tyske læsebog for 
middelskolens høiere klasser er læst statarisk nyt: 36,
43 , 44, 46, 49, 50, 61, 73 og repeteret fra ifjor: 17, 22,
27 2, 5, io, 28, 29, 31 i, 2, 5, 30, 32, 35, 39. Kursorisk
er læst 40, 62, 63, 70 og en del af 77.

En hjemmestil hver uge. En skolestil i to timer 
hveranden uge.

Løkkes grammatik (Johanssens udgave) læst tilende 
og repeteret.

Engelsk.

II. Frk. Lassen. (5 timer.) Brekkes »Lærebog i engelsk 
for begyndere« er benyttet. Denne klasses sædvanlige 
pensum til side 65 er gjennemgaaet i overensstemmelse 
med reglementet, saaledes at eleverne — efter at have 
tilegnet sig det ejendommeligste af lydlæren og lært at 
forstaa lydskriften — har maattet gjennemarbeide styk
kerne mundtlig og skriftlig, indtil de biir nogenlunde 
herre over indholdet og ordenes skrivemaade. Det sidste 
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halvaar har skriftlige gjenfortællinger af det udenadlærte 
stof tildels afløst diktater. Nogle oversættelser fra norsk 
til engelsk — lette sætninger — sluttede sig gjerne til 
grammatikundervisningen.

III. Offenberg. (5 timer.) Brekke, Ny eng. læsebog: Dick 
Whittington. Wonderful Box. Speaking Chip. Lost 
Camel. White Rabbit. Golden Touch. Mysterious 
Englishmen. Bees. Strait of Dover. White Ship. Little 
Match-Girl. Peasant and Spectacles. Half Profits. 
Livingstone and the Lion. Ants. Stories of Animals. 
Raleigh’s Plants. Seasons. What a Shovel Did.

Westerns grammatik.
Ugentlig 1 skolestil, væsentlig af det læste stof. 

Endel diktater.
IV. Offenberg. (5 timer.) Samme læsebog: Nelson. Alfred 

the Great. Dog. Canvas Boat. Trees and Shrubs. 
Buds. Strait of Dover. British Isles. Scotland. Guy 
Fawkes. Tom’s Adventure. Miller of the Dee. Grand
papa. We are Seven. Burial of Sir .1. Moore. — Det 
hele examenspensum repeteret.

Extempore: Gulliver. Crusoe. Grace Darling. Dol
phin. Pickwick (Visit to Mr. Wardle).

Westerns grammatik læst ud og repeteret.
I første halvaar 1 skolestil hver uge; i andet halv- 

aar 1 stil i 2 sammenhængende timer hveranden uge. 
Endel diktater.

Historie.
I. Offenberg. (3 timer.) Ræder: Oldtidens historie til pag. 

57, læst og repeteret et par gange. Oplæsning og for
tællinger.

II. Brodabl. (2 timer). Samme lærebog: Middelalderen fra 
lensvæsenet til Østeuropa. Læst og repeteret.

III. Brodahl. (3 timer.) Samme lærebog: Nyere tid til Nor
den under den franske revolution og Napoleon. Læst 
og repeteret.

IV. Bødtker. (3 timer.) Samme lærebog læst tilende fra 
»Norge i 1814« og repeteret.
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Geografi.
I. Frk. Lassen. (2 timer.) Af Geelmuydens geografi er 

gjennemgaaet Norden, særlig Norge, i forbindelse med 
karttegning af de vigtigste vasdrag og de fleste amter.

II. Brodahl. (2 timer.) Samme lærebog: Europa (undtagen 
Rusland) læst og repeteret.

III. Brodahl. (2 timer.) Samme lærebog: Norden repeteret, 
Asia og Afrika læste og repeterede. Karttegning.

IV. Offenberg. (2 timer.) Samme lærebog: Verdensdelene 
repeteret; indledningen læst og repeteret. Karttegning.

Naturfag.
(Bødtker.)

I. (Stimer.) Zoologi: 20 dyretyper, pattedyr og fugle efter 
Sørensens zoologi (ældre udgave). Hoffstads botanik: 20 
plautetyper, planternes almindelige bygning. Herbarier 
anlagt.

II. (2 timer.) Sørensens zoologi fra fiskene og ud læst og 
repeteret. Hoffstads botanik fra planternes ydre bygning 
til blomsterløse planter læst og repeteret.

III. (2 timer.) Sørensens zoologi repeteret. Hoffstads bota
nik læst tilende og repeteret. Herbarierne kompletteret. 
En botanisk eftermiddagsudflugt.

IV. (3 timer.) Sundhedslæren gjennemgaaet efter Sørensens 
zoologi (den ældre udgave) med autograferede tilføjelser 
af læreren. Getz’ fysik læst ud fra vædsker og repete
ret. Fysiske opgaver.

Matematiske fag.
(Holme.)

I. (5 timer.) Repetition af hele og decimale tal. Brøk.
I regelen hjemmeopgaver hver uge.
Forberedende geometriske øvelser i sidste halvaar.

II. (5 timer.) Regning: Repeteret brøk. Enkelt reguladetri. 
Sammensat reguladetri. Procentregning.

Geometri: Forberedende konstruktionsøvelser. Af 
lærebogen forfra til side 32.
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Aritmetik: Forfra til »Division af hele tal og 
polynomer«.

Hjemmeopgaver hver uge.
Bonnevies lærebøger i aritmetik og geometri. Johan

nesens regnebog.
III. (5 timer.) Regning: »Procentregning« samt af »Rente

regning« til no. 25.
Aritmetik: Fra »Multiplication af hele tal« til lig

ninger. Repetition til »Brøk«.
Geometri: Fra »Parallele linjer« til »Rette linjers 

forhold«. Repetition til »Cirkelen«.
Hjemmeopgaver hver uge.
Samme lærebøger som i II.

IV. (5 timer.) Fra »Disconto« ud. Repetition.
Aritmetik: »Proportioner«. »Ligninger«. Repetition 

af det hele pensum.
Geometri: Fra »Ligestore forhold« ud. Repetition 

af det hele pensum.
Hjemmeopgaver hver uge i samtlige discipliner.
Samme lærebøger som i II.

Tegning.

I. Lunde. (2 timer.) Frihaandstegning efter Petersens tegne
apparat. Enkelte flinkere elever skyggetegning.

II. Lunde. (2 timer.) Som kl. I.
III. Holme. (2 timer.) Perspektivisk gjengivelse af de regle

menterede modeller, tildels sammensatte opstillinger.
IV. Holme. (2 timer.) Fortsatte øvelser i perspektivtegning.

Sammensatte opstillinger af de reglementerede modeller.

Skrivning.

I. 2 timer ugentlig skrivning efter »Normalskrivebogen«.
II. 1 time ugentlig skrivning efter »Normalskrivebogen«.

Ill, IV. En time hver anden uge haandskriftsøvelser (diktat) 
og derpaa følgende skjønskrift — afskrift af det dikterede.
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Haandgjerning for piger.
(Frk. Thékla Julin.)

I. Syet et linned. Strikket et par strømper.
II. Syet en navnedug og udført forskjellige linsømsøvelser. 

Strikket et par strømper.
III. Tegnet, klippet og syet et par benklæder. Øvelse i lap

ning. Strikket et par strømper.
IV. Tegnet, klippet og syet et linned. Lært tre slags stopning 

og syet hulnavn. Strikket vanter med mønsterstrikning.

Haandgjerning for gutter.
(Sorli.)

I. Efter Kjenneruds modelrække fra nr. 22 til nr. 45.
II. — do. do. » » 46 » » 60.

III. — do. do. » » 57 » » 66.
IV. — do. do. » » 69 » » 93.

Gymnastik.
(Kapt. Lunde.)

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

Pigerne: Minnesbok i gymnastik af W. D. har været anvendt, 
hvorhos er medtaget flere øvelser af Bentzens tabeller.

Sang.
(Brodalil.)

II. Sang efter Olaf Paulus: De tusind hjems sange.
III. Nodeskrivning og sang efter selvskrevne bøger.

Gymnasiet.

Religion.
1. G. Brodahl. (1 time.) Gjennemgaaet foredragsvis Gamle 

Test.’s indledning samt de reglementerede Davids salmer.
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Norsk.

1. Rektor. (4 timer.) Af Pauss og Lassens læsebog IV. 1. 
læst Njåls saga. Erasmus Montanas. Svend Dyrings 
hus. Jonas Lie: Den fremsynte. Literaturhistoriske op
lysninger i tilslutning til det læste.

Af Garborg og Mortensens lesebok læst ca. 40 sider 
landsmaal og bygdemaal.

Oversigt over sprogudviklingen efter Nygaards spro
get i Norge.

Følgende stile har været skrevne, som regel efter 
gjennemgaaelse paa skolen:

1. Det østenfjeldske og vestenfjeldske Norge. 2. Ho
vedpersonerne i Njåls saga. 3. Hvorfor bør vi verne om 
vore skove? 4. Havet gir meget og tar meget. 5. Karl 
7. og Agnes Sorel (efter Schiller). 6. For og imod vor 
tids idrætsvæsen. 7. Aarsagerne til Islands fremskudte 
stilling i literaturen. 8. Før og nu (1800—1900). 9. Hvilke 
forholde i samtiden vilde Holberg ramme i Erasmus Mon
tanas? 10. Paa hvilke maader søger man i vor tid at ud
brede kundskab og dannelse i de brede lag af samfundet? 
11. Perserkrigenes indflydelse paa Atens udvikling. 12. 
12. Hvorpaa beroede gejstlighedens store magt og anseelse 
i middelalderen? 13. Hvilken sammenhæng bestaar der 
mellem Grækenlands naturforholde og dets kultur i old
tiden? (givet af historielæreren). 14. Lys- og skyggesider 
ved nutidens turistvæsen.

Tysk.

1. Rektor. (3 timer.) 1 akt af Schillers Jungfrau von Orleans.
Af Voss’s udvalg: Fra side 85—122: Das Lied von 

der Glocke.
Humboldts Urteil über dasselbe. Zur Lebensgeschichte 

Schillers I og II A.
Af grammatik læst hovedpunkter af syntaxen; skriftlige 

øvelser 1ste halvanr væsentlig stile efter Greves stiløvelser; 
senere dels reproduktion af læst stof, dels gjenfortælling.
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Fransk.
1. Offenberg. (4 timer.) Bødtker og Høst, Fransk begynder

bog til pag. 84. Øvelsesstykkerne udenad.

Engelsk.
1. Offenberg. (4 timer.) Brekke og Western, Engelske for

fattere: David Copperfield, British Isles, Cruise of the 
Stormy Petrel, Monmouth.

D. F. Knudsen, Præpositioner og synonymer.
1 å 2 skolestile ugentlig.

Historie.
1. Bødtker. (3 timer.) Kæders: oldtidens historie læst og 

repeteret. Oldtidens kulturhistorie er desuden mere ind- 
gaaende fremstillet af læreren.

Geografi.
1. Bødtker. (1 time.) Haffners læsebog i fysisk geografi læst 

og repeteret til side 97. I 1ste kvartal benyttede vikaren 
Geelmuydens læsebog i geografi, indledningen, som grund
lag for undervisningen.

Naturfag.
1. Holme. (3 timer.) Kemien efter Waages lærebog. Experi

menter og regneopgaver. »Det menneskelige legeme« efter 
Knudsen og Falchs lærebog.

Matematik.
1. Holme. (4 timer.) Johannesens aritmetik. Af Alfsens 

geometri forfra til side 30. Hjemmeopgaver hver uge.

Tegning.
1. Holme. (2 timer.) Gjennemgaaet de reglementerede mo

deller. Skyggelægning.

2
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Fortegnelse 

over de lærebøger, som har været benyttede i de forskjellige 
fag og klasser.

a) Middelskolen.
Religion. Vogts lille bibelhistorie.

Brun og Gasparis kirkehistorie.
Klaveness’ forklaring, 

do. bibelhistorie. 
Norsk. Eriksens og Paulsens læsebog IL 

Broch og Seips læsebog.
Hofgaards grammatik.

Tysk. Kristoffer Lassens begynderbog. 
Gundersens læsebog.
Løkkes lille grammatik.

Engelsk. Brekkes lærebog for begyndere, 
do. læsebog for middelskolen. 

Westerns grammatik.
Historie. Hæders verdenshistorie.
Geografi. Geelmuydens geografi ved Årstal.
Naturlmndskab. Sørensens zoologi.

Hofstads botanik.
Getz’s lærebog i fysik.

Matematik. O. Johannesens regnebøger.
Bon ne vies aritmetik, 

do. geometri. 
Tegning. H. Petersens tegneapparat.

b) Gymnasiet. 
(1. klasse.)

Norsk. Paus og Lassens læsebog IV, 1—2.
Garborg og Mortensens lesebok.
Broch og Seips literaturhistorie.
Nygaard. Sproget i Norge i fortid og nutid* 

Fransk. Bødtker og Høsts Fransk begynderbog. 
Tysk. P. Voss. Udvalg af tyske forfattere.
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Engelsk. Brekke og Western’s Udvalg af engelske for
fattere til brug for gym. I.

Knudsen og Løkke’s eng. præpositioner og syno
nymer.

Historie. Ræders oldtidens historie.
Geografi. Haffners fysiske geografi.
Naturfag. Waage s kemi.

Knudsen og Falchs: Det menneskelige legeme IL 
Matematik. Johannesens aritmetik.

Al fsen s geometri.

VIL Examener 1901.

Middelskoleexamen.

Til censorer ved den skriftlige prøve for den oplandske 
skolegruppe var af overbestyrelsen beskikket:
i norsk: overlærer Petersen (Hamar), rektor Lødrup (Lille

hammer); suppl. overlærer Rørholt (Hamar);
- tysk: frk. Landmark (Hamar), adjunkt Bødtker (Lillehammer); 

suppl. adjunkt Sørensen (Hamar);
- engelsk: adjunkt Fleischer (Hamar), adjunkt Houg (Gjøvik); 

suppl. adjunkt Thornæs (Elverum);
- matematik: overlærer Hornemann (Hamar), overlærer Løken 

(Elverum); suppl. overlærer Holt (Kongsvinger);
■ tegning: frk. Rode (Hamar), adjunkt Havig (Hamar); suppl. 

fru Dagny Steen (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),
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i historie: adjunkt Casgjari (Hamar),
- geografi: rektor Horn (Hamar),
- naturfag: adjunkt Lystad (Hamar),
- matematik: overlærer Hornemann (Hamar).

Desuden opnævntes til censor
i haandgjerning: frk. Hilma, Julin (Lillehammer), 
- gymnastik: rektor Lødrup (Lillehammer).

Til examen fremstillede sig 18 af kl. IV’s 19 disciple; af 
disse bestod 1 ikke den skriftlige prøve.

Følgende bestod examen:

a) den fuldstændige prøve:
1. Bu, Sigurd, som har gjennemgaaet 2 af skolens klasser.
2. Christiansen, Karl Christian ... 6 - ■—■ —
3. Fonstad, Johan Martin .... 1 - — —
4. Johansen, Axel Moritz...........6 - — —
5. Johansen, Johan Martin .... 6 - — —
6. Kristiansen, Ivar..................... 6 - — —
7. Lindstad, Kristian................5 - — —
8. Solheim, Einar..................... 1 - — —■
9. Sorgendal, Ernst Ingvald .... 5 - — —

10. Enger, Inga.......................... 2 - — —
11. Krog, Margit Dometius .... 3 - — —
12. Løken, Martha.....................4 - — —
13. Bindal, Sigrid.......................... 4 - — —
14. Steig, Rønnaug..................... 2 - — —

b) med indskrænket prøve i matematik:
15. Aubert, Elise, som har gjennemgaaet 6 af skolens klasser.
16. Engeland, Signe................................. 6 - — —
17. Stendahl, Margit..................................6 - — —

Nr. 5 og nr. 17 maa underkaste sig fornyet prøve i tegning.
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Artium.

Da kun 1ste gymnasieklasse var igang i dette skoleaar, 
afholdtes kun artiumsprøve for 1ste klasses elever i naturfag 
og perspektivtegning.

Realstudent H. Schou underkastede sig med undervisnings- 
raadets samtykke tillægsprøve nr. 3 og erholdt for lat. skrift
lig 4, for lat. mundtlig 2.5.

Ved den almindelige aarsexamen besluttedes i skoleraad 
at sløife

for 1. G. prøven i religion, geografi og norsk,
» III. Engelsk mundtlig,
» II. Geografi,
» I. Naturfag og tysk skriftlig.

Til optagelse i kl. I var anmeldt 23 elever, hvoraf 1 be
fandtes umoden til optagelse. Prøven afholdtes d. 26de og 
27de juni. Som censor fungerede folkeskolelærer Sorgendal.

VIII. Bibliotek og andre samlinger.

a) Bogsamlingen 
er i skoleaarets løb forøget med:

Norsk lovtidende, 2. afdeling 1900, 1—4; 1901, 1. h.
Norges officielle statistik, beretning om skolevæsenets tilstand 

i 1896—97.
Statistisk aarbog for kongeriget Norge. 20. aarg. 1900.
Universitetets aarsberetning.
Programmer for de danske og svenske skoler for 1899—1900.
Universitets- og skoleannaler.
Personalhistorisk Tidsskrift.
Samtiden.
Den høiere skole.



22 Lillehammer skole. [1900

For kirke og kultur.
Naturen.
Norway, official publication for the Paris Exhibition.
Norsk historisk Tidsskrift.
Dansk do. do.
Arkiv for matematik og naturvidenskab.
Nyt magazin for naturvidenskaberne.
Arkiv for nordisk filologi.
Nyt tidsskrift for filologi.
Nordisk tidsskrift, udgivet af den Letterstedtske forening.
Danmarks riges historie, 74—100.
Christensen og Lassen, Europa, 33—35.
Historiske kildeskrifter IV, 1—2.
Gundersen, Samtaleøvelser.

— Tyske læsestykker II.
Schupp, Luise, Königin von Preussen (7 exempl.)
Haffner, Fysisk geografi.
Læder, Oldtidens historie.
Gjessing, Den ældre Edda.
Petersen, Islændernes færd.
Moltke Moe, Retskrivning og folkedanuelse.
Faldt, Kulturminder i ord.
Isaachsen, Vore gutter.
Banzon, Etnografien, 28.
Bordy, Aufgabensammlung.
Bojer, Moder Lea.
Lie, Wulffie & co.
Bull, N. R., Norges statskalender.
Lisen, Henrik, Samlede skrifter.
Bjørnson, B., do. do.
Andersen, H C., do. do.
Halvorsen, L. B., Norsk forfatterlexikon, 33.
Bernstein, Fysiologi.
Foss, Tyske læsestykker.
Warming, Plantelivet.
Bordtsenius og Winkel Horn, Hovedværker i den danske literatur.

— - — Græske læsestykker (5 exempl.)
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Salomonsens Konversationslexikon.
Hansen, P., Illustreret dansk literaturhistorie, 1—38.
Nygaard, Sproget i Norge.
Harnack, Kristendommens væsen.
Garborg og Mortensen, Lesebok.
Fakh og Knudsen, Fysiologi II.
Taine, Pyrenæerne.
Cavling, Det danske Vestindien.
Dahl, Hans, 100 danske ord.
Thorsøe, Alex., Fredrik den VII’s regjering.
Davidsen, Det gamle Kongens Kjobenhavn.
Heiberg, P. A., Breve.
Heiberg, Clara Raphael.
Guldberg, Anatomi.
Lund, Troels, Dagligt liv i norden i 16de aarh. Klædedragt.

— Sundhedsbegreber i det 16de aarh.
— Christian den IV’s skib.

Roscher, Mythologi.
Molbech, Molbech og Grundtvig.

— Christian Molbech.
Martensen, Jacob Bohme.
Richter, Spanske komedier.
Heidenstam, F. von, Endymiou.
Rambaud, A., Ruslands historie.
Moore, Lalla Rookh.
Fem digte af Theokritos.
Juel, Just, En reise til Rusland.
Brmm, Daniel, Huleboerne i Syd-Tunis.

— En soldats fortælling.
Andree, P., Cæciliernes villa.

— Seneca paa sin villa.
— Via Appia, I—II.

Winkel Horn, Billeder af livet paa Island.
— Vore fædres guder.

Holberg, Peder Paars.
Ipsen, Alfred, Holland.
Collin, H. C. Andersen og det Collinske hus.
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Münster, Mindeblad om Oehlenschläger.
Smith, Birket, Leonore Christines historie.

— Studier.
— Johan Monrads selvbiografi.

Sverdrup, Johan, Taler.
Vaupel, Den nordiske syvaarskrig.

— Kampen for Sønderjylland.
Christmas, Amazonfloden.
Festskrift til Wilhelm Thomsen.
IJW-eus, Æsthetik i omrids.
Jensen, Napoleons felttog.
Steffens, Fra det moderne England.
Ahnfeldt, Kong Christian den Vil’s dagbog.
Hammerich, Ewalds levnet.
Østrup, Arabiske sagn og eventyr.

— Fra orientens nutid.
Goldschmidt, Smaa skildringer.

— Breve fra choleratiden.
— En skavank.
— Fortællinger og skildringer.
— Rabbi’en og ridderen.
— Fortællinger og virkelighedsbilleder.

Bruun, Fredrik Rostgaard.
— Curt Sivertsen Adelaer.

Bgdberg, Singoalla.
Borchsenius, Fra Victor Rydberg til Albert Bååth.
Lange, Kaukasus.
Bille, Reiser i Italien.
Ussing, Fra Hellas og Lilleasien.
Kaarsberg, Gjennem stepperne.
Sørensen, Fredrik den VI’s brevvexling med Norge.
Hannover, Antoine Watteau.
Wittich, Struensee.
Hauch, Minder fra min udenlandsrejse.

— Afhandlinger og æsthetiske betragtninger.
— do. - do. do.
— Æsthetiske afhandlinger.
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Muller, Dansk synonomik.
Bille og Bøegli, Breve fra H. C. Andersen.

— - — do. til do.
Euterpe, Oversættelser ved Gjertz m. fl.
Hertz, Paul, Breve fra og til Henrik Hertz.
Moliére, George Daudin.

— Amphitryon.
— Fruntimmerskolen.
— Den indbildt syge.

Calderon de la Barca, Tetrarken af Jerusalem.
Goethe, Iphigenie paa Tauris.
Hansen, Shakespeares sonetter.
Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg.
Lange, Thor, Wesna.
Thiele, Af mit livs aarbøger.
Collin, Chr., Kunsten og moralen.
Plautus, Tre komedier.

— To do.
Brevvexling mellem Ingemann og Rosenørn.
Arentzen, Kr., Fra det 18de aarhundrede.
Mynster, Erindringer og bemærkninger.
Madame Sans Gene.
Sundby, Blaise Pascal.
Ernst von der Recke, Den danse versekunst.
Hansen, Adolf, Engelske digte.
Heise, Breve fra og til Ingemann.
Liebenberg, Nogle oplysninger om mit levnet.
Palleske, Emil, Schillers levnet og værker.
Høyen, N. L., Skrifter ved Ussing.
Hoffding, Filosofien i Tyskland.
Grove, L., Basmus Æreboe’s autobiografi.
Michailis, Sophus, Aucassin og Nicolete.
Sch'wanenf ügel, Ingemanns liv og digtning.
Percy Bysshe Schelley, Den løste Prometheus.
Alfsen, Geometri.
Brun og Ullmann, Evropæisk digtning.
Geelmuyden, Engelsk-norsk ordbog ved H. Eitrem. 
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foraarsaget 9 sygedage paa skolen; sygdommen havde imidler
tid en mild karakter og efterlod ingen slemme følger.

Intet fag ved skolen var mere gjenstand for misnøie 
blandt elevernes paarørende end gymnastikken for pigerne. 
Grunden var, at den var henlagt til tiden mellem kl. 2 og 3, 
hvilket absolut var uheldigt, thi det maa villig indrømmes, at 
smaapiger, som har tilbragt 5—6 timer i klasse til undervis
ning, er for trætte, slappe og sultne til at gymnasticere efter- 
paa. Gymnastikken kom rent i miskredit ved denne uheldige 
ordning, hvad saavel skolens rektor som undertegnede fuldt 
havde nie for. Stadig søgtes om fritagelse for gymnastik, og 
det havde sine store vanskeligheder for skolelægen at hævde 
gymnastikkens betydning. Det vil blive modtaget med almin
delig glæde, at gymnastikken for kommende skoleaar ogsaa 
for smaapigerne er henlagt til en formiddagstime. At gymna
stiktimen, som af rektor paatænkt, om vinteren, naar sne
forhold og føre tillader det, biir anvendt til ski- og kjælke- 
agning her, hvor terrænet lige udenfor skolens park indbyder 
dertil, er meget at anbefale og vil rimeligvis blive praktiseret 
til vinteren.

I skoleaaret er der gjort nogle forandringer i hygienisk 
retning, som ikke er uden betydning. Tidligere var der pla
ceret en vandbøtte med øse til drikning i udgangen for sko
len; den stod paa trappetrinnet udsat for alslags støv og 
smuds fra gang og tumleplads, foruden at dyr havde fri adgang 
til samme. Øsen, som stod i bøtten, kunde ikke rengjøres 
mellem hver gang, den benyttedes. Denne er nu borttaget, 
og der er anbragt spring med kran og vask i gangen, hvor
ved eleverne baade faar rent vand til drikke og kan faa an
ledning til at vaske hænderne.

Tidligere var alt reisetøi placeret i klasserne, hvilket ikke 
var heldigt; nu er der anbragt knagger i gangen, og i samme 
er indlagt elektrisk belysning og opsat ovne, hvorved alle 
rimelige krav er tilfredsstillede i saa maade.

Da skolens priveter ikke var i overensstemmelse med by
ens offentlige sundhedsregler, som paabyder tætte kasser eller 
cementeret kum, vil disse nu efter paalæg fra sundhedskom
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missionen i nær fremtid blive tilfredsstillende, hvad de for 
tiden ikke er.

Skolens inventarium lader et og andet tilbage at ønske; 
dette vil efterhvert forbedres; i sin almindelighed maa det 
ansees upaaklageligt.

I aarets løb har jeg oftere inspiceret saavel klasserne 
som gymnastiksalen, hvor jeg har paaseet øvelserne; jeg har 
intet fundet at bemerke. Der sørges samvittighedsfuldt for 
ventilation ved aabning af vinduerne mellem timerne, saa luf
ten er god at begynde timerne med, og elevernes antal i de 
forskjellige klasser overstiger ikke maximum i forhold til rum
menes kubikindhold.

Lillehammer den 27de september 1901.
Ærbødigst

Jens Torp.

I september inspiceredes skolen af undervisningsraadets 
medlem, hr. O. Johannesen. I juni d. a. viste undervisnings
ministeren, statsraad Wexelsen, skolen den ære at aflægge et 
besøg og paahøre examinationen i en klasse. Undervisnings
raadets medlem, rektor Knudsen, mødte ogsaa til inspektion 
i examenstiden, men fik ved en beklagelig misforstaaelse ikke 
anledning til at overvære den examination, som han havde 
ønsket.

Fra sommeren 1901 er de 2 første klasser af sproglig
historisk gymnasium igang; fra sommeren 1902 alle 3 klasser.

1ste gymnasieklasse er fælles for samtlige linjer; delingen 
i reallinje og sproglig-historisk linje (med eller uden latin) be
gynder først i 2den klasse.

Artium paa den sproglig-historiske linje giver adgang til 
alle universitetsstudier samt til krigsskolens afdeling for in
fanteri- og kavallerilinjer.

For at optages paa artillerilinjerne maa studenter med 
sproglig-historisk artium underkaste sig tillægsprøve. Paa in
geniørlinjen optages kun teknikere.
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XL Uddrag af skolens regnskab
for skoleaaret 1900—1901.

Udgift:
Lønninger..................................................................kr. 17,736.66
Samlinger................................................................. » 275.80
Friplads, værdi....................................................... > 1,048.00
Andre udgifter............................................................... » 2,070.06

Kr. 21,130.52

Indtægt:
Skolepenge.................................................................. kr. 10,569.00
Kommunebidrag....................................................... » 3,751.09
Statsbidrag................................................................. » 6,438.88
Andre indtægter...................................................... » 371.55

Kr. 21,130.52

Lillehammer skole, november 1901.

Henr. Lødrup.



Eorælclres opmerksomhecl
henledes paa følgende vink og raad til hjemmene, 

som er anbefalet af flere læger:

1. Lad børnene gaa tidlig tilsengs. Deres arbeide begynder 
tidlig, og børn trænger mindst 9 til 10 timers søvn.

2. Sørg for, at børnene spiser godt om morgenen, og at de 
ligeledes faar solid niste med sig paa skolen. Deres hoved- 
arbeide skal gjøres paa frokosten.

3. Lad børnene efter middagen opholde sig i fri luft og tillad 
dem ikke at læse sine lekser før til 2 timer efter maal- 
tidet.

4. Lad børnene spise til aftens mindst én time, før de gaar 
tilsengs.

5. Giv børnene en bestemt arbeidstid og paase, at denne be
nyttes ordentlig. Det vil da vise sig, at hjemmelæsningen 
i de lavere middelklasser som regel ikke vil kræve mere 
end 1 til 1| time, i de høiere middelklasser ikke mere end 
2 til 2| time.

6. Sørg for, at læsningen foregaar under god belysning og i 
ordentlig udluftet værelse.

7. Tillad ingen lekselæsning efter kl. 8. Aftentimerne kan 
bedst bruges til sund morskabslæsning.

8. Tillad ikke tobaksrøgning.
9. Hold børnene til leg og fornuftig idræt.


