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/^årsberetning

for

Lillehammer kommunale høiere 

almenskole
(midflelxliole med sprof/liri-hist. nijmmmium)

1901—02.

----- M=So«§=>-

Lillehammer.
A. By es bogtrykkeri.

1902.



I. 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 7, 1900; medlem siden 1870.
Overretssagfører Simen Fougner fra i/1 1900.
Handelsfuldmægtig O. Christiansen - » —
Overretssagfører Ingvald Scheg - » 1901.

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.

IL 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 fortsættelseskolen i Glemminge 1899. Ansat 
ved Lillehammer skole 1900.

Eriksen, Laura Fredrikke Othilie, fast lærerinde. Født 1873. 
Seminareksamen 1896. Lærerinde ved Tromsø off. skole 
1898. Ansat ved Lillehammer skole 1901. Fratraadte 
sin stilling 1ste april 1902 paa grund af sygdom.

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

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

Julin, Thekla, født 1856, timelærerinde i kvindelig haand- 
gjerning fra V7 1901.

Skolens læge er siden '/7 1900 distriktslæge Jens Torp. 
Kasserer: Adjunkt J. Offenberg.

Pedel: Kristen Kristensen siden 1895.

I den efter frøken Eriksen ledige post antog kirkedeparte
mentet som midlertidig lærerinde frøken Aagot Koren, der 
fratraadte 1ste juli.

I den fra 1ste august d. a. oprettede overlærerpost ansattes 
adjunkt ved Arendals off. h. almenskole Jon Kristian Kleven, 
født 1852, cand. mag. 1879. Adjunkt i Arendal 1885.
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I lærerindeposten efter frøken Eriksen ansattes frøken 
Emma Georgine Gjelen, født 1871, cand. philos. 1896. Ansat 
ved Fredrikshalds off. h. almenskole 1900, ved denne skole 
fra ’/8 02.

III. Disciplenes antal m. m.

a. Discipelantallet var i sidste kvartal af skoleaaret 1900 
—1901 ......................................... 100 (61 gutter og 39 piger);
af disee udtraadte ved udgangen

af skoleaaret..............................28 (17 — - 11 — );
tilbage 72 (44 gutter og 28 piger);

ved begyndelsen af 1901—02 op
toges ...................................  57 (35 — - 22 — );

undervisningen begyndte saaledes
i dette aar med..................... 129 (79 gutter og 50 piger).

I de 4 middelskoleklasser og 2 gymnasieklasser var di
sciplene fordelte saaledes:

1. kvartal. 2. kvartal. 3. kvartal. 4. kvartal.
Imiddelskkl. 28(17 g.llp.) 29(18g.llp.) 29(18g.llp.) 27(18g. 9 p.)

II — 31 (24 - 7 - ) 32 (24 - 8 - ) 32 (24 - 8 - ) 32 (24 - 8 - )
III — 24(11 - 13 ■) 24(11 - 13 -) 26(11 - 15 -) 26(11 - 15 -)
IV — 28(15 - 13 - ) 27 (15 - 12 - ) 27 (15 - 12 -) 27 (15 - 12 )

1. gymnasiekl. 7(7 - 0-) 7(7 - 0-) 7(7 - 0-) 7(7 - 0-) 
2. — 11(6- 5 - ) 11( 6 - 5-) 11(6- 5-) 10(6. 4-)

129 (80 g. 49 p.) 130(81 g. 49 p.) 132 (81 g. 51 p.) 129 (81 g. 48 p.)

b. Følgende tabel viser aldersforholdet i klasserne ved 
skoleaarets begyndelse pr. 1. august 1901, sammenholdt med 
normalalderen:

Gjenuemsnits- Normal-
alder. alder.

I middelskoleklasse . . . . . . . 12-^ aar 11 aar.
II —«»_ . . . . . . . 13^ — 12 —

III -«»— . . . • • ■ - HA - 13 —
IV — «>— . . . . . . . 15t% - 14 —

1. gymnasieklasse .... . . . . 16^ — 15 —
2. —«»— .... . . . . 17A - 16 —
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c. Af de 132 disciple, som har nydt skolens undervisning 
i aarets løb, var 79 hjemmehørende i Lillehammer by, 2 i 
Narvik, 1 i Stavanger; de øvrige 50 havde sit hjem i land
distrikter, nemlig:

IV. Fagfordelingen mellem lærerne.

Rektor:

15
5

i 
i

Faaberg
Ringsaker

prestegjæld 
do.,

3 i Ringebu do.,
7 i Øier do.,
4 i Fron do.,
5 i Gausdal do.,
3 i Dovre do.,
1 i Høland do.,
1 i S. Land do.,
3 i Stange do.,
1 i Biri do.,
1 i Næs(Hallingdal) do.,
1 i Vestre Aker do.

Norsk 2. G..........................................................6 timer
— 1. G......................................................... 4 —
— IV............................................................4 —

Tysk 2. G..........................................................3 —
Historie 1.............................................................3 —

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

Engelsk 2. G............................................ '. . 7 timer
— 1. G........................................................4 —
— IV . . ..........................................5 —

Fransk 2. G...................................................4 —
— 1. G.........................  4 —

Norsk III.............................................................4 —
28 timer.
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Adjunkt Holme:
Matematik 2. G................................................... 2 timer

— 1. G................................................... 4 —
— III.................................................. 5 —

Tegning 1. G.................................................. 2 —
— IV...................................................... 2 —

Geografi 2. G...................................................1 —
— 1. G......................................................1 —
— IV...................................................... 2 —
— II...................................................... 2 —

Naturkundskab 2. G........................................... 1 —
-—• 1. G.............................................4 •—
— III. ........ 2 —

Adjunkt Bødtker:
Tysk 1. G.........................................  3 timer
— IV.............................................................5 —
— 1.................................................................. 6 —

Historie 2. G..............................................   5 —
— 1. G....................................................... 3 —

Naturkundskab IV............................................ 3 —
— II............................................ 2 —
— I............................................ 3 —

hvoraf 3 extratimer.
Kand. teol. Brodahl:

Religion 2. G....................................................1 time
— 1. G........................................................1 —
— IV........................................................1 —
— III ........................................................2 —
— II........................................................2 —

Historie IV........................................................3 —
— III....................................................... 3 —

Geografi III........................................................2 —
— I........................................................2 —

Matematik IV . . ....................................... 5 —
— II.................................................. 5 —

Sang..................................................................2 —

28 timer.

30 timer,

29 timer.
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Frøken Lassen:
Tysk III.............................................................5 timer

— II.............................................................5 —
Engelsk III....................................................... 5 —

— II...................................................... & -
-------------- 20 timer.

Frøken Eriksen:
Norsk II.............................................................4 timer

— I.............................................................5 —
Historie 11........................................................2 —
Tegning II........................................................2 —

— 1.............................................................2 —
Skrivning II........................................................ 1 —

— I........................................................2 —
Hegning I........................................................5 —
Religion I ........................................................ 2 —
Gymnastik med pigerne................................... 3 —

-------------- 28 timer.

Kaptein Lunde:
Gymnastik med gutterne.............................. 6 timer
Tegning III........................................................2 —

-------------- 8 timer.

Frøken Thekla Julin:
Haandarbeide.......................................................................4 timer.

Lærer Sørli:
Sleid...................................................................................... 6 timer.

Klasseforstander i 2. G. var adj. Offenbery.
— — - 1. » - Bødtker.
— > « — - IV » kand. Brodald.
—s «--- - HI adj. Holme.
— > « — • II » frk. Lassen.
— » « — - I » frk. Eriksen.
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V. Timefordelingen paa fag og klasser.

Middelskolen. Gymnasiet.

I. 1 II. III. IV. I. II.

Religion.................................... 2 2 2 1 1 1

Modersmaal......................... 5 4 4 4 4 6
Tysk . . . ■.......................... 6 5 5 5 3 3
Engelsk.................................... 5 5 5 4 7
Fransk .................................... 4 4
Historie ........ 3 2 3 3 3 5
Geografi.................................... 2 2 2 2 1 1
Naturfag............................... 3 2 2 3 4 1
Matematiske fag..................... 5 5 5 5 4 2
Skrivning............................... 2 1
Tegning.................................... 2 2 2 2 2

30 30 30 30 30 30
hvortil kommer sang og gymnastik og for middelskolens ved
kommende haandgjerning.

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

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

I sloid var gutterne delte i 3 partier, hvert med 2 timer 
om ugen.

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

I gymnastik havde hvert af de 3 partiel’ (2 gutte- og 1 
pigeparti) 3 timer ugentlig. Fritagne ifølge lægeattest var 30 
disciple, hvoraf 18 piger.
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VI, Undervisningen.

Middelskolen.
Religion.

IV. Brodahl. Brun og Casparis kirkehistorie læst og repe
teret.

III. Brodahl. Vogts midlere bibelhistorie fra pinsedag og bo
gen ud. Hele bogen repeteret. Klaveness’ forklaring 4. 
og 5. part, samt den hele bog repeteret. 20 vers af de 
reglementerede salmer lagt op til examen.

IL Brodahl. Vogts samme bibelhistorie hele Ny testamente 
læst og repeteret. Klaveness’ forklaring fra 2. artikel til 
4. part læst og repeteret; de reglementerede salmer.

I. Frk. Eriksen. (2 timer.) Klaveness’ forklaring fra be
gyndelsen til 2. artikel. Vogts midlere bibelhistorie. Det 
gamle testamente. Reglementerede salmer.

Norsk.

IV. Rektor. (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 tilslusning til det 

læste stof efter Norby.
Grammatik og analyse.
Stile: 1. Lillehammer under hestemarkedet. 2. Ho

sten og høstarbeiderne. 3. De vigtigste næringsveie i 
Kristiansamt. 4. Hjælpen kom i sidste øieblik. 5. Hvad 
du helst vil blive, og hvorfor, eller for pigerne: Hvor
ledes jeg helst vil indrette min dagligstue. 6. Det før
ste snefald. 7. Hvorledes jeg tilbringer min søndag 
eftermiddag. 8. Til hvilket land vil du helst reise, og 
hvorfor? 9. Fortæl om de vigtigste belysningsmidler. 
10. Hvorledes kan vinteren i Norge dels hindre, dels 
befordre samfærdselen? 11. Hvorledes jeg havde det 
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før og efter examen. 12. Øsen, øxen og hammeren, et 
eventyr. 13. Om menneskenes arbeide for at avle korn 
og bage brød.

III. Offenbery (4 timer, hveranden uge 3 timer.) Broch og 
Seips læsebog vel 50 sider, med stadigt hensyn til for
standig oplæsning og dermed sammenhængende analyse 
af ord og sætninger.

Hofgaards lille gramatik i sin helhed — en del af 
læren om versemaal medtaget.

Nogle digte lært udenad.
Stil hveranden uge; i begyndelsen væsentlig repro

duktion af det gjennemgaaede stof, senere almindelig for
tælling og beskrivelse: Den morsomste dag i ferien. 
Hvorledes man bygger et hus. Fortællingen om »Kraaka«. 
Om Sigm. Brestesen. Smeden og bageren. Aasgards- 
reien. Om koen. Et uveir. Skirendet i Bergebakken. 
Hvilke arbeider maa udføres for at skaffe os brød? Om 
birken og dens anvendelse. Naar nøden er størst, er 
hjælpen nærmest. Den, som ikke vil høre, faar føle. 
Hvorledes jeg tilbragte 17. mai. 1 oversættelse fra en
gelsk. 1 gjenfortælling. 6 diktater. Examensstil: En 
dag i høonnen.

II. Frk. Eriksen. (4 timer.) Læsning efter Eriksens og 
Paulsens læsebog.

Enkelte digte læste udenad.
Af Hofgaards grammatik læst og repeteret det vig. 

tigste af syntaxen.
Analyse efter læsebogen.
Hver uge et skriftligt arbeide, diktat, gjenfortælling, 

lettere stile, saasom: Fortæl, hvad du ved om Haakon 
den gode. Den 17de mai o. s. v.

I. Frk. Eriksen. (5 timer.) Bretteville-Jensens og Erik
sens læsebog.

Efter Hofgaards mindre gramatik er det sædvanlige 
pensum gjennemgaaet. Enkelte digte er lært udenad.

De skriftlige øvelser har i denne klasse været diktater 
og gjenfortællinger. — Stadig analyse.
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Tysk.
IV. Bodtker. (5 timer.) B. Gundersen tysk læsebog III. 

Stykke 1, 2, 3, 14, 19, 20, 42, 43, 47, 51, 54 læst stata
risk og repeteret; 4—8,57, 59, 62, die Beerenlese, Kindes
liebe og Unser Leberecht læst kursorisk. Fjoraarets pen
sum repeteret. J. Løkkes tyske grammatik repeteret. En 
stil hjemme og en paa skolen hver uge efter Kristiansens 
tyske stileøvelser.

III. Frk. Lassen. (5 timer.) Af Gundersens læsebog II er 
læst og repeteret statarisk no. 6, 12, 14, 17, 18, 20, 24, 
26, 30, 32, 35, 38, 39 (30 sider) samt omtrent 30 sider 
kursorisk. J. Løkkes grammatik læst og repeteret syn
taxen. En skolestil hver uge, udelukkende fri stile.

II. Frk. Lassen. (5 timer.) Gjennemgaaet resten af Lassens 
»Tysk begynderbog«. Derefter del I af Gundersens »Tyske 
læsestykker«, omtrent 45 sider, hvoraf 25 er lært udenad. 
Af Løkkes grammatik læstes til 3. del.

Hver uge skriftlige øvelser: retroversionsstile eller 
lettere fri stile.

I. Bødtker. (6 timer.) K. Lassens tyske begynderbog til side 
60 læst og delvis repeteret. I sidste halvaar er tillige 
Hølzels Bildertafeln benyttet. En skolestil hver uge.

Engelsk.
IV. Offenberg. (5 timer.) Af Brekke, Ny eng. læsebog: Trees 

and Shrubs. Buds. Canvas Boat. Alfred the Great. The 
Dog. Strait of Dover. British Isles. Scotland. Nelson. 
Guy Fawkes. Iron. Det hele examenspensum repeteret. 
Ekstemp. Discovery of the new world. Florence Nightin
gale. Mr. Pickwick (Visit to Air. Wardle). Eawl. Hill. 
»Andet stof«: Tom's first Adventure. Ant and Cricket. 
Grandpapa. We are seven. Miller of the Dee.

Westerns grammatik ud og repeteret.
1 ugentlig stil før jul; senere i to sammenhængende 

timer, 1 hveranden uge.
III. Frk. Lassen. (5 timer.) Af Brekkes »Ny engelsk læse

bog for middelskolen« er læst 76 sider, hvoraf 30 tilhø
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rende pensum; disse sidste stykker repeteret. Læsning, 
oversættelser og gjengivelse af det læste stof paa engelsk. 
Westerns grammatik er gjennemlæst. De skriftlige øvel
ser har væsentlig bestaaet i gjenfortællinger samt under
tiden en diktat.

II. Frk. Lassen. (5 timer.) Brekkes »lærebog i engelsk for 
begyndere« til side 65 er læst og repeteret. Diktater og 
nogle gjenfortællinger.

Historie.

IV. Brodahl. (3 timer.) Af Kæders lærebog læst fra den 
franske revolution bogen ud; det hele pensum repeteret.

III. Brodahl. Samme lærebog. Læst og repeteret fra den 
nyere tid til Norden under den franske revolution og 
Napoleon.

II. Frk. Eriksen. (2 timer.) Samme lærebog fra lensvæse
net til Nyere tid. Repetition af hele middelalderen.

I. Rektor. (3 timer.) Samme lærebog. Oldtidens historie 
læst og gjentagne gange repeteret.

Geografi.

IV. Holme. (2 timer.) Geelmuydens lærebog: Gjennemgaaet 
Amerika, Australien samt matematisk og fysisk geografi. 
Repeteret hele penset. Karttegning.

III. Brodahl. (2 timer.) Samme lærebog. Læst og repeteret 
Rusland samt verdensdelene Asien, Afrika, Amerika, Au
stralia.

II. Holme. (2 timer.) Europa, undtagen Skandinavien, læst 
og repeteret. Karttegning.

I. Brodahl. (2 timer.) Samme lærebog: læst og repeteret 
Norge og Sverige.

Naturfag.

IV. Bødtker. (3 timer.) Getz’ fysik fra væsker ud og repe
teret. Falck og Knudsens sundhedslære ud og repeteret. 
Fysiske hjemmeopgaver.
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III. Holme. (2 timer.) Læst blomsterløse planter. Repeteret 
penset i botanik og zoologi. Herbariet fuldført.

I fysik læs ttil kommunicerende rør. Repetition. Ex
perimenter.

II. Bødtker. (2 timer.) Sørensens zoologi til ormene læst 
og repeteret; Hoftstads botanik læst og repeteret til plan
ternes indre bygning. Herbariet fortsat.

I. Bødtker. (3 timer.) Hoffstads botanik: de tyve plante- 
typer og planternes ydre bygning. Sørensens zoologi: 
dyretyper, pattedyr og fugle læst og repeteret. Herba
rium anlagt.

Matematiske fag.

IV. Brodald. (5 timer.) Bonnevies geometri fra cirkelen pag. 
54 bogen ud, samt hele bogen repeteret. Bonnevies 
aritmetik fra Brøk bogen ud samt repeteret Johannesens 
praktiske regnebog III hefte fra renteregning opgave 15 
til Blandede opgaver 41.

III. Holme. (5 timer.) Praktisk regning: Era Renteregning 
til blandingsregning. (Johannessens regnebog.) 

Aritmetik fra Division af hele tal ud brøklæren. 
Geometri fra »Parallele linjer« til »Ligestore for

hold«.
I aritmetik Bonnevies lærebog, i geometri Eliassens. 
Opgaver hjemme og paa skolen i samtlige discipliner.

H. Brodald. (5 timer.) Forberedende geometriske øvelser i 
Getz’ konstruktionsbog hft. 1 og 2. Efter jul Bonnevies 
geometri fra begyndelsen til vinkelens halveringslinje.

Sammes aritmetik fra begyndelsen til potenser.
Johannesens praktiske regnebog hft. III fra begyn

delsen til Procentregning opgave 31.
I. Frk. Eriksen. (5 timer.) Repetition af hele og deci

male tal. Brøk.
I regelen hjemmeopgaver hver uge.
Forberedende geometriske øvelser i sidste halvaar.
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Tegning.
IV. Holme. (2 timer.) Repeteret modellerne. Sammensatte 

opstillinger. Endel skyggelægning.
III. Lunde. (2 timer.) Perspektivisk gjengivelse af de regle

menterede modeller, tildels sammensatte opstillinger.
II. Frk. Eriksen. (2 timer.) Frihaandstegning efter Peter

sens tegneapparat.
I. Frk. Eriksen. (2 timer.) Som kl. II.

Skrivning.
Ved undervisningen i dette fag har »Normalskrive

bogen« været benyttet.

Haandgjerning for piger.

Frk. Thekla Julin.)
IV. Tegnet, klippet og syet et linned. Lært tre slags stop

ning og syet hulnavn. Strikket vanter med mønster
strikning.

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

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

I. Syet et linned. Strikket et par strømper.

Haandgjerning for gutter. 

(Sørli.)
IV. Efter Kjenneruds modelrække fra nr. 69 til nr. 93.
III. — do. do. » » 51 > > 66.
II. — do. do. » » 38 » » 50.
I. — do. do. » » 22 » » 37.

Gymnastik (gutterne).
(Kapt. Lunde.)

De af departementet opstillede øvelsestabeller blev 
gjennemgaaet; Beutzens tabeller anvendtes.
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Gymnastik (pigerne).
(Frk. Eriksen.)

Minnesbok i gymnastik af W. D. har været anvendt; 
endel øvelser medtaget efter Bentzens tabeller.

Sang.
(Brodalil.)

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

Gymnasiet.
Religion.

2. Brodahl. (1 time.) Læst de reglementerede steder i Ny 
testamente samt paabegyndt kirkehistorien foredragsmæssig 
ud til Middelalderen.

1. Brodahl. (1 time.) De reglementerede salme- og profet
steder gjennemgaaede. Af kirkehistorien til Konstantin.

Norsk.

2. Rektor. (6 timer.) Ibsens Brand. Gjennemgaaet det væ
sentligste af Udvalg af norske digte ved Vetlesen. Resten 
af Lie: Den fremsynte. Sokrates’ forsvarstale. 2 digte 
af Horats. Ovid: Filemon og Baukis. Udvalgte stykker 
af Homer.

Af Nygaard: Sproget i ældre og nyere tid gjennem
gaaet dialekterne.

Garborg og Mortensen: Prøver i Aasen-maalet.
Broch og Seips literaturhistorie: Fra reformationstiden 

til og med Wessel.
I oldnorsk læst til side 27 efter Nygaards begynderbog.
Stile: 1. Om jagten og dens fornøielser. 2. Hvor

for begynder vi et nyt tidsafsnit ved aar 1500? 3. Reis 
tilfods! 4. Hvorledes kan teatret virke som moralsk
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dannelsesanstalt? 5. Gertrud (Wilh. Tell), en karakteristik.
6. Hvorledes har Englands beliggenhed begunstiget dets 
nuværende magtstilling? 7. Om historiens nytte. 8. Nyt
ten af at lære fremmede sprog. 9. Verbunden werden 
auch die Schwachen mächtig. 10. Om jordbrug som al 
kulturs forudsætning. 11. Fordele og farer ved at være 
rig. 12. Hvorledes kan nød og ulykke blive til velsignelse 
for et folk ? 13. Hvorvidt er det gamle ord sandt, at der 
sker intet nyt under solen? 14. En 17de maitale. 15. 
Om kappestrid blandt ungdommen og dens betydning fol
de unges udvikling.

L Rektor. (4 timer.) Af Pans og Lassens læsebog IV 1 læst 
Njäls saga. Erasmus Montanus. Kjærlighed uden strøm
per. Svend Hyrings hus. Aladdin. Lie: Familien paa 
Gilje. Kr. Elster: En korsgang.

Af Garborgs og Mortensens læsebok: Ivar Aasen og Blix. 
Literaturhistoriske oplysninger om de læste forfattere. 
Oversigt over sprogudviklingen i Norge efter Nygaard. 
Stile (i regelen efter en kort gjennemgaaelse paa skolen):

1. Sjoen er storgjæv og stortøk. 2. En høstdag. 3. Et 
ferieminde. 4. Hvilken betydning har det for vort land, 
at det har en saa lang kystlinie ? 5. Den norske vinter.
6. Lodsen og hans gjerning. 7. Hvilke betingelser har 
vor by for et sundt friluftsliv for ungdommen? 8. Kong 
Sverre. 9. Fordele og behageligheder ved en fodtur. 
10. Da mine oldeforældre flyttede. 11. Hvad der er 
gjort for at sikre seiladsen langs Norges kyst. 12. Harald 
Haarfagres liv og betydning. 13. Danmarks naturlige be
skaffenhed og næringsveie. 14. En 17de mai tale. 15. En 
aften i nationalteatret. 16. Keiser Augustus.

Tysk.
2. Rektor. (3 timer.) Schillers ballader i udvalg læst og 

repeteret. Efter Voss’ udvalg Wilhelm Tell ca. 40 sider, 
endvidere Krankheitsgeschichte des Dichters (122—131). 
Af Velhagen und Klasings Schulausgaben: Graf Euleir 
burgs Rede. Kaiser Wilhelm: An mein Volk. Rogge:

2
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AVeiherede. Arndt: Meine Wanderungen und Wandel
ungen mit dem Freiherrn vom Stein.

Repeteret udvalgte afsnit af grammatikken. Skriftlige 
øvelser 1 gang ugentlig; resuméer, gjenfortælling.

1. Bødtker. (3 timer.) Af B. Gundersens Tysk for gymna
sierne statarisk: Erlkönig, der König in Thule, der Zau
berlehrling, der Sänger, die Kraniche des Ibykus, der Graf 
von Habsburg, der Ring des Polykrates, des Sängers Fluch, 
Wanderers Nachtlied, ein Gleiches, Mailied, Mignon, 
Meeresstille, glückliche Fahrt, Mahomets Gesang, Wallen
steins Tod, Landsknechte und Soldaten, Zwei Schreiben 
Scharnhorsts, Zwei Briefe der Königin Louise; kursorisk: 
Wallensteins Auftreten, die grosze Armee Napoleons. En 
stil om ugen.

Engelsk.
2. Offenberg. (7 timer.) Statarisk: Brekke og Western, Udv. 

Eng. forff. IL Formation of the, Engl, nationality. Chas. 
I and Parliament. Last Sitting of Parliament in 1629. 
Impeachment of the five Members. Oliver Cromwell. Let
ter. Landing of William. William and Mary. Death of 
William. Character of William. Scotland (The Highlands). 
Rise of Methodism. Crimean War. British Empire. 
Bright’s Speech on Cobden.

Repeteret examenspensum (120 sider).
Stoffet er gjort til gjenstand for skriftlig behandling 

efter reglementet.
Foruden det statariske er læst efter Udv. I: The 

Indian Mutiny, efter Udv. II: Origin of the Church of 
England. Character of Elizabeth, samt O. Andersen: Hi
story of Engl. Literature til Shakespeare. Ekstempore: 
Mr. Pickvicks Trial (Udv. I). Bootles’ Baby (Winter). An 
American Girl in London (S. J. Duncan). I slutningen af 
aaret en del artiumsstile, dels skrevet paa skolen, dels hjemme.

Westerns »Institutioner«.
I. Offenberg. (4 timer.) Af Brekke og Westerns Udvalg I: 

Monmouth. D. Copperfield. Murder of Ritzio. Voyage 
of the Mayflower — læst og repeteret.
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]). F. Knudsen: Engelske præpositioner og synonymer. 
Stile hver uge, dels af det gjennemgaaede stof, dels 

oplæste fortællinger.
Fransk.

2. Offmiberg. (4 timer.) Bødtker og Høst, Fr. læsebog I p. 
102—114; II p. 1 —16, 93—106, 147—157, 158—184 læst 
og repeteret.

Ekstempore II p. 24—63, 106—116.
Knndsens grammatik i sin helhed.

1. Offenherg. (4 timer.) Bødtker og Høst, Fr. læsebog I: 
efter gjennemgaaelsen af øvelsesstykkerne (udtale, gramma
tik, udenadlæsning) er læst p. 49—80, 91—98.

Øvelsesstykkerne er repeteret 2 gange, resten 1 gang.

Historie.
2. Bødtker. (5 timer.) Verdenshistorien fra folkevandringerne 

til den franske revolution efter Ræders lærebog for middel
skolen med tilføjelser af læreien. Af kulturhistorien er 
særlig gjennemgaaet Nordens kultur i middelalderen og 
renæssancen. Desuden er oplæst og gjennemgaaet udvalgte 
afsnit af historiske kildeskrifter.

1. Bødtker. (5 timer.) Ræders oldtidens historie læst og re
peteret. Kulturhistorien og de romerske keiseres historie 
foredraget mere indgaaende af læreren.

Geografi.
2. Hohne. (1 time.) Den matematiske geografi læst og repe

teret. (Steens lærebog.)
Af den fysiske geografi fra »Udsigt over Norges ud

viklingshistorie« ud bogen. Haffners lærebog.
1. Holme. (1 time.) Den tysiske geografi læst og repeteret.

Naturfag.
2. Holme. (1 time.) Resvolds lærebog i botanik læst og del- 

- vis repeteret.
1. Holme. (4 timer.) Waages kemi læst og repeteret. 

Knudsens og Falcks lærebog i fysiologi læst og repeteret.
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Matematik.

2. Holme. (2 timer.) Johannesens trigonometri læst og re
peteret. Desuden repeteret geometrien. (Alfsens lærebog). 

Hjemmeopgaver hver uge.
1. Holme. (4 timer.) Johannesens aritmetik læst og repeteret. 

Alfsens geometri læst og repeteret.
Hjemmeopgaver hver uge.

Tegning.

1. Holme. (2 timer.) Gjennemgaaet de reglementerede mo
deller. Skyggelægning.

Fortegnelse 

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

a) Middelskolen.
Religion. Vogts lille bibelhistorie.

Brun og Gasparis kirkehistorie.
K1 a v e n e s s’ forklari n g. 

do. bibelhistorie.
Norsk. Eriksens og Paulsens læsebog II.

B r e 11 e v i 11 e- J e n s e n s og Eriksens 
læsebog.

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.
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Historie. Ræd er s verdenshistorie.
Geografi. Geelmnydens geografi ved Årstal.
Naturkundskab. Sorensens zoologi.

Hofstads botanik.
Getz’s lærebog i fysik.

Matematik.. O. Johannesens regnebøger
B o n n e v i e s aritmetik, 

do. geometri.
Tegning. H. Petersens tegneapparat.

b) Gymnasiet.

'1. og 2. klasse.)

Norsk. Pans og Lassens læsebog IV, 1—2.
Garborg og Mortensens lesebok.
Broch og Seips literaturhistorie.
Nygaard: Oldnorsk læsebog for begyndere, 

do. Sproget i Norge i fortid og nutid.
Fransk. Bødtker og Høsts Fransk begynderbog og sam

mes læsebog.
'Tysk. P. Voss: Udvalg af tyske forfattere.

B. Gundersen: Tysk for gymnasierne.
Engelsk. Brekke og Western’s Udvalg af engelske for

fattere til brug for gym. I. og II.
Otto Andersen: History of English Literature.
Knuds eri og L ø k k e’s eng. præpositioner og synonymer. 

Historie. Ræd er s oldtidens historie.
Geografi. Steens matemat. geografi.

Haffners fysiske geografi.
Sammes økonomiske geografi.

Naturfag. Waages kemi.
R e s v o 1 d s Biologi. Botanik.
Bo 11 ne vie: Biologi. Zoologi.
Knudsen og Falchs: Det menneskelige legeme IL 

Matematik. Johannesens aritmetik.
Alf sens geometri.
G u 1 d b e r g s stereometri.
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VII. Examener 1902.

Middelskoleexamen.

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

hammer) ; suppl. adjunkt Hong (Gjøvik);
- tysk: overlærer Rørholt (Hamar), adjunkt Heggen (Østre 

Toten); suppl. adjunkt Bødtker (Lillehammer);
- engelsk: adjunkt Grønvold (Hamar), adjunkt Lydte (Kongs

vinger); suppl. adjunkt Offenberg (Lillehammer);
- matematik: adjunkt Lystad (Hamar), overlærer Løben (Elve

rum); suppl. adjunkt Holme (Lillehammer);
- tegning: adjunkt Havig (Hamar), Lærer Barlindhang (Hamar); 

suppl. fru Dagny Steen (Hamar);
- skrivning: frk. Horn (Hamar), rektor Lødrup (Lillehammer); 

suppl. klasselærer Ramseth (Hamar).

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

i religion: fhv. adjunkt Landstad.
- norsk: adjunkt Grønvold (Hamar),
• tysk: overlærer Sørensen (Hamar),
- engelsk: kand. Kristiansen (Gjøvik),
- historie: overlærer Petersen (Hamar),
- geografi: frk. Hesselberg (Hamar),
- naturfag: adjunkt Havig (Hamar),
- matematik: adjunkt Havig (Hamar).

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

Til examen fremstillede sig kl. IV’s 23 disciple, der samt
lige bestod den skriftlige prøve, samt en privatist, der lige
ledes bestod examen:
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a) den fuldstændige prøve :

1. Amundsen, Arthur, som har gjennemgaaet 6 af skolens 
klasser.

2. Aubert, Emil, som har gjennemgaaet 6 at skolens klasser.
3. Bjørstad, Erling............................... 6 - — —

4. Dahl, Hans......................................... 3 - — —

5. Haslund, Ove G. Høegh....................... 6 - — —

6. Herberg, Johannes............................... 1 - — —

7. Kongslie, Sigurd............................... 2 - — —'

8. Koren, Audun.................................... 1 - — —

9. Lunke, Jon......................................... 1 - — —

10. Olsen, Karl Emil ....... 3 - — —

11. Vige rust, Ola.................................... o . — —

12. Enge. Karen.................................... 2 . — —

13. Gillebo, Karen.................................... 1 - — —

14. Holm, Marie Bergine......................... 4 - — —

15. Sorgendal, Signe................................ 4 - — —

16. Sørensen. Alcilde............................... 4 — —

b) den indskrænkede prøve:

17. Husebye, Yngvar, som har gjennemgaaet 1 af skolens klasser.
18. Luhr, Ole............................................... 2 - — —
19. Aas, Ingeborg.......................................... 6 - — —
20. Erichsen, Cathrine Marie...................... 1 - — —
21. Erichsen, Elna Augusta...................... 1 - — —
22. Fagstad, Karen...................................... 6- — —
23. Jensen, Mathea Sønnøve- ..... 2 - — —

Privatist:
Koren, Christian Johannes.
3 af eleverne maatte underkaste sig fornyet prøve i tegning; 

1 i historie.

Ved middelskoleexamen bortfaldt efter undervisningsraadets 
bestemmelse den mundtlige prøve i matematik, engelsk og 
geografi.
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Artium.
Da kun 1ste og 2den gymnasieklasse var igang i dette 

skoleaar, afholdtes kun artiumsprøve for 1ste klasses elever i 
naturfag og perspektivtegning.

Ved den almindelige aarsexamen besluttedes i skoleraad 
at sløife

for 1. G. prøven i religion, geografi, norsk (m.) og fransk,
» III. Norsk (m.) og matematik (m.),
» II. Geografi og naturfag,
» I. Naturfag og historie.

Til kl. I var anmeldt 16 elever, der optoges, flere dog 
under megen tvil. Prøven afholdtes d. 27de og 28de juni. 
Som censor fungerede folkeskolelærer Sørli.

VIII. Bibliotek og andre samlinger.

a) Bogsamlingen
er i aarets løb forøget med:

Norsk lovtidende.
Norges officielle statistik:
Grafisk fremstilling af de forskjellige landes handelsflaader i 

1850, 1880, 1899.
Fattigstatistik for 1895, 96, 97.
Skolevæsenets tilstand for 1898.
Statistisk aarbog for kongeriget Norge 1901.
Universitetets aarsberetning samt matrikel 1900.
Universitetsbibliotekets aarbog for 1896, I og II hefte.
Programmer for de danske og svenske skoler.
Universitets- og skoleannaler.
Personalhistorisk tidsskrift.
Samtiden.
Den høiere skole.
Naturen.
Norsk historisk tidsskrift.
Dansk do. do.
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Arkiv for matematik og naturvidenskab.
Nyt magazin for naturvidenskaberne.
Arkiv for nordisk filologi.
Nyt tidsskrift for filologi.
Nordisk tidsskrift, udgivet af den Letterstedtske forening.
Mohn: Jarbuch des Nonv. meteorolog. Instituts flir 1901.
Bulletin Meteorologique du Nord. Année 1900.
Videnskabsselskabets 1. Forhandlinger i 1900.

— 2. Skrifter. I og II.
Rigsarkivet: 1. Statholderskabets extraktprotokol af suppli- 

kationer og resolutioner 1642—1652.
— 2. Meddelelser: Bidrag til Norges historie af

utrykte kilder. II binds II hefte.
Den norske Nordhavsexpedition XXVHT Zoologi. Molusca III.
Torp og Falck: Etymologisk ordbog.
Torkildsen: Engelske Præpositioner.
Grimm: Deutsches Wörterbuch.
Halvorsen: Norsk forfatterlexikon.
Magnussen: Dansk-norsk-eng. ordbog.
Jespersen: Sprogundervisningen.
Western: Engelske institutioner.
Sachs: Encycl. Wörterbuch.
K. G.: Bibelordbog.
Fyrop, K.: Ordenes liv.
Salomonsens konversationslexikon.

Thiele: Babylonisch-Assyrische Geschichte.
Geiger, L.: Die Kultur der Renaissance in Italien.
Weidemann: Ægyptische Geschichte.
Bang: Europas kulturhistorie.
Snorre, Landsmaalsudgaven.
Hegel:: Die Mediceer.
Danmarks Historie.
Historiske Kildeskrifter, 4. række 7, 8.
Hist, læsning 4—7.
Holm: Damn, og Norges historie.
Christensen og Larsen: Europa.
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Steenstrup: Etnografien.
P. Havsen: Illustreret literatnrhistorie.
Roscher: Mythologie.
Petersen: Islændernes færd.
Wendt: England.
Miilirenholz: Frankreich.
Helland: S. Bergenhus amt.
O. Rggh: Gamle personnavne i norske stedsnavne.
fSojihus Bugge: Hønen-runerne fra Ringerike.

Bj. Bjørnson: Samlede skrifter.
.Tomts Lie: Samlede skrifter.

— Familien paa Gilje (3 exempt)
— Naar Jerntæppet falder.

Deutsche Prosa, nr. I & II. Velhagen und Klasig.
Dunean: An American Giri.
Jerome K. Jerome: Novel Notes.
Vinter: Bootle’s Baby.
Burnett: Little Lord Fauntleroy.
Frg: Shreds and Patches.
Gyldendalske Biblioteks I & II aargang.
Garborg: I Helheim.
Erik Lie: Den europæiske digtning.
Dansk kultur i det. 19de aarh.
Paulsen. Jon: Nye erindringer.
Rolfsen, N.: I arbeidets eventyrland.
Brun og IJUmann: Europæisk digtning.

Årstal: Forældre og born.
Ret:. Byrde: High Aims of school.
Dahl: Ledetraad ved Dansk stil.
Dr. Paul Wlnge: Den norske sindssygelovgivning.
»Vor klodes dyr«.
Lindemand: Bilder ur Nordens Flora.
Resitold: Biologi.
IFJZc: Plancher til botanikken.
Seeimin: Wandbilder.
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Htiehnél: Zwei hundert Entwürfe.
B- Gundersen: Tysk læsebog for viderekomne.
Garttorg og Mortensen : Lesebok for høgre skular.
Engehrethsen: Læren om mennesket for gymnasiet.

b) Samlingerne.
1 lom.
1 areometer.
2 mensurglas.
Endel kemikalier.

Til samlingerne har fhv. universitetsvagtmester Sgvertsen.
v. Gausdal, velvillig udstoppet nogle fugle.

Skoleelev Peter Erensen har foræret et svinekranium.
Til ordning af den mineralogiske samling har apoteker

Grundtvig skjænket flere hundrede papæsker.

IX. Skolepenge.

I gymnasiet................................................... kr. 160.00 aarlig
- middelskolen..............................................» 112.00 —

For brødre gives saadan moderation, at anden broder be
taler tre fjerdedele, tredie broder halvparten af de fulde skole
penge; fjerde og følgende betaler intet.

Skolepengene erlægges forskudsvis hvert fjerdingaar.
Til fripladse anvendtes 10 °/0 af skolepengenes bruttobeløb 

= kr. 1400.00, hvortil efter yderligere bevilgning kommer kr. 
500.00, ialt ki-. 1900.00. Lillehammer sparebank bevilgede des
uden fripladse til værdi kr. 464.00.

X. Forskjelligt.

Indberetning
fra skolelægen ved Lillehammer høiere almenskole 

for aaret
Hoslagt giver jeg mig den ære at oversende to lister — 

A. Sj’gelige tilstande, forefundne ved undersøgelser af skolens 
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samtlige elever ved skolens begyndelse 1901, og B. fortegnelse 
over de ved sygdom forsømte skoledage med tilsvarende antal 
elever i skoleaaret Af sidste fremgaar, at 153 elever — 
deraf 82 gutter og 71 piger — har tilsammen forsømt ialt: 
1123 dage skolen, heraf gutterne 423 dage, pigerne 700 dage. 
Noget af særlig interesse frembyder forøvrigt ikke de ud- 
arbeidede statistiske tabeller; muligens vil disse arbeider, naar 
de er fortsat en del aar, give oplysninger af interesse for sko
lens hygiene.

Sundhedstilstanden blandt skolens elever maa siges at 
have været god, specielt har de smitsomme sygdomme liden 
eller næsten ingen afbræk gjort i skolens gjerning. Forkjø
lelse har været den almindeligste aarsag til fravær fra skolen, 
af den aarsag har 47 elever været fraværende i 168 dage, 
dernæst kommer hovedpine med 34 elever i 137 dage.

Med den ordning af gymnastiktimerne, at de er henlagt 
til formiddagen og ikke saa sent som tidligere, har der været 
almindelig tilfredshed blandt alle.

Skolens kjælderetage har dels ved daarlige vinduer og 
dels ved en uheldig anbragt døraabning i muren mod nord 
været meget trækfuld og kold, dette er da den del af kjælde- 
ren, som har været benyttet til vedrum. Som følge heraf har 
de over omskrevne kjælderparti værende skolelokaler været 
yderst gulvkolde. Dette forhold er i sommer grundig rettet 
paa, hvorved forhaabentlig et føleligt onde er ryddet afveien.

Som i forrige beretning nævnt, paatænktes ifjor at flytte 
og forbedre skolens priveter, saa de kom i overensstemmelse 
med byens offentlige sundhedsvedtægter, som paalægger cemen
teret kum eller kasser paa fast undergrund. Dette er nu istand 
og i bedste orden ved skolens begyndelse iaar.

Lillehammer 18—10—1902.
Ærbødigst

Jens Torp.
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A. Sygelige tilstande, 
forefundne ved undersøgelse af skolens elever 

ved skoleaarets begyndelse 1901.
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Rygskjævhed . 
øjensygdom 

(Conjunctivit)
ørelidelse. . . .
Nedsat hørsel 

paa 1 øre . . 
Ofte næseblød-

nine............
Vand i knæ . .
Stivhed efter 

armbrud . . .
Do. efter ben

brud ........

i

lj

2
1

3

1
11
‘1

Hofteledsbetæn
delse ........

1 
i

1

5

1

1!
Il

i 1 
1!
1

26 35

Ledsygdom . . . 
Lamhed............  
Rygsmerter. . . 
Nyresygdom . . 
Asthma............ 1

7 11
L_

rn-1Tilsammen 4 3 4



B. Fortegnelse over antallet af forsømte skoledage i skoleaaret 1901—1902.

De i klammer staaende tal betegner antal elever.
' ' —. ------- - ;—..... -

1 - gym.
7 g- i p.

2. gym. Tils.
Snm.

1. mdkl^ 
lig^n p.

2. mdkl.
24 g. 1 8 p.

3. mdkL 4. mdkl.
Hg- I5P- 15 g. i 12 p. r'g- 5 p. g- P-

Forkjølelse....................

Hovedpine....................

Maveonde....................

Halseonde....................

Armskade..........................

Benonde .........................

Broncliit.........................

Plevrit..............................

Influenza .........................

Vand i knæ....................

Forstuvning....................

12
[3]
15
[2] 

ö
[4]

9
[2]

4
[1]

8
1 W
1

11
1 [U

19 
[5] 
34 
[5] 
60
[3] 

3
[1]

1
[1]

[
43 l 10

[10] [2]
24 15
[6] [3]
25 3
[3] [1]

J

[i];

9
i W

45
DL

4 i 36
[2] [8]

6 9
[3] [5]

2 7
[1] [2]

1
i [1]

i

24 14
R; [7]

1 7
[1] [2]

2
[1]

4
[1]

190
[1J

1

1
[1] 
22 
[Ö]

3
[3]

2
[1]

1
[1]

3
[2]

3
[1]

86 
[23]
69

[18]
30 
[7] 
16 
[7]

5
[1]

8 
[2]

8 
[1]

11
[1] 
45
[1]

2 
[1]

82 
[24]
68 

[16]
63 
[4]
10
[3]

[2]
9

[1] 
190

[1]

168 
[47] 
137 
[34]
93 

[H]
26 

[10]
5 

[1] 
10 
[4] 
17 
[2]

190 
[1]
11
[1] 
45
[1]

2 
[1]

Lilleham
m

er skole.



Gigt..............................

Gigtfeber......

Gulsot..............................

Tandpine.........................

Skarlagensfeber . . .

Nyresygdom....................

Rygskjævhed ....

Byld..............................

Asthma.........................  

Øiensygdom....................  

Nervøsitet....................  

Smitsom sygd. i hjemmet 

Ikke opgiven sygdom .

2
[1]

9
[1]

2 
[>]

11
[1]
12

J?
102

29
[2]

3
[1]

12
[3]

161

9
[•] 
33
[1] 
18
[1]

202

96
[1]

21
[2]

1
[1]

20 
[<]

9
[4]
22

4

77Sum forsømte dage . . 154
Sum elever.................... 21 21 24 10 11 20

o 
to

9 29 38
[1]
33

[2]
96

[3]
129

[1]
18

[1] [2]
18

2
[1]

3 5
[1]

8

16
[•] [2] [2]

16
[4]
16

[1]
9

[1] [1]
9

[1]
20

[•]
20

2
[1] [1]

2

12
[1]
12

[1]
12

[>]
4 1

[1]
4 1

[1]
5

2
[1] [1]

58
[1]

2
['] 
58

[2]
60

[•]
16 11

N [>]
27

[1]
32

[2]
59

[1] [1]
3 3

[2]
24

[3]
19

(5]
43

[2] [2] [8] [8] [16]
49 238 26 22 70 423 700 1123
11 12 9 6 8 82 71 1. 3

Forskjelligt.
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af l.mdkl. deltaget 16gutter, 9 piger, fritagne 2 gutter, 2 piger
I gymnastik har

- 2. - — 24 — 6 _ I — 2 — 2 --

- o. — — 13 — 12 — i — 1 — 3 —
- 4. — — 14 — 5 — — 3 — 7 —

- 1- gym. — 6 — 0 — — 1 — 0 —

_ o __ — 3 — 0 ■ — 3 — 5 —

Tils. har deltaget 76 gutter, 32 piger, fritagne 12 gutter, 19 piger.

I januar opførte gymnasieforeningen »Brage« Heibergs 
»Eventyr i Rosenborg have«. Der gaves 3 forestillinger for 
meget godt hus; de unge dilettanter lønnedes med baade 
bifald og penge; indtægten af den ene forestilling gik til byens 
fattige ; resten besluttedes anvendt til en paatænkt Kristiania- 
tur for gymnasiets elever i pinsen.

Kristianiaturen. Samtlige elever i gymnasiet og de fleste 
af lærerne deltog i turen, som varede fra fredag den 16de til 
2den pinsedags middag. Fredag aften tilbragtes i national
teatret, hvor Don Juan opførtes. Den 17de besaa de unge 
havnen, fæstningen, deltog i dagens festligheder, besøgte stor
tingsbygningen, nationalgalleriet, skulpturmuséet. Søndag fro- 
præken; derefter besøgtes Wergelands grav, St. Hanshaugen, 
Holmenkollen, Bygdø. — Veiret var desværre ikke det bedste, 
men syntes ikke at gjøre noget skaar i turen for gymnasiasterne, 
hvoraf de fleste for første gang besøgte hovedstaden.

For den imødekommenhed og interesse, der fra alle hold 
vistes i anledning af turen, særlig jernbanebestyrelse, teater
bestyrelse og de offentlige samlingers bestyrere, samt velyndere 
af skolen, der gjennem forstanderskabets medlem hr. bank
kasserer Bøhmer ydede rejsekassen et tilskud af kr. 120.00, 
bringes skolens forbindtligste tak.
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Bygningerne. Paa grund af det stigende elevantal er de 
2 rum, der en tid brugtes til sløidundervisningen, atter tagne, 
i brug til skoleværelser. Fra næste skoleaar vil forsøgsvis og 
indtil videre den høiere skole faa overladt til brug den nye 
folkeskoles gymnastiklokale og sløidrum. En saadan ordning- 
vil naturligvis altid have sine ulemper; men skulde disse ikke 
i længden vise sig altfor store, vil denne ordning medføre en 
betydelig besparelse for kommunen.

Den gamle gymnastiksal er oppudset og forandret til en 
stor og bekvem tegnesal, som skolen hidtil har savnet saart. 
En del af det forrige gymnastikrum er taget i brug for under
visningen i naturfag.

Til opførelse af nye priveter, vedskjul, reparation af gjærder 
o. s. v. blev af kommunestyret bevilget indtil kr. 6000.00.

Ligeledes er skolens legeplads, der var temmelig liden og 
mindre heldig paa grund af det sterkt skraanende terræn, 
bleven udvidet med henved H maal jord op mod Øvregade. 
Det tillagte stykke er fladt og fortrinlig skikket til legeplads.

Fra sommeren 1902 er samtlige klasser af sproglig-historisk 
gymnasium igang.

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 1901—02.

Indtægt:
1. Statsbidrag........................................................ kr. 7,124.43
2. Skolepenge 4- moderat......................................... » 13,930.00
3. Examensgebyr & papir...................................... > 468.46
4. Renter.....................................................................» 2.99
5. Kommunens tilskud........................................... » 1958.50

Kr. 23,484.38

Udgift:
1. Lærerløn............................................................kr. 16,473.28
2. Alderstillæg........................................................ » 1,633.34
31 Personl. tillæg................................................... » 400.00
4. Andre lønninger....................................  . » 1,090.00
5. Samlinger’..............................................................» 308.42
6. Trykn., avert., skr.sager.................................... » 184.61
7. Lys, brænde, renhold......................................... » 719.18
8. Examensudgifter.............................................. » 647.40
9. Bl. og tilf. udgifter......................................... » 148.15

10. Fripladsenes værdi.............................................. » 1,880.00
Kr. 23,484.38

Lillehammer skole i oktober 1902.

Henr. Lødrup.



Forældres opmerksomhed
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 maaD 
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 leksselæsning efter kl. 8. Aftentimerne kan 
bedst bruges til sund morskabslæsning.

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


