
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


Kongsbergs offentlige skole

for høiere almendannelse.

AARSBERETNING.

1894-95.

ved

Joh. L. Alver,
koiist. rektor.

...ongsberg.

Erlandsens bogtrykkeri.

1895.



Kongsbergs offentlige skole

for høiere almendannelse.

AARSBERETN1NG.

1894—95.

ved

Joh. L Alver,
konst. rektor.

Kongsberg.

Erlandsens bogtrykkeri.

1895.



I. Forstanderskab.
Faste medlemmer: magistraten byfoged Mit ns t er, 

formand, og rektor.
Kommunevalgte medlemmer: guardein M ti ns t er, 

valgt 1885; doktor Hartmann, valgt 1892; pukverks- 
opseer H a r t o, valgt 1894.

II. Lærerpersonale.
ifør, Johan Ludvig, adjunkt; kst- rektor 1894; 

f. 1848; adjunkt ved Fredrikshalds skole 1877, adjunkt ved 
Kongsbergs skole 8/i 1887.

Udby, Ole Andreas, adjunkt; f. 1847; udnævnt 19/i 
1878.

Bøhmer, Otto Ferdinand, adjunkt; f. 1853; klasselærer 
ved Kongsbergs skole 1878; adjunkt ved samme skole V” 
1879.

Holmsen, Alette, inspektrice; f. 1855; ansat u/b 1887.
Torp, Dorothea, klasselærerinde; f. 1860; ansat 12/s 

1893.
Throndsen. myntgravør: f. 1853; ansat som tegne

lærer 24/8 1891.
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Bero, folkeskolelærer: f. 1865; ansat som gymnastik
lærer 12/i 1892.

Bugge, kaldskapellan; f. 1853; ansat som timelærer 
12/s 1893.

Under 7/i 1894 blev rektor Sommerfelt, der siden 
8/is 1888 havde været kgl. konstitueret i Kongsbergs skoles 
rektorat, naadigst konstitueret som rektor ved Larviks skole 
fra 1 mai næstefter at regne, men erholdt kirkedept.’s sam
tykke til at udsætte med at tiltræde sit nye embede til 
Sommerferiernes indtrædelse.

81/b 1894 besluttede stortinget, at kl. II ved Kongs
bergs skole skulde nedlægges og rektorgagen inddrages, 
hvorimod der for budgetterminen 1895—96 bevilgedes kr. 
600 til bestridelse af rektorforretningerne. Beslutningen 
tilfølgetoges ved kgl. resolution af 26/« 1894. Under 
næstefter overdrog derefter kirkedept., fra 7/? at regne, 
bestyrelsen af skolen i kommende skoleaar til adjunkt 
A1 v e r som kst. rektor.

Under kortere sygdomsforfald for enkelte af skolens 
lærere og lærerinder i februar og mårs vikarierede med 
overbestyrelsens approbation hr. sogneprest Arne sen, hr. 
pastor Bugge, hr. cand. min. Rieber og fru Klewe.



III. Disciplenes antal m. m.

Disciplenes antal m. m.

t 3 kv. 1894. | 4 kv. 1894. 1 kv. 1895. 2 kv. 1895.
G. P. tilsj G. | P. tils. G. P. tils. G. P. tils.

Mdsk. kl. III 10 6 16 10 6 16 10 6 16 10 6 16
IV 13 5 18 13 5 18 13 4 17 13 4 17
V 8 2 10 8 2 10 8 2 10 8 1 9
VI 8 3 11 9 3 12 9 3 12 9 3 12

VII 5 5 5 5 6 6 6 6
Sum........... 39 21 60 j 40 21 61 40 21 61| 40 20 60

Gjennemsnitsalder ved begyndelsen af skoleaaret og 
normalalder:

kl. III Gr. 1174, P- 1172 11.
IV - 1271, - 127« 12.
V - 1374, - 1474 13.

VI - 1474, - 143/4 14.
VII - — - 1672 15.

Af disciplene har 3 hat sin hjemstavn i Sandsvær, 
3 i Eker, 1 paa Ringerike, 1 i Fredriksværn, 1 i Urskoug, 
1 i Numedal. De øvrige var fra Kongsberg.

IV. Fagfordeling.
Rektor: Norsk................... VII—VI 3

Tysk....................... VII-VI 3
Latin................... VI-V 12

---------- 18 timer.
Udby: Matematik . . . VII—IV 20

Naturkundskab . VII—V 4
---------- 24 timer.

Desuden: Tegning VII—V 5 —
Sang, alle klasser 3 —
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148 timer.

Bøhmer: Engelsk . . .
Geografi . . . .

VII-V
VII-VI

g
2

Fransk . . . . VI—V 4
Tysk . . .VIG. E. 4-VE. 1 J

— — • • • • • ■ 'V ■ 3
Historie . . . . V 3
Norsk . . . . V 3—---- 25 timer.

Inøpektrice. Norsk . . . . IV-III 9
Historie . . . . IV 3
Religion .... III 3
Geografi . . . . V—III 6
Haandarbeide . Vi—HIP. 3

---- 24 timer.
Frk. Torp: Naturkundskab . VII-VI 1

— IV-III 4
Matematik . . . III 5
Tysk . . . . . IV-III 9
Engelsk . . . . IV 5-
Historie . . . . III 3

---- ----- 27 timer.
Desuden: Skrivning III 3 —

Bugge: Religion . . . . VII—IV 6
Historie . . . . VII-VI 3

— 9 timer.
Throndsen: Tegning . . . . TV-III
Berg: Gymnastik . . . vn-ni 6
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V. Timefordeling.

III IV. V VI VII Sum.
G. | P G. | P. G. |P G. | P. P.

Religion . 3 2 2 1 1 9
Morsmaal. 1 4 1 3 3 1 2 19

22
“ 17

Tysk . . .
Latin . . .

5__ ___ 4 , _ 3__
5 | 2

!) 1 2
5 I 1

Engelsk . 1 5 4 D)1 3 14
Eransk . . 1 1 2 I 2 I 1 4
Historie . 3 3 3 1 2 15
Geografi . 2 2 2 1 1 8
Naturfag . 2 2 2 1 1 1 (2)2) 13

27Mathemat. 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3
Tegning . 1 1 1 1 Eli | 1 E 1 1 11
Skrivning
Haandarb.

1 2
(3) 1 (3) 1(3) 1 33) |

__ 3_ 
3

Gymnastik (3) (3) (3) | (3) (3) (3) 34)| (3) | 35) 12
Sang . . , Eftermdt. . . | 3
Sum . . . 33 i 31 | 33 | 31 | 33 | 31 | 33 | 24 | 24 | 186

I tysk og engelsk har VJI og VI P. foruden oven- 
staaende timetal i hvert sprog 2 ugentlige timer, der an
vendes til stilskrivning, idet for disse klassers vedkommende 
alle tyske og engelske stile skrives paa skolen.

I sang har samtlige elever været inddelte i 3 partier, 
1 ældre parti (gutter og piger sammen'), 2 yngre partier 
(1 for gutter og 1 for piger). Det ældre parti har hat 
l1/2 time i ugen; de to yngre partier s/t time hver. Dog 

i) VI G. E + V E. 2) Kombinert med V G. 8) VI P.
-III P. 4) VI G.—III G. 5) VI P.-III. P.~|-VII.
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har i den sidste del af skoleaaret ogsaa de to yngre par
tier været samlet til ét med l1/« time om ugen. Af og 
til har alle 3 partier været samlet til fællesøvelser.

7 elever har deltat i franskundervisningen.
2 elever har været fritagne for den dogmatiske reli

gionsundervisning, 8 elever gutter og 4 piger) fra gym
nastik —, 20 (17 gutter og 3 piger) fra sangundervisning.

VI. Under visning.

Religion.
III (3 t.) Vogts større bibelhistorie fra beg. til Esther, 

Bangs forklaring 1 part læst og repetert.. Læsning i 
bibelen i tilknytning til bibelhistorien. Flere salmer 
lærte i tilknytning til kirkeaaret.

IV (2 t.) Vogts bibelhistorie fra Esther til side 134, 
Bangs forklaring 2 part læst og repeteret. Læsning 
i bibelen og salmer som i III.

V. (2 t.) Vogts bibelhistorie side 143 til det hellige 
land, Bangs forklaring fra 3 part og ud læst og re
petert. Læsning i bibelen og salmer

VI (1 t.) Bibelhistorien repetert.
VI-|-VII (1 t.) Forklaringen repetert.

Morsmaal.

III (4 t.) Paus og Lassens læsebog, 2 skoletrin. Læs
ning efter forberedelse hjemme. Ekstemporallæsning. 
Efter Platous grammatik formlæren og sætningslæren. 
.Retskrivningsregler. Analyse.

Diktat med indøvelse af tegnene 1 gang ugentlig.
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I den sidste del af skoleaaret gjenfortælling og lettere 
beskrivelser af billeder og gjenstande.

III G. (1 t.) Læsning og diktat.
IV (3 t.) Nordal Rolfsens læsebog for middelskolen II. 

Læsning som i III.
Hofgaards grammatik læst og repeteret. Ret

skrivningsregler og analyse.
Stil 1 gang om ugen paa skolen: Gjenfortælling 

eller omskrivning af vers efter gjennemgaaelse. Oftere 
diktat. I sidste halvaar af og til en hjemmestil.

IV G. (1 t.) Læsning og diktat.
V (3 t.) Læsning efter Paus og Lassens læsebog 3 og 

4 skoletrin.
Hofgaards gram, repeteret. Retskrivningsregler. 

Versemaal og digtarter kortelig gjennemgaat.
Stile: 1. En skoletur. 2. Martin Luther. 3. 

Richelieu. 4. Henrik VIII. 5. Om Holland. 6. 
Kristian IV. 7. Et besøg i hønsegaarden. 8. Rus
lands historie til 1730. 9. En skitur. 10. Mine 
sommerferier. 11. En snestorm. 12. En kjedelig 
dag. 13. Oversættelse fra tysk. 14. Gjenfortælling. 
15. Ludvig XVI. 16. Fortæl om Ludvig Holberg. 
17. En vaardag. 18. Den 17de mai.

VI G. (1 t.) Læst og gjennemgaat forskjellige prosastyk
ker og digte efter Broch og Seips læsebog og Erik- 
sens Udvalg. Gjennemgaaelse af stile.

VIVII (2 t.) Efter Broch og Seips læsebog læst og 
gjennemgaat: Holberg: Scener af Den stundesløse. 
Bjerregaard: Af Fjeldeventyret. A. Munch: Brude
færden i Hardanger og Napoleons grav. H. Ibsen: 
Af Kongsemnerne. Ørnulfs kvad. Kjelland: Fra en 
by paa Vestlandet. Tybring: Skildringer fra Sogn.

Desuden følgende, der er oplagt som pensum til
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- middelskole-examen: Holberg: Den politiske kande
støber. Wessel: Kjærlighed uden strømper (efter 
Jægers udgave). Welhaven: Asgaardsreien. Hertz: 
Fregatten Ørnens brand. Wilster: Ludvig Holberg.

En kortfattet oversigt over literaturhistorien. 
Verselære og digtater. Grammatiske regler, analyse og 
retskrivningslære under gjennemgaaelse af stilene.

Stile (i regelen 2 gange om maaneden): 1. Ene
voldsmagtens indførelse i Norden. 2. Hvilke foran
dringer bringer høsten i naturen, og hvilke arbeider 
hører denne aarstid til? 3. Naturen og livet i Norge 
om vinteren. 4. En ildebrand 5. Danmarks be
liggenhed og naturlige beskaffenhed og folkets deraf 
betingede næringsveie. 6. De nordamerikanske sta
ters frie forfatning. 7. Den franske revolutions aar- 
sager og vigtigste følger. 8. Naturen og menneske
livet i den nordlige kolde zone. 9. Fortæl om den 
nytte, vi har af vore skove. 10. En kort fremstil
ling af Kolumbus’s liv. 11. Ild og vand, gode tjenere, 
slemme herrer. 12. Et husdyr (valgfrit). 13. For
tæl om nogle af de vigtigste rovdyr i vore skove. 
14. Norges naturlige beskaffenhed og de deraf fly
dende næringsveie. 15. Peter Zars liv. 16. Norge 
i 1814. 17. Harald Haarfagre.

Tysk:
III (5 t.) Knudsens elementærbog side 103—140; det 

meste deraf repetert. Løkkes lille gram, side 22 til 
syntaksen læst og repetert.. Mundtlig og skr. over
sættelse af lettere sætninger fra norsk til tysk.

IV (4 t.) Pauss og Lassens læsebog fra begyndelsen til 
side 43, en del deraf repetert. . Af Løkkes lille gram, 
læst og repetert syntaksen. En gang ugentlig mundt-
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lige og skr. øvelser efter Knudsens stiløvelser, 1ste 
afdeling.

V (3 t.) Pauss og Lassens læsebog 40 sider læst og 
repetert. Af Knudsens stiløvelser læst leksevis (reg
ler, talemaader og gloser), side 1—15. 1 ekst. stil
om ugen.

V E.-j-VI Gr. E. (11.) Ekstemporer! efter Hauffs Marchen 
43 sider.

VI (1 t. hver anden uge). Pauss og Lassens læsebog ca. 
15 sider.

VI4-VII (2 t.) 1 Akt af Schillers Maria Stuart. Løkkes 
lille gram, repetert. Mundtlig oversættelse fra norsk 
til tysk.

VII. 1 stil ugentlig (paa skolen). VI P. 1 læn
gere stil hver uge og 1 kortere stil hver anden uge 
(begge paa skolen). VI G. 1 hjemmestil ugentlig 
og 1 ekstemporalstil hver fjortende dag sammen 
med VI P.

Latin.

V (7. t.) Nepos: Alkibiades. 20 fabler efter Voss’ udvalg. 
Læst og repetert. Gjennemgaaet det væsentlige af 
syntaksen i mundtlige regler og skriftlige eksempler.

1 ekstemporalstil om ugen efter Lowums stilø
velser.

VI (7 t.) Nepos: Alkibades. Cæsars galliske krig II. 
Ciceros første og tredie katilinariske tale. Repetert det 
til middelskoleexamen oplagte pensum: Nepos: Miltia- 
des, Cimon, Pausanias. Fablerne. Cæsar II. Cicero 
III. Historiske fortællinger. (Alt efter Voss’ udvalg.) 

Formlæren repetert efter Schreiner. Syntaksen gjen- 



12 Kongsbergs skole.

nemgaaet mundtlig og . repetert efter reglerne i Jo- 
hannesens stiløvelser.

1 hjemmestil og 1 ekstemporalstil om ugen efter 
Lowiims stiløvelser.

Engelsk.

IV (5 t.) Brekkes lærebog I fra begyndelsen til side 82 
læst og repetert. Samtaleøvelserne lærte udenad, og 
de fleste skrevne paa vægtavlen. Formlæren efter 
samme bog læst.og repetert flere gange. En del af 
de norske øvelsesstykker er gjennemgaaet og skrevet.

V . (4 t.) Løkkes læsebog for beg. 27 sider og Brekkes 
læsebog II 22 sider. Læst og repetert det meste af 
Løkkes lille grammatik.

Skriftlige retrovertionsøvelser i 1 ug. t.
V4~VI G. (1 t.) Lydlære. Taleøvelser. Ekstemporal

stile.
Vl-f-VII (3 t.) Brekkes læsebog II 150 sider, hvoraf en 

del ex tempore. Grammatikken repetert. Dét vig
tigste af præpositioner og synonymer.

VII og VI P. en stil hver uge paa skolen; VI G. 
enhjemmesti) og en ekstemporalstil om ugen (Brek
kes stiløvelser).

Fransk

V (2 t.) Knudsen og Wallems læsebog 23 sider af de 
sammenhængende stykker læst og repetert: gjentagne 
gange. Det vigtigste af formlæren efter Knudsens 
lille gram.

VI (2 t.) Formlæren repetert. Knudsens og Wallems 
læsebog 2den afdeling 4 sider. Det hele pensum re
petert.
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Historie.

III. (3 t.) Efter Hæders lærebog fra Oldtiden til "Eng
land 827—1327” læst og repetert.

IV (3 t.) Efter Ræders lærebog fra Middelalderen til 
Ludvig XIV læst og repetert.

V (3 t.) Efter Hæders lærebog side 118—230 læst og 
repetert.

VI G. (1 t.) Oldtiden og Middelalderen efter Ræders 
lærebog.

VI -|-VII (2 t.) Efter Ræders lærebog fra "Enevoldsmag
tens indførelse i Norden” og ud, læst og repetert. Der
næst repetert "Den nyere tids historie”.

Geografi.

III (2 t.) Efter Geelmuydens lærebog (8de udgave) Afri
ka, Asien, Amerika og Australien læst og repetert. 
Dernæst repetert Norge efter Reusch’s lærebog.

IV (2 t.) Efter Geelmuydens læsebog (8de udgave) fra 
Europa til Danmark læst og repetert.

V (2 t.) Efter Geelmuydens lærebog (8de udgave) fra 
side 178 og ud læst og repetert. Dernæst læst og 
repetert Indledningen.

VI G. (1 t.) Neuberts repetitionsgeografi Europa.
VI-|-VII (1 t.) Neuberts repetitionsgeografi i dens hel

hed.

Naturkundskab.

III (2 t.) Efter Sørensens naturhistorie krybdyr, fiske 
og leddyr, samt planternes ydre bygning læst og 
repetert.

IV (2 t.) Sørensens naturhistorie. Dyrerigeti fra orme 
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og ud læst og repetert; desuden repetert pattedyr og 
fugle. Planteriget : læst og repetert planternes ind
deling.

V (11.) Sørensens naturhistorie. Planteriget: Plantens 
indre bygning, og liv læst og repetert.

V G. 4 VII (2 t.) Henriksens fysik læst og repetert.
VI G. (1 t.) Henriksens fysik repetert.. :
VI-|-VII (1 t.) Sørensens naturhistorie, dyreriget og 

planteriget repetert.': .ii.od

Matematik. • ■

III (5 t.) Ahn. brøk, decimalbrøk og enkelt reguladetri, 
efter Johannesens regnebog.

IV (3 t.) Johannesens aritmetik fra beg. til “Eksempler 
paa multiplikatio og divisio af brøker“ læst og repe
tert. I praktisk regning' enkelt og sammensat regu
ladetri og procentregning.

IV G. (3 t.) Bonnevies geometri 1ste bog læst og repetert* 
V (3 t.) Johannesens aritmetik fra “Multiplikation af 

brøker” til 5te bog læst og repetert. I praktisk reg
ning procent, enkelt rente og rabat.

V G. (2 t.) Bonnevies geometri 2den og 3die bog læst 
og repetert.

VI G. (3 t.) Bonnevies geometri fra 4de bog og ud og 
den hele lærebog repetert.

VI (1 t.) og Vl-j-VII (2 t.) Johannesens aritmetik fra 
5te bog ud, samt repetert den hele aritmetik. Efterab 
det for piger i aritmetik bestemte pensum var gjen- 
nemgaat og repetert, har pigerne i disse timer regnet 
opgaver, især ligninger af 1 grad med 1 < >g flere 
ubekjendte.

I praktisk regning diskonto, delingsregning og
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blandingsregning og repetert det hele pensum. Des
uden for VI G. rentesrente og for VI G. og VII 
legemers beregning.

VII (3 t.) Det for piger bestemte pensum i geometri 
gjennemgaat efter Eliassens geometri for piger og de 
tilsvarende opgaver udført (Bj ør lykkes geometriske 
opgaver).

Tegning.

III (11.) og III G. (1 t.) Frihaandstegning 2den gruppe 
efter Petersen. Udførelse med pen og tusch.

IV (1 t.) og IV G. (1 t.) Ornamenttegning. Blyant og 
viskelæder benyttet, men den endelige optrækning 
med pen og tusch.

V (11.) og V.P. (11). Frihaandstegning. Videregaaende 
ornamenttegning. Udførelsen paa samme maade som 
i kl. IV. Projektionstegning. Optegning af de al
mindeligst forekommende regulære legemer i grundrids 

VI P. (1 t.) Vl-f-VII (1 t.) og VII (1 t.) Frihaandsteg
ning. Ornamenttegning efter vanskeligere opgaver. 
Projektionstegning som i V, men efter sammensatte 
opstillinger og med de af kirkedepartementet givne 
eksamensopgaver som rettesnor.

Skrivning.

III (3 t.) Efter Waalers skrivebøger forøvelserne og 
2—4. Taktskrivning. Øvelse i læsning af haand-
skrifter efter Feragen.

IV — VII har le ver t prøveskrift en gang om 
maaneden.
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H i s n da r b ei d e.

fil P.—VI P. (3 1.' III- —IV. Prøvestykker og lapning 
efter Marie Rosings metode. Strømpestrikning. En
gelsk broderi. .

V Linsøm efter Marie Rosings metode. Platsøm.
VI Hver elev har klippet, syet og brodert et linned til 

sig selv. Strikket en strømpe. Silkesøm.

Gymnastik.

III G.—VI G. (3 t). Øvelser efter løitnant Bentzens 
gymnastiktabeller. Af og til friluftsgymnastik og leg 
i skolegaarden. Ski- og skøiteture under gymna
stiklærerens veiledning. Eksercitie i 2 dage i sep
tember og 4 dage under aarseksamen. Kl. VI (9 ele
ver) hadde skarpskydningsøvelser tilsammen 4 ti
mer om høsten paa vaabenfabrikkens skydebane, der 
velvillig blev stillet til disposition for skolen. Hver 
elev skjød 10 skarpe skud, 5 paa anlæg og 5 paa 
frihaand, alle paa 100 meters afstand. Gymnastik
opvisning ved de militære øvelsers afslutning 1 Juli.

111 I’. ..VI P.-+ Vil. Øvelser efter Bentzens tabeller. 
Feiluftsøvelser. Ski- og skøiteture.

Sang.

De yngre partier nodelæsning og enstemmig sang; 
dét ældre parti ligesaa og desuden to- og trestemmig sang. 
”De tusen hjems“ sange har væsentlig været benyttet.
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VII. Afgangseksamen 1895.

Til middelskole-eksamen fremstillede sig 15 elever, 9 
gutter og 6 piger, 2 paa latinlinjen og 13 paa engelsklinjen, 
alle skolens disciple. Samtlige bestod eksamen med føl
gende udfald:
L. 1. Hartmann, Karl; optat i skolen 1889;

meg. godt (1.75).
2. Udby, Fin; — 1889;

meg. godt (2.07).
E. 1. Samuelsen, Johan; - — 1893;

meg. godt (2.00).
2. Spæren, G aspara; - - 1894;

meg. godt (2.04).
3. Hansen, Matilde; - 1888;

meg. godt (2.18).
4. Hauge, Marta; - 1894;

meg. godt (2.18).
5. Klewe, Halfdan; - 1888;

meg. godt (2.18).
6. Ilden, G-odberg; - 1892;

meg. godt (2.25).
7. Utne, Helga; — 1895;

meg. godt (2.29).
8. Beck, Harald; — 1892;

meg. godt (2.32).
9. Jonassen, Johannes - — 1893;

meg. godt (2.46).
10. Harto, Ludvig; - 1892;

meg. godt (2.50).
11. Rund, Ragnhild; - — 1888; godt (2.57).
12. Andersen, Alfred; - — 1889; — (2.64).
13. Dybdahl, Selma; — 1888; — (3.07).
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Afgangseksamens skriftlige prøve bedømtes af en af 
kirkedept. opnævnt censurkomite for Drammens, Kongs
bergs, Hortens, Hønefos, Tønsbergs og Holmestrands mid
delskoler.

I henhold til kirkedept.s rundskrivelse af 7de april 
1886 var der for pigerne i kl. VI aarseksamen kun i de 
skriftlige fag (iberegnet tegning) samt historie, geografi og 
matematik mundtlig. Forøvrigt afholdtes, aarseksamen for 
samtlige klasser i samtlige fag.

VIII« Bibliotekets ag samlingernes 
tilvekst.

Biblioteket.

Universitets- og skoleannaler 1894.
Vor ungdom. 1894. *
Boss. Ordbog over det norske sprog, h. 13—14.
Fritzner. Oldnorsk ordbog, h. 23—25.
Jæger. Norsk literaturhistorie, h. 19—22.
Øverland. Norges historie, h. 85—96.
Heggtveidt. Kirkehistorie, h. 15—:20.
Plauck.. Schulreden.
G-edicke. Lateinische lesebuch.
Hoppe. Engl. supplement II.
Falck. Vanskabninger i det norske , sprog.
Vibe. Buskeruds amt.
Foreningen for fortidsminders bevaring. Aarsberetninger 

1892, 1893. Med tillæg : 1. Bendixen. Nonne- 
seters klosterruiner. 2. Kunst og haandverk 
fra Norges fortid, 2 række, 1 h.

Foreningen for fortidsminders bevaring 1844—94.
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Gaver.

Arkiv f. matematik og naturvidenskab b. 17, h. 1 og 2.
Norges officielle statistik III, no. 195. Skolevæsenet 1890.

— III, no. 205. Fattigstatistik f. 1890.
— III, no. 210. Fattigstatistik f. 1891.

Statistisk aarbog for Norge f. 1894.
Historisk tidsskrift III, 3, h. 1—2.
Norske stiftelser, V, 1894.
J. H. Vogts optegnelser, h. 1.
Sofus Bugge. Norges indskrifter med de ældre runer. 

(Det norske historiske kildeskriftsfond).
H. J. Huitfeldt-Kaas. 1. Nils Stubs optegnelsesbøger fra 

Oslo lagting (det n. hist, kildeskr. fond). 2. 
Norske regnskaber og jordebøger fra 16de aarh- 
II, 2 (d. n. hist, kildeskr. fond).

Dr. Ludvig Daa og H. J. Huitfeldt-Kaas. Biskop Nils 
Glostrups visitatser i Oslo og Hamar stifter 
1617—1637 (d. n. hist, kildeskr. fond).

Festskrift i anledning af Gjertsens skoles 25-aarige be- 
staaen.

Den kgl. skolekommissions forslag.
Den kgl. skolekommissions bilag VI. Undersøgelse af ele

vernes sundhedstilstand.
Forhandlinger i videnskabsselskabet i Kristiania i 1894.
Skrifter, udgivne af videnskabsselskabet i Kristiania 1894. 

I. Matematisk-naturvidenskabelig klasse. II. 
Historisk-filosofisk klasse.

Arkiv f. nordisk filologi, b. 10. Ny føljd. b. 6, h. 1—4.
Thomle. Dombog f. 1585 (d. n. hist, kildeskr. fond) 
Westling. Kyrkolagar.
Kevue Universitaire no. 1 1895.
Nyquist. Norges krigspolitiske stilling.
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Norsk lovtidende.
Norske, svenske, danske og. islandske skoleprogrammer.

Læremidler.

Hauifs. Marchen (6 eks j.
Brekke. Eng., læsebog I og II.
Hæders, historie f. middelskolen.
Paus og Lassen. Tysk læsebog.
Broch og Seip. . Norsk læsebog.
Lowum. Lat. stiløvelser.
Rolfsen. Læsebog f. folkeskolen IV.
O. Kristiansen. Historisk læsebog.
Tidsskriftet “Naturen" f. 1895. : 
Johannesen. Lat. stiløvelser.

Gave r.

Storm. Opgaver i projektionstegning. 2 udg.
Grundersén og Larsen. Tysk grammatik. 2 udg.
Fosse. Pensum i norsk.
Sørensen. Ledetraad i plantelære.
Schreiner. Lat. vokabular. 2 udg.
Rosegger. Der Lex von Gutenhag. Ved Gundersen
Schroeter. Logaritmetabeller.
Kristiansen. Tyske stiløvelser f. middelskolen.
Ellinger. Lærebog i fysik.
Hofgaards lille norske grammatik.
Sørensen. Naturhistorie.
Holberg. Erasmus Montanus. Ved Jæger.
Wessel. Kjærlighed uden strømper. Ved Jæger.
Reeke. Verslære
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IX, SUole- og indskrivningspenge.
Skolebenefieier.

Skolepenge: III: 60 kr., IV—VII: 84 kr. aarlig. 
Af søskende betaler den øverste i skolen fuldt ud, den an
den 3/«> den tredje 7a, den fjerde og følgende intet.

Indskrivningspenge: 2 kr.
12 elever hadde friplads. De ordinære 10 pot. af 

skole- og indskrivningspenge kr. 438. oo uddelte dept. i 4 
hele og 2 halve fripladse til 1 discipel i Vil, 2 i VI, 2 i 
V og 1 i IV. Desuden uddeltes et af byens brændevins
samlag bevilget beløb kr. 252.oo i 6 halve fripladse til 2 
elever i V og 4 i IV.

Skolens kasserer er adjunkt Bøhmer.

X. Almingelige bemerkninger.
Skr. tentamen afholdtes for VI og VII omkr. midten 

af desember og i april.

Discipelbiblioteket har ogsaa i dette aar hat bidrag 
fra sparebanken stort kr. 200.oo. Desuden har sparebanken 
bevilget kr. 50.oo til udarbeidelse og trykning af katalog.

Discipelbiblioteket tæller ca. 700 bind.

16 elever har i siste halvaar deltat i et sløidkur- 
sus 3 eftermiddagstimer om ugen, hvortil skolestyret vel
villig har tilstaaet lokale med lys og brænde tilligemed 
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arbeidsemner i folkeskolens lokale. For undervisningen 
har hver elev betalt ca. 10 øre pr. time.

Ifølge stortings-beslutning af 3 mai 1895, tilfølge
tagen ved kgl. resolution af 1 juni 1895, er Kongsbergs 
offentlige middelskole nedlagt fra udgangen af skoleaaret 
1894—95.

Med . hensyn til middelskolens frekvens siden fælles
undervisningens indførelse bemerkes: Fællesundervisning 
begyndte i 1887 (7 kl.) med 85 elever ; ved skoleaarets be
gyndelse 1888 var elevantallet 69; 1889: 73; 1890 : 81; 
1891; 74; 1892: 74; 1893 (6 kl.): 71; 1894 (5 kl.): 61. 
De tilsvarende klasser hadde ved fællesundervisningens be
gyndelse i 1887: 66 elever.

Man tillader sig at henlede forældres og foresattes 
opmærksomhed paa følgende vink og raad til hjemmene, 
der er anbefalet af flere læger og yedtat af flere skoler:

1. La børnene gaa tidlig tilsengs. Deres arbeide begyn
der 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. De
res hovedarbeide skal gjøres paa frokosten.

3, La børnene efter middagen opholde sig i fri luft og 
tillad dem ikke at læse sine lekser før lJ/s til 2 timer 
efter maaltidet.

4. La børnene indtage sine aftensmaaltider mindst én 
time, før de gaar tilsengs.
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5. Gi børnene en bestemt arbeiclstid og paase, at denne 
benyttes ordentlig. Det vil da vise sig, at hjemme
læsningen i de lavere middelklasser som regel ikke vil 
kræve mere end 1 til P/2 time, i de høiere middel
klasser ikke mere end 2 til 27a time

6. Sørg for, at læsningen foregaar under god naturlig 
eller kunstig belysning.

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

8. Hold børnene til leg og fornuftig idræt.



XI. Skolens regnskab for 1894—95.

Udgifter:
Lønninger . . . , . . . . . Kr, 15 769.24
Bibliotek og samlinger................................. - 257.55
Fripladse. . . . . . . . . . . . . - 420.oo
Lys og brænde . . . . . . . . . - >383.95
Forskjellige udgifter.................... ... - 716.oo
Beholdning.................................................... - 549.60

Kr. 18096.4.;

In dtægter:
Beholdning fra f. a. . . . . . . . . . Kr. 387.95
Skole- og indskrivningspenge . . ... - 4413.25
Kommunens bidrag 1 880. oo
Andre indtægter . ... . . . . . . - 24.23
Statskassens tilskud . . . . . . . . . - 11 391.oo

Kr. 18.096.43

Kongsberg i juli 1895.

Joh. L Alver.


