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I. Skolens Forstanderskab.
Byfoged O. Schrøder.
Rektor G. A. Gjessing, formand.
Sognepræst Joh. Irgens.
Konsul Morten Kalievig.
Læge Chr. Holstad.

II. Lærerpersonalet.
1. Rektor Gustav Antonio Gjessing, f. 1835, udnævnt 1880.
2. Overlærer Julius Oscar Salvesen, f. 1831, udn. 1860.
3. Adjunkt Andreas Blomhoff Jensen, født 1839, udn. 1864.
4. — Jørgen Johan Elligers, f. 1830, udn. 1876.
5. — Ingebret Suleng, f. 1852, udn. 1881.
6. — Amund Bredesen Larsen, f. 1849, udn. 1883.
7. — Jon Kristian Kleven, f. 1852, udn. 1885.
8. Kordegn Bernt Theodor Anker, f. 1867, anr. lc/9 1890.
9. Klasselærer Mads Larsen Kolle, f. 1857, ans. 1885.

10. — Peter Theodor Opsahl, f. 1854, midi. ans. 1882.
11. — Ole Johnsen, f. 1838, ans. 1865.
12. — Odin Kastor Augdahl, f. 1853, midl. ans. 1885.
13. — Tobias S. Holmesland, f. 1858, ans. 2/s 1890.
14. Skrivelærer Sigfried Waldemar Eckteil, f. 1861, ans. 20/n 89.
15. Sanglærer, organist Alfred Theodor Olsen, f. 1858, ans. 1886.
16. Lærerinde i forb.afdl. Antonie Krøger, f. 1850, ans. ]/n 1879.
17. —»— Marie Rasmussen, f. 1865, ans. 16/s 1884

med 16 timer og fra 7io 89 med 24 timer.
18. —»— Karen Røer, f. 1869, ans. I2/io 1889 med

12 timer.
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III. Disciplenes antal m. m.

a. Disciplenes antal i hver af skolens afdelinger kvartalsvis.

3die kvart. 4de kvart. 1ste kvart. 2det kvart.
Forberedelses- 1890. 1890. 1891. 1891.

afdeling. 1. 13 12 12 12
2. 13 13 13 13
3. 25 26 24 24

— 51 — 51 — 49 — 49
Middelskole I 34 34 34 33

II a. 20 20 20 18
b. 14 14 14 14

III a. 19 19 18 18
b. 19 19 19 19

IV a. 17 17 17 17
b. 17 17 16 15

V 23 23 23 22
VI 25 25 25 25

— 188 — 188 — 186 — 181
Latin-

gymnasium I 2 2 2 2
II 3 3 3 . 3

III 5 5 5 4
— 10 — 10 — 10 — 9

Samlet antal.... 249 249 245 239

b. Aldersforhold mellem de forskjellige klasser.
a. Gjennemsnitsalder ved begyndelsen af skoleaaret.

b. Normalalder.
Middelskole a. b.

I .................................. ................ 95/i2 9
II .................................................. 10V12 10

III .................................................. ll10/12 11
IV .................................................. 125/ia 12
V .................................................. 136/i2 13

VI .................................... .. ........... 141,/22 14



1891] Fagfordeling. 5

Latingymnasium
I ......................................... 154/i2 15

II ......................................... 168/i2 16
III ......................................... 177/i2 17

c. Drsciplenes fordeling efter hjemstavn, by eller landdistrikt.

Fra Arendals by:
i forb.afd. 30 — i den off. skole 90 = 120 

Fra landsognene:
i forb.afd. 21 — i den off. skole 106 = 127 

Fra andre steder:
i den off. skole......................... 2= 2

Samlet antal.... 249

IV. Fagfordeling.

Rektor.
Latin i III Gkl................................................. 9 timer
Norsk i III » .................................................. 3 —
Oldnorsk i II » .................................................. 2 —
Græsk i II » .................................................. 6 —

---------------- 20 timer.

Overlærer Salvesen.
Mathematik i II Gkl...............................1 time

— i II & I » .............................2 —
— i V Mkl...............................5 —
— i III » a...........................5 —
— i » » b...........................5 —

Naturkundskab i VI » ...........................2 —
— i V » ............................3 —
— i II » a...........................2 —

25 timer.
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Adjunkt Jensen.
Græsk i III Gkl............................................... 7 timer
Latin i II I » ................................................ 9 —

. _ i IV Mkl............................................... 7 —
Historie i IV » a.............................................. 3 —

---------------- 36 timer.

Religion i III Gkl
— i II & I »
— i VI Mk
— i V »
— i IV »
— i » »

Norsk i III »
— i » »

Skrivning i » »
— i II »

Adjunkt EUigers.

1.......................................

a..................................
b..................................
a...............................   .
b..................................
b..................................
b..................................

2 timer
1 —
2 —
2 —
2 —
2 —
5 —
5 —
2 —
3 — 
  26 timer.

a 
b

Mathematik i III Gkl.
— i VI »
— i IV »
— i »

Tegning i VI »
Naturkundskab i IV »

— i » »

Extratimer: Tegning i
— i

a 
b

II Mkl. a 
» » b

Adjunkt Suleng.
3 timer
6 —
6 —
6 —
1 —
2 —
2 —
----------- 26 timer.
2 timer
2 —

30 timer.

Adjunkt Larsen.
Oldnorsk i III Gid........................................... 1 time

— i I » .......................................... 1 —
Norsk i VI Mkl............................................. .3 —
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Norsk i V Mkl.............................................  . 3 timer
— i IV » a........................................... 4 __ .
— i » » b............................................ 4 __

Latin i V » ............................................ 7 __
■Geografi i III » a......................................... 2 __

— i » » b........................................... 2 __
---------------- 26-27 t.

Adjunkt Kleven.
Historie i III Gkl........................................... 3 timer

— ill&I » ......................................... 3 —
— i VI Mkl........................................... 3 —

Norsk i I Gkl........................................... 1 —
Fransk i III » ............................................ 2 —

— i I » ........................................... 4 —
Engelsk i III » ..................  3 —

— i II » ............................................ 3 —
— i VI Mkl........................................... 5 —

---------------- 27-26 t.
Extratimer: Geografi i I Mkl........................................ 4

31-30 t.

Kordegn Anker.
Norsk i II & I Gkl........................................ 2 timer
Engelsk i V Mkl........................................ 5 —

— i IV » .................................... 5 —
Historie i V » ..................  3 —
Religion i III » a.................................... 3 —

— i » » b.................................... 3 —
— i II » a.................................... 3 —

---------------- 24 timer.

Klasselærer Kolle.
Græsk i I Gkl............................................... 7 timer
Tydsk i » » 7— i VI Mkl................. ..............  4 _

— i V » ...........................................” 4 _

— i IV » a............................................. 4 __
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Tydsk i IV Mkl. b......................................... 4 timer
Historie i » » „b......................................... 3 —

----------------  27 timer.

Klasselærer Opsdhl.
Latin i AT Alkl............................................ 7 timer
Fransk i » »   2 __

— i V » ............................................... 2 —
Geografi i VI » ............................................... 2 __

— i V » ............................................... 2 —
— i IV » a.............................................. 2 __
— i » » b............................................ 2 —

Historie i III » a............................................. 4 —
— i » » b............................................. 4 —

---------------- 27 timer.

Klasselærer Holmesland.
....................................... 5 timer
....................................... 5 —
....................................... 6 —
....................................... 6 —
....................................... 5 —
....................................... 2 —

Tydsk i III Mkl. a
— i » » b
— i II » a
— i » » b

Norsk i » » b
Geografi i » » b

Norsk i II Mkl.
— (Tydsk) I »

Geografi i II »
Regning i » »

— i » »
— il»

Gymnastik i V—I

Klasselærer Johnsen.
a.......................................

a.......................................
a.......................................
b.......................................

Mkl..........

5 timer
8 —
2 —
4 —
4 —
4 — 
-----------  27 timer.
.............. 9 —

36 timer.
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Klasselærer Augdahl.
Tegning i V Mkl...................................... 1 time

— i IV » .................................. 2 —
— i III » a.................................. 2 —
— i » » b.................................. 2 —

Naturkundskab » » a.................................. 2 —
— » » b.................................. 2 —
— II » b.................................. 2 —

Religion » » b.................................. 3 —
— I » .................................... 3 —

Historie II » a.................................. 3 —
— » » b.................................. 3 —
— I » ........................... 3 —

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

Skrivelærer Ecktell.
Skrivning i III Mkl. a...................................... 2 timer

— i II » a...................................... 3 —
— i I »   4 —

---------------- 9 timer.

Frk. Krøger. 
Bibelhistorie i 3 forb.kl................................... 2 timer
Norsk i » —   8 —
Regning i » —   6 —

— i 2 —   4 —
— il — ..................................... 4 —

---------------- 24 timer.

Erk. Rasmussen. 
Skrivning i 3 forb.kl..................................... 4 timer

— i 2 — ...................................... 4 —
— il — ...................................... 4 —

Bibelhistorie i 2 —   2 ■—
— il — ..................................... 2 —

Norsk i 2 —   7 —
Geografi i » —   1 —

24 timer.
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Frk. Føer.
Historie i 3 forb.kl......................................... 2 timer
Geografi i3 —   2 —

— il — .......................................... 2 —
Læsning i » —   6 —

---------------- 12 timer.

Løitnant Omholt.
Gymnastik i III Gkl.—VI Mkl....................................... 3 timer.

Organist Olsen.
Sang i V—I Mkl.................................................................. 6 timer.



V. Timefordelingen.
Forb.afdel. Middelskolen, Gymnasiet.

1 2 3 I II III IV V

Religion.............. 2 
G

2

4 
4

9
7

1

4
4

2 
8

2 
2

6
4

3
81)

ß
4

4
4

CQ iQ 
O
 

CC 03 CM 
CO CM

3
5

5

4
2
2
5
2
2

2
4

4
7
5

3
2
2
6

E. 2

2
3

E.4 1.3
7
5

2
3
2
3
5

E. 1

Modersmaal &
Oldnorsk...........
Tydsk................
jLatin eller 
(Engelsk..........
Græsk ................
F ransk2) -valgfrit
Historie..............
Geografi...........
Naturkundskab .
Mathemat. fag
Skrivning...........
Tegning..............

Sum 18 18 24 26 30 30 30 30

VI I II IU 1

2
3

E.4 L.3
7
5

2
3
2
2
6

E. 1

1

1
9

7
4«)
3

2

1
2
2

10

7
2
3

3

2
3
1

9

7
2
3

3

I & II Gkl. comb, i 1 t.
I & II » — i 2 t.

J II & III Gkl. comb, i 1 t.
1 I & II » — i 9 t.

II & III » — i 1 t.
I & II » — i 2 t.
I & II » — i 3 t.

I & II Gkl. comb, i 2 t.

Latinlinien ikke tegning i 
IV, V, VI.30 30 30 30

1891] 
Tim

efordelingen

I 2det halvaar anvendes nogle timer til indøvelse af de første elementer i Tydslt.
2) De disciple, der i gymnasiet istedenfor Fransk vælger Engelsk, læser dette sprog i 3 ugentlige timer i kl. II 

og kl. III. Læses Engelsk foruden Fransk, anvendes dertil 2 ugentlige timer i de samme klasser.
3) I 2det halvaar afgaar 1 time til Oldnorsk.
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I sang har middelskolens I—V kl. været delt i 6 partier:
I , II, III, IV, V Mkl., I med 2, de øvrige klasser med 1 times 
undervisning ugentlig. VI Mkl og I—III Gkl. har af mangelO O O o o
paa stemmer ingen undervisning havt. Sangundervisningen 
har forøvrigt været indstillet fra midten af oktober 90 til 
midten af april 91, da tjenstledighed har været tilstaaet orga
nist Olsen for at foretage en studiereise.

I gymnastik har middelskolen og gymnasiet været delt i
4 partier: I—II, III, IV—V Mkl., VI Mkl.—III Gkl. Exer- 
citie 2 dage i september 1890 og 4 dage i juni 1891.

Fransk har været læst af 21 elever i V Mkl og 17 i 
VI Mkl., af hvilke sidste dog kun 9 tog afgangsexamen i 
faget.
Fritagne for religion har været 2 i III og 1 i IV Mkl.

— » sang har været i I 1 (syg), II 4 (mangler gehør),
III 10 (m. g.), IV 4 (3 m. g., 1 skifter stemme), 
V 6 (3 m. g., 3 sk. st.) = 25 (21 m. g., 4 
skifter stemme).

— » gymnastik har været i I Mkl. 2 — II 2 — III 6
IV 7 — V 2 — VI 10 = 29.

I V Mkl. er en elev overflyttet fra latin- til engelsklinien 
fra ’/i 91.

VI. Undervisningen.

Forberedelsesafdelingen.

Religion.
1ste klasse. Fra »skabelsen« til »Moses« samt de vig

tigste begivenheder af Jesu liv, mundtlig.
2den klasse. Af Vogts lille bibelhistorie er gjennem- 

gaaet af det gamle testamente til »riget deles« og af det nye 
til »apostlerne for det høie raad«, mundtlig.

3die klasse. Af samme bog til § 39 af det gamle testa
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mente og til § 100 af det nye saaledes, at det meste først er 
fortalt og siden læst.

Norsk.
1ste klasse. Efter skrive-læsemethoden i forbindelse med 

stavemethoden er Fredrik Hansens læsebog for begyndere 
gjennemgaaet. Endel smaa digte udenad. Lidt afskrift.

2den klasse. Læsning og gjenfortælling efter Pauss og 
Lassens læsebog 1ste skoletrin 1ste og 2den afdeling. Vers 
udenad 2 gange ugentlig. Afskrift og lidt diktat.

3die klasse. Læsning og gjenfortælling efter samme 
læsebog 3die og 4de afdeling. Endel digte er læst udenad 
efter læsebogen.

Historie.
3die klasse. Jensens Norges historie mundtlig gjennem

gaaet og gjenfortalt samt benyttet til øvelse i læsning.

Geografi.
1ste klasse. De geografiske grundbegreber. Noget 

kjendskab til Europas lande, have, hovedstæder og den natur
lige beskaffenhed ved hjælp af europakart.

2den klasse. Af Horns geografi 1ste trin er mundtlig 
gjennemgaaet forfra til den pyrenæiske halvø. Kun de største 
byer medtaget.

3die klasse. 1ste trin af Horns geografi mundtlig gjen
nemgaaet.

Hegning.
1ste klasse. Addition og subtraktion med enere og tiere, 

mundtlig og skriftlig.
2den klasse. Halvorsens regnebog 2det hefte, de tre 

første regningsarter, mundtlig og skriftlig.
3die klasse. Samme regnebog 2det og 3die hefte.

Skrivning.
1ste klasse. Grundtræk og smaa latinske bogstaver efter 

opskrift paa vægtavlen. Derefter 1ste hefte af Hjalmar Niel
sens skriveøvelser.

2den klasse. Hjalmar Nielsens skriveøvelser, hefte I—III.
3die klasse. Hjalmar Nielsens skriveøvelser, hefte I—IV.
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M i. dd el s kole n.

Religion.
I. Vogts lille bibelhistorie læst og repeteret. Katekis

mens fem parter uden Luthers forklaring. Salme 8, 20, 131, 
132, 136 og 350.

II a. Vogts bibelhistorie for middelskolen fra begyndel
sen til og med »rigets deling«. I katekismus de fire første 
parter. Endel salmer efter Landstads salmebog.

II b. Vogts bibelhistorie for middelskolen fra begyndel
sen til Ezekiel og Daniel. Katekismens fem parter med Luthers 
forklaring. Endel salmer.

III a. Vogts bibelhistorie for middelskolen fra »David 
og Abigail« (§ 66) til og med bjergprædikenen. Katekismens 
5 parter. Af Sverdrups forklaring er kursorisk gjennemgaaet 
til »2den tavle«. Endel salmer.

III b. Som III a.
IV a. Vogts bibelhistorie for middelskolen fra »nye 

testamente« (§ 96) til »skjærtorsdag« (§ 144). Af forklarin
gen fra »2den tavle« til »2den artikel«.

IV b. Som IV a.
V. Samme lærebøger. I bibelhistorie fra »apostlernes 

gjerninger« (§ 157) og til endan, samt fra begyndelsen til 
»Davids salmer«. (§ 87). I forklaringen fra Sp. 184 — Sp. 388.

VI. Samme lærebøger. Hele bibelhistorien repeteret. 
I forklaringen fra »Herrens bøn« og til enden; derpaa repeteret 
den største del af bogen.

Norsk.
I . Læsning og gjenfortælling efter Eriksens og Paulsens 

læsebog 2den del. Ordklasserne og sætningsdelene efter Hof- 
gaards »En liden norsk grammatik. Afskrift efter bog i første 
og diktat i sidste halvaar. En del digte udenad efter læse
bogen.

II a. Læsning efter Eriksens og Paulsens læsebog 2den 
del. »En liden norsk grammatik« af Hofgaard læst og indøvet 
med forbigaaelse af anmærkningerne. Diktat én a to gange 
ugentlig. En del digte er lært udenad.
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II b. Nogle digte lært udenad, læsning og analyse efter 
Eriksens og Paulsens læsebog II del. Grammatik efter Hof
gaards lille lærebog fra § 19—61 med forbigaaelse af § 36—41. 
40 diktater til indøvelse af retskrivning og tegn med undtagelse 
af Komma.

III a. Digte udenad, læsning og analyse efter Eriksens 
og Paulsens læsebog 3die del. Hofgaards større grammatik 
med forbigaaelse af anmærkninger lært til § 111. Diktat og 
gjenfortællinger 2 gange ugentlig.

III b. 'Som III a.

IV a. De fleste stykker i Pauss og Lassens læsebog, 
3die skoletrin, 1ste afdeling to gange læst; analyse efter 
samme bog mundtlig og tildels skriftlig. Hofgaards større 
grammatik indtil sætningslæren. I de skriftlige arbeider er 
Tønnesens »lærebog i norsk stil« i det væsentlige fulgt; der 
er.skrevet diktater, gjenfortællinger og følgende selvstændige 
opgaver: 1. Ovnen. 2. Baaden. 3. Hesten. 4. »En kan 
faa formeget af det gode«, sagde bonden, han fik møglæsset 
over hovedet. 5. Hvad vilde du gjøre, hvis du blev rig? 6. 
Fiskebryggen og dens omgivelser. 7. Jernet og dets udvin- 
delse.

IV b. I det hele som az dog noget færre diktater og 
fiere stile.

V . Læsning i Pauss og Lassens læsebog, 3die skoletrin, 
2den afdeling; analyse. Hofgaards grammatik lært ud. I 
skriftlige arbeider er Tønnesens lærebog væsentlig fulgt, idet 
der er skrevet følgende opgaver : 1. Slemme følger af frygtsom- 
hed. 2. Den første sne og det første sneboldslag. 3. Dengang 
jeg faldt i vandet. 4. Hunden. 5. Hesten, dens egenskaber og 
nytte. 6. Birken. 7. Granen. 8. Poteten. 9. Jernet og dets 
anvendelse. 10. Hvad vi morer os med om vaaren. 11. En 
nøddetur. 12. En fisketur. 13. Fortæl om Norges fiskerier.

VI . Læsning i Pauss og Lassens læsebog, 3die skoletrin, 
3die afdeling; analyse. Hofgaards grammatik repeteret. I 
skriftlige arbeider er Tønnesens lærebog i det væsentlige fulgt, 
idet der er skrevet følgende opgaver: 1. Rotten. 2. Gjeden 
og dens levevis. 3. Bien. 4. Et slettelandskab. 5. De 
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vigtigste metallers egenskaber og anvendelse. 6. Vinteren 
kommer. 7. Livet paa gaderne i dagene nærmest før Jul 
(tentamen). 8. Et skøitekapløb. 9. Soldaternes afveise til 
eksercitie. 10. Fugl og Fisk. 11. De forskjellige maader at 
reise paa, deres fordele og mangler. 12. Hvad vaaren bringer 
af liv og beskjæftigelser. 13. Ildens nytte og skade. 14. 
Bjergenes nytte. 15. Den sparsommelige og den gjerrige. 
16. Den norske lods og hans kald. Literaturhistorien gjen- 
nemgaaet efter Norbys omrids.

Tydsi:.
I , (2 timer ugentlig i 2det halvaar) Knudsens »Tydsk 

elementar, og læsebog- nyeste udgave, forfra til den stærke 
konjugation.

II a. Knudsen »Tydsk elementar- og læsebog« læst og 
repeteret fra § 8—58. Læst uden repetition fra § 59—83 
(Gespräche med ordfortegnelse). I andet halvaar én skriftlig 
øvelse om ugen.

II b. Som i II a.
III a. Knudsen »Tydsk elementar- og læsebog« — læst 

og repeteret fra s. 84—133 incl. Det vigtigste af formlæren 
efter Hofgaards grammatik læst én gang; de grammatiske 
regler efter Knudsens elementarbog repeterede.

Regelmæssig én skriftlig øvelse om ugen.
III b. Som i III a.
IV a. Af Gundersens »læsebog for middelskolen« (den 

mindre udg.) pag. 1—50, læst og repeteret. Af Hofgaards 
grammatik formlæren, med forbigaaelse af de fleste anmerk
ninger. Skriftlige øvelser regelmæssig 1 og i 2det halvaar 
2 gange i forbindelse med grammatikundervisning.

IV b. Som i IV a.
V. Gundersens læsebog for middelskolen pag. 50—116, 

af Hofgaards grammatik syntaksen til § 235. Skriftlige øvelser: 
For hele klassen hveranden uge 1 hjemmestil og hver anden 
uge 1 skolestil, engelskmændene desuden særskilt 1 hjemme
stil ugentlig, hvorhos deres særskilte time har været benyttet 
til mundtlige øvelser efter foregaaende forberedelse.
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VI. Af Pauss og Lassens læsebog ca. 70 sider prosa 
samt et par af Schillers ballader. Af Hofgaards grammatik 
syntaksen fra § 236 bogen ud, hvorefter formlæren er repe
teret. Skriftlige øvelser som i kl. V.

Latin.
IV a & b. Formlæren efter Schreiners grammatik. An

dersens Læsebog (2den udgave) til side 34 (viljesætninger). 
Ugentlig 1 stil paa skolen. Omtrent 10 hjemmestile.

V. Efter Voss’s udvalg af latinske klassikere læst de 8 
første feltherrer af Cornel og Phædri fabler, repeteret de samme 
dele af Cornel og de 9 første fabler. Af Schreiners gramma
tik læst de uregelmæssige verber og kasuslæren. Hver uge 
skolestil og næsten ugentlig hjemmestil efter Johanssens latinske 
stiløvelser.

VI. Cæsar de bello Gallica 2den bog. Ciceros 1ste og 
3die katilinariske tale og de historiske fortællinger i Voss’s 
udvalg af latinske klassikere er læst og repeteret i skoleaaret. 
Desuden er til examen repeteret Phædri fabler i samme bog. 
Læst og repeteret Schreiners forkortede syntax samt repeteret 
formlæren. En skolestil ugentlig og en hjemmestil omtrentlig 
fjortendaglig, ved siden deraf, især i den sidste tid øvelser i 
mundtlig oversættelse fra norsk til latin.

Engelsk.
IV a & b. Brekkes lærebog for begyndere: 1) læst og 

repeteret til »Rich Peter the Pedlar« (s. 65); 2) en del diktater 
og skriftlige gjenfortællinger af det læste. Under repetitionen: 
3) grammatiken og 4) af »øvelser i oversættelse fra norsk« 
1—7 skriftlig, resten kursorisk mundtlig gjennemgaaet.

V. Brekkes læsebog for 5te og 6te middelskoleklasse: 
Malachi Bone and the Strawberry, The Black Douglas, Eliza
beth, The Village Schoolmaster og The Black Cottage.

.Løkkes grammatik: syntaksen.
Extemporalstil hver uge efter Anna Bentzens stiløvelser. 

Desuden jevnlige diktater (af læsebogen). Hjemmestile hver 
uge i 2det halvaar efter Brekkes »opgaver« (gjennemgaaet 
forud).

2
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VI. Brekkes læsebog for middelskolens 5te og 6te klasse: 
Elisabeth, Last days of Charles I, Cromwell, Flight of James 
II, Sir Isaac Newton, The black cottage, Knowledge is power, 
The old life-boat, A great flood, The boating party, A 
bush fire, How I found Livingstone, From »The settlers in 
Canada«.

Løkkes mindre grammatik repeteret.
Extemporalstile og hjemmestile hver uge efter Knudsens 

stiløvelser.

Franslc.
V. Knudsen og Wallems læsebog for middelskolen læst 

og repeteret fra begyndelsen til og med side 15. Det tilsva
rende efter Knudsens grammatik læst og repeteret. Gloserne 
er lærte til hvert stykke.

VI. Samme lærebog. Fra »l’Arabe et son cheval« bogen 
ud undtagen stykket »Monsieur Jourdain apprend l’orthographe« 
læst og repeteret. Formlæren efter Knudsens grammatik 
repeteret.

Historie.
I . Eriksens »En liden verdenshistorie« fra begyndelsen 

til den nyere historie læst og repeteret.
II a. Eriksens »En liden verdenshistorie«: Den nyere 

historie læst og repeteret. Hele bogen repeteret to gange.
II b. Som i II a.
III a. Schjøtts »Verdenshistorie for middelskolen«: Old

tidens historie og middelalderens historie indtil 3die tidsrum.
III b. Som i III a.
IV a. Schjøtts »Verdenshistorie for middelskolen« pag. 

184—264. S. Petersens »Nordenshistdrie«, udg. ved prof. 
Storm, fra begyndelsen til pag. 90.

IV b. Som i IV a.
V . Schjøtts »Verdenshistorie for middelskolen« fra »De 

første stuarter« (pag. 243) ud. S. Petersens «Nordenshistorie 
for middelskolen« fra Kalmarunionens opløsning (p. 85) ud.
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VI . Schjøtts »Verdenshistorie for middelskolen« repeteret. 
S. Fetersens »Norges, Sveriges og Danmarks historie for middel
skolen« repeteret.

Geografi.
I . Christensens »Udtog af geografien«, læst og repeteret 

fra begyndelsen til Asien.
II a. D. Christensens .»Udtog af geografien«, læst fra 

Asien og ud, derefter repeteret hele bogen.
II b. C. D. Christensens »Udtog af geografien«, læst 

og repeteret fra Asien bogen ud.’
III a. Af Geelmuydens geografi, 6te udg. ved A. Årstal, 

læst og repeteret Asien, Afrika, Amerika, Australien.
III b. Som i III a.
IV a. Geelmuydens lærebog, 6te udg. ved A. Årstal. 

Hele Europa med undtagelse af de skandinaviske lande læst 
og repeteret. Karttegning og skriftlige opgaver.

IV b. Som i IV a.
V . Samme lærebog. Storbritannien, de skandinaviske 

lande, indledningen og Europas fysiske og politiske geografi i 
sammenhæng læst og repeteret. Karttegning og skriftlige 
opgaver.

VI . Geelmuydens lærebog, udgivet af D. Christensen. 
Hele bogen læst og repeteret. Skriftlige opgaver.

Naturlmnäslcab.
II a. Mundtlig undervisning, beskrivelse af typiske former 

af hvirveldyr og planter. Samlingerne er benyttede.
II b. Pattedyr og fugle med Sørensens naturhistorie 

som grundlag og med stadig benyttelse af musæets samlinger. 
I vaar- og sommertiden er endel planter gjennemgaaede.

III a. Sørensens naturhistorie fra begyndelsen til leddyr 
læst og repeteret. I vaar og sommertiden plantebeskrivelse 
og plantebestemmelse.

III b. Som i III a.
IV a. Sørensens naturhistorie for middelskolen: Dyre

riget fra leddyrene og ud. Planteriget fra begyndelsen til 
kronløse. Øvelser i plantebestemmelse.
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IV b. Som i IV a.
V. Henrichsens lærebog i physik for middelskolen. 

Sørensens naturhistorie. Planteriget repeteret.
VI. Hele middelskolens kursus er repeteret efter Søren

sens lærebog i naturhistorie og Getz’s lærebog i physik.

Mathematik.
I . Praktisk regnebog af Ole Johannesen, 1ste hefte, 

division og de fire regningsarter i benævnte tal.
II a. Praktisk regnebog af Ole Johannesen, 2det hefte, 

almindelig brøk og decimalbrøk.
II b. Som II a.
III a. Johannesens regnebog 2det hefte (brøk) er repe

teret. I 3die*hefte er gjennemgaaet og repeteret enkel og 
sammensat reguladetri, med forbigaaelse af vanskeligere opgaver. 
I sidste halvaar geometrisk konstruktion efter Getz’s konstruk
tionsbog 1ste hefte.

III b. Som i III a.
IV a. Johannesens regnebog: reguladetri, procentregning

rente, rabat. Bonnevies arithmetik 1ste og 2den bog. Bonne, 
vies geometri 1ste bog. Konstruktioner efter Getz’s 2det hefte.

IV b. Som i IV a.
V . Praktisk regning efter Johannesens regnebog, 3die 

hefte, fra rentesregning ud kjederegning. Bonnevies arithme
tik fra 3die bog til »Logarithmer«. Bonnevies geometri fra 
2den bog til 5te bog.

VI . Praktisk regning efter Johannesens regnebog, 3die 
og 4de hefte. Bonnevies arithmetik fra logarithmer ud bogen. 
Bonnevies geometri 5te og 6te bog. Hele middelskolens 
pensum i mathematik repeteret.

Skrivning.
I . Hj. Nielsens skrivebøger 1ste—5te hefte.
II a. Hj. Nielsens skrivebøger, 3die, 4de, 5te og 6te 

hefte.
II b. Hj. Nielsens skrivebøger, 3die, 4de og 5te hefte. 

♦ III a. Hj. Nielsens skrivebøger, 4de, 5te og 6te hefte.
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III b. Hj. Nielsens skrivebøger, 5te og 6te hefte.
I IV, V, VI. Efter en prøveskrift og stilebøgerne, de 

norske og tydske, er der givet en maanedlig karakter.

Tegning.
II a. Retlinjede figurer og cirkelen, fornemmelig efter 

optegning paa tavlen.
II b. Som i II a.
III a. Tegning efter vægplancher, Harald Petersens 

tegneapparat, 2den og 3die gruppe.
III b. Som III a.
IV a & b. Ornamenttegning efter Petersens vægplancher. 

Herdtles Auswahl og Häuselmanns Vorlagen.
V . I første halvaar ornamenttegning, i sidste projektions

tegning.
VI . Kun nogle faa timer har kunnet afsees til frihaands- 

tegning — et par af de sidste aars examensopgaver, Projek
tionstegningen gjennemgaat i sædvanligt omfang.

G y >n n a s i e t.

Religion.
I. Nissens kirkehistorie fra »kontrareformationen« til 

enden. Mathæus’s evangelium de 8 første kapitler.
II. Som I.
III, Nissens kirkehistorie repeteret. Johannes evangelium 

fra kap. 6 til enden, derefter det hele repeteret.

Norsk.
I. Broch & Seips literaturhistorie fra begyndelsen til og 

med Grundtvig. Statarisk læst »Erasmus Montanus«. Kurso
risk gjennemgaaet dele af »Per Gynt« og »Sigurd Slembe«.

Stile i regelen hver anden uge over følgende forud 
gjennemgaaede opgaver: 1. Hvilke slutninger kan man drage 
af »Njaals saga« med hensyn til islændingernes næringsveie 
og livsvilkaar? 2. Fornuftig og ufornuftig godgjørenhed’ 3.
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Vor tids nervøsitet. 4. Hvad er det, som har gjort Nord- 
mændene til en sjøfarende nation ? 5. Aarsagerne til det vest
romerske riges opløsning og undergang. 6. Hvorfor vinder 
en stor mand saa sjelden anerkjendelse hos sin samtid ? 7. 
Videbegjærlighed og nysgjerrighed. 8. Europa og Amerika. 
9. Luksus. 10. Den store franske revolutions vigtigste aarsager 
og virkninger. 11. »De gode, gamle dage«. 12. Hvorledes 
en nations lykke fremmes ved ydre farer? 13. Husk, at du 
er menneske. 14. Norge i 1814.

Oldnorsli. Nygaards »Oldnorsk læsebog for begyndere« 
til pag. 27 (2den udg.) tilligemed alle bogens paradigmer und
tagen komparationen samt thessi og annarr.

II (Norsk). Som I, dog som stilopgave nr. 9: Hvilket 
værd bør man tillægge den almindelige mening?

Oldnorsli. Af Nygaards udvalg af den norrøne literatur, 
3die udg. I er læst: Thors færd til Utgardeloke, Balders død, 
Lokes straf. — Egil Skallagrimssøn og Erik blodøkse — 
Haakon den godes død — Asbjørn Selsbane — Voluspaa og 
Hamarsheimt. Formlæren læst og repeteret efter Nygaards 
grammatik.

III. Eriksens literaturhistorie gjennemgaaet. Statarisk 
læst: B. Bjørnsons »Sigurd Slembe« og Wessels »Kjærlighed 
uden Strømper«. Norsk stil hveranden uge.

Følgende stile er skrevne: 1. Hvorfor bør man lægge 
vind paa den norske stil? 2. Hvad forstaaes ved et folk? 3. 
Vor tids fortrin fremfor de tidligere tider. 4. Under hvilke 
naturforhold udvikler mennesket sig kraftigst? 5. Hvad ud- 
fordres til sandt venskab og hvorledes vedligeholdes det ? 
6. Norge som Turistland. 7. Ordets magt. 8. Trediveaars- 
krigens historiske betydning. 9. Grækerfolkets betydning i 
verdenshistorisk og kulturhistorisk henseende. 10. Setzet Ihr 
nicht das Leben ein, nie wird Euch das Leben gewonnen sein. 
11. Skildring af vikingetiden i norden med dens betydning i 
verdenshistorien. 12. Middelalderens borgerkrige i Norge 
med dens fremragende mænd. 13. Aarsagerne til den antike 
kulturs opløsning. 14. Kommunikationsmidlernes betydning 
for kulturens fremskridt og den enkeltes udvikling. 15 (ten-
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' tamen i dec. 90). Af hvilke betingelser afhænger et folks seir 
i krig? 16 (tent. i febr. 91). Skildring af Ludvig XIV og 
Frankriges forhold under hans regjering.

Oldnorsk. Af Nygaards udvalg af den norrøne literatur, 
3die udg. er læst: Thors færd til Utgardeloke, Balders død, 
Lokes straf. Volsunger og Nivlunger, Sigm. Brestessøns død, 
Njaals og hans sønners endeligt, Voluspaa, Hjalmars død, slaget 
i Haversfjord, Eiriksmaal, Haakonarmaal. Formlæren gjen- 
tagende repeteret efter Nygaards grammatik.

Latin.
I & II. Læst og repeteret Livius 22de bog fra cap. 38 

ud, 23de bog til cap. 40. — Cicero de senectute. Virgils 
Æneide 1ste og 2den bog. I Schreiners grammatik læst fra 
§ 194—301, samt desuden af formlæren pronominerne og 
orddannelseslæren.

Hver uge 1 skriftligt hjemmearbeide og 1 skriftligt 
arbeide paa skolen. I 1ste halvaar for begge klasser stil, i 
2det halvaar, 1ste klasse stil, 2den klasse oversættelse.

III. Læst og repeteret: Tacitus’Galba (Weisses udvalg), 
Horats’ oder 500 v. (Il, 2, 9, 10, 12, 22, 35, 37; II 1, 7, 
10, 13, 17; III 1). Horats’ breve 602 v. (I 1, 2, 3, 6, 7, 9, 
10, 11, 16, 19). Repeteret: Ciceros orat. pro Sexto Roscio, 
orat. pro Archia poeta, Cato major. Sallust’s Catilina. Livius’ 
11. XXI & XXII, — cap. 37. Ovids metamorphoser 700 v. 
Virgils Æneide 11. I & II.

Læst det vigtigste af Weisses antiqviteter og literatur- 
historie. Repeteret det væsentligste af Schreiners grammatik.

Ugentlig 1 hjemmeoversættelse og 1 extemporalover- 
sættelse.

Græsk.
I. Af Schou-Bruuns grammatik formlæren, indøvet ved 

eksempler af samme forfatters græske læsebog. Xenophons 
anabasis 5te bog læst og repeteret.

II. Læst og repeteret: Platons Apologi og Kriton samt 
I, II, III, IV bog af Homers Odysse. Af Schou-Bruuns gram
matik er syntaxen læst og formlæren repeteret til 2den kon
jugation § 99.
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III. Læst og repeteret IV bog af Homers odysse, 
samt Sophokles Oedipus i Kolonos. Repeteret artiumspensumet. 
Repeteret Schou-Bruuns grammatik. Læst og repeteret Chri
stensens antiqviteter. Mundtlig gjennemgaaet Mythologi og 
Literaturhistorie.

Fransk—Engelsk.

I. I fransk er læst af Knudsens og Wallems læsebog 
for gymnasier fra begyndelsen til pag 60.

Knudsens grammatik læst og repeteret.
II. I engelsk er læst Brekkes engelske læsebog for 

begyndere. Ingen elev har læst fransk.
III. I fransk er læst Knudsens og Wallems læsebog for 

gymnasiet fra pag. 243 bogen ud. Nogle sider extempore af 
Voltaire’s Siecle de Louis XIV. Knudsens grammatik repeteret.

I engelsk er læst Brekkes læsebog for middelskolens 5te 
og 6te klasse. Westerns grammatik læst og repeteret. Af 
klassens 5 elever har 2 læst kun engelsk, de øvrige 3 begge 
sprog.

Tydsk.
I. Af Gundersens »læsebog for de høiere skolers øverste 

klasser« II er det meste gjennemlæst paa skolen; af og til en 
extemporalstil.

Historie.
I. Schjøtts og Wallems Frankriges historie læst og 

repeteret.
II. Som I.
III. Eriksens »Norges, Sveriges og Danmarks historie«. 

Repetition af det hele pensum.

Mathematik.
I & II. 12 timer er med begge klasser gjennemgaaet 

Guldbergs trigonometri samt i 1 time Guldsbergs stereometri 
for II. Opgaver er regnede. Paa Grund af kombinationen kan 
undervisningsplanen ikke helt følges.
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III. O. J. Brochs arithmetik 3die og 5te bog. Skonhoft- 
Halvorsens stereometri fra »Kuglen« ud. Hele gymnasiets 
pensum repeteret. Skriftlige opgaver efter Skonhoft-Halvorsens 
opgavesamling.

VII. Afgangsexamener.

Middelskolens afgangsexamen 1891.

Af VI Mkl.’ 25 elever bestod 22 examen med følgende udfald:

a. Latinlinje.

Optaget i Hovedkarakter.
1. Jørgen Aall................ . 1 forb.kl. 1882, Meg. godt (1.81)
2. Tallak Andersen . .. . 1 Mr.l. 1885, Meg. godt (2.36)
3. Stian Berg................ . 1 forb.kl. 1881, Godt (2.54)
4. Lars Bing.................. . III Mkl. 1888, Meg. godt (1.93)
5. Nikolai Herlofsson . . . 1 forb.kl. 1882, Meg. godt (2.19)
6. John Johnsen ........... . 1 — 1882, Godt (2.71)
7. Julius Kallevig......... . 1 — 1881, Godt (2.61)
8. Peter Lydersen......... . III Mkl. 1887, Meg. godt (2.14)
9. Albert Schanke . . . . . II — 1886, Meg. godt (2.36)

10. Olaf Thommesen . .. . 1 forb.kl. 1881, Meg. godt (1.96)

b. Engelsklinje.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Optaget i Hovedkarakter.
Terje Andersen......... I Mkl. 1885, Meg. godt (2.30)
Peter Dedekam......... 1 forb.kl. 1880, Godt (2-61)
Karl Eriksen................ 1 — 1882, Meg. godt (2.50)
Hermann Foss........... II Mkl. 1885, Meg, godt (2.46)
Einar Hansen.............. IV Mkl. 1888, Godt (2.77)
Olaf Knudsen.............. 2 forb.kl. 1883, Meg. godt (2.07)
Oskar Knudsen......... 1 — 1881, Meg. godt (2.29)
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Optaget i Hovedkarakter.
8. Vilhelm Larsen.......... 1 forb.kl. 1881, Meg. godt (2.39)
9. Nils Johan Nilsen ... 2 — 1883, Godt (2.68)

10. Oluf Olsen................... 1 — 1881, Meg. godt (2.46)
11. Salve Pedersen............ V Mkl. 1889, Meg. godt (2.46)
12. Edvard Rostrup.......... 1 forb.kl. 1882, Meg. godt (1.93)

Som privatister var anmeldt:
2 mandlige priv., af hvilke 1 bestod prøven paa engelsk

linjen.
8 piger, som alle bestod prøven paa engelsklinjen.
Derhos tog en elev af I Gkl., Oscar Pfaff, tillægsprøve 

i latin med kar. skr. 2.5, mundti. 1.5 og Henriette Arnold 
tillægsprøve i fransk med kar. 1.



Examen artium 1891.
Af III Gkl.s 5 elever anmeldtes 4 til examen artium, af hvilke 3 bestod prøven med følgende udfald.

Navn. Optaget. Middelskole’
examen.
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Hovedkarakter.

Diesen, Kolbj.*) III Gkl. 1889 Aars&Voss 1887 4 3 1 3 3 2 3 4 4 5 3 4 Godt 3.25

Schønberg, Edv. I » 1888 Kragerø 1888 3 4 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 Meg. godt 2.00

Zernin, W. R. . I » 1888 — 1888 3 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 Meg. godt 1.54

*) Diesen aflagde som krigsskoleaspirant den mundtlige prøve for undervisningsinspektionen i 
Kristiania.
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VIII. Skolens bibliothek og samlinger.

Lærerbibliothelicts tilvcext i 1890—91, katalogiseret i 
skolens off. bibliothek med mærke A (fraregnet skolebøger). 

Adolph Wallner. Lehrbuch der experimentalphysik I—IV.
Leipzig 1882—86.

0. Stols. Vorlesungen über allgemeine arithmetik I—II. Leip
zig 1889.

I. & W. Grimm. Deutsches Wörterbuch XI, liefer. 2. VIII 
liefer. 5.

Alf Torp. Den græske nominalflexion. Kr.ania 1890.
Gilbert Otto. Geschichte u. topografi der stadt Rom' im 

alterthum.
Svenske og danske skoleprogrammer for 1889—90.
Norsk lovtidende I 1890 & 91, nr. 1—23.

— — II 1890, 2—4.
Pædagogisk tidskrift 1890, h. 8—12, 91, 1—3.
S. W. Hofgaard. Kortf. tydsk grammatik. Kr.ania 1890.
I. Brynildsen. Norsk—engelsk ordbog, h. 10—12.
I. Greve. Opgaver i tydsk stil for V & VI Mkl.
0. Vollem Regnebog for folkeskolen, h. 1.
A. Lowum. Latinske stiløvelser, I & II.
A. Andersen. Latinsk læsebog, 2den udg. 1888.
B. Gundersen. Tydsk læsebog, 2den udg' 1890.
Norges officielle statistik III nr. 114. Skolevæsenets tilstand 

1887 & 88.
Fattigvæsenet f. 1888.

Statistisk aarbog for kongeriget Norge 1890.
Historisk tidsskrift for 1890 III, 1ste bd.s 3 h. & 2 bd.s 1 h. 

samt
Absalon Taranger: den angelsachsiske kirkes indflydelse paa 

den norske.
Bulletin meteorologique du nord 1890.
Jahrbuch des norweg. meteorol. instituts f. 1889.
Katalog over den kgl. norske krigsskoles bibliothek. 
Hermann Paul. Principien der Sprachgeschichte 2 aufl. 86.
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Th. Winter. Forber. lærebog i historien f. middelsk. Kristi
ania 1890.

Archiv f. mathem. & naturvidensk. XIV h. 3—4.
»Nature« 1890.
A. Petermann. Mittheilungen, 1890, 9—12. 91, 1—5.

— Ergänzungsheft nr. 97—100.
Gjør & Johannesen. Opgaver til oversættelser i latin. 1888. 

2 expl.
Foreningen for norske fortidsminders bevaring: aarsberetn. f. 

1889 samt supplem. I & II til «kunst og haandværk 
fra Norges fortid.

Frits Nees. Bevingede engelske ordsprog og talemaader. 1891.
Joh. L. Alver. Engelsk. Tillæg: udtaleregler og grammatik. 

— Engelsk. Praktisk lærebog. 1890.
T. M. Plausti comoediae, rec. Fr. Ritschel. 1 Casina — 2 

Miles gloriosus — 3 Menaechmos.
Nyt magazin for naturvidenskaberne. 32 bd. h. 1.
Christiania videnskabsselskabs forhandlinger 1890.

IX. Skole- og Indskrivningspenge. Skoiebeneficier.
a. Skolepengene ere ansatte

for 1ste forberedelsesklasse til 32 kroner aarlig
- 2den do, - 48 — —
- 3die do. - 48 — —
- middelskolens I klasse. - 48 — —

do. II — - 64 — —
do. III — - 64 — —
do. IV, V og IV - 96 — —

i gymnasiets I—III kl. - 160 — —
For brødre gives saavel inden forberedelsesafdelingen 

som i den offentlige skole, hver for sig, saadan moderation, 
at 2den broder erlægger 3/i, 3die broder 1/s af det fastsatte 
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skolepengebeløb; 4de broder gaar frit. For gratister sker 
moderation ifølge departementets skrivelse af i/c> 89 saaledes, at 

1. enkelt friplads’es fulde beløb trækkes fra det for alle 
brødre efter sædvanlig moderationsberegning udkommende 
beløb,

2. har flere brødre friplads, trækkes den høieste plads’es 
fulde beløb plus den laveres modererede fra det for alle 
brødre efter sædvanlig moderationsberegning udkommende 
beløb.
b. IndskrivnBujspenge betales ikke i forberedelsesafdelin

gen, men erlægges ved optagelse i middelskolen eller gymna
siet med 2 kroner.

Efter lov af 17de juni 1869 § 55 skal skolepengene be
tales forskudsvis for hvert kvartal uden nogen afkortning, om 
disciplen optages i eller udgaar af skolen i løbet af samme. 
I henhold hertil indeholder reg’ementets § 36: Ere skole
pengene for en discipel ikke erlagte inden kvartalets udløb, 
er rektor, naar han derom af kassereren er underrettet, for
pligtet til at nægte en saadan discipel adgang til skolens 
undervisning.

c. Friplads er i skoleaaret 1890—91 tilstaaet 21 elever, 
hvoraf 19 hel og 2 halv friplads til samlet beløb kr. 1680,00.

I forberedelsesafdelingen er for indeværende skoleaar af 
forstanderskabet tilstaaet 1 hel friplads til samlet beløb 60 
kroner.

Skolens kasserer er overlærer J. O. Salvesen

X. Almindelige bemærkninger.
Ved kordegn G. Pharos udnævnelse til sognepræst i 

Gjerestad blev hans lærerpost ved den off. skole* ledig fra 
begyndelsen af skoleaaret 1890—91. Da hans eftermand, 
cand, theol. B. Th. Anker, først konstitueredes under 16/s 90 og 
tiltraadte 23/9, besørgedes midlertidig de posten tillagte timer 
i engelsk i VI og V Mkl. af adj. Kleven og cand. Opsahl i 
eftermiddagstimer mod særskilt godtgjørelse af skolekassen,
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medens adj. Jensen overtog undervisningen i engelsk i IV 
Mkl. ved siden af latin, med deling af latintimerne, og provst 
Irgens velvilligt uden godtgjørelse besørgede religionsundervis
ningen i III og II Mkl.

Da klasselærer 0. Abélsæd under 31/ä 90 opsagde sin 
post ved skolen, blev samme kundgjort ledig og senere under 
2/s 90 besat med cand. mag. T. S Holmesland, der dog først 
kunde tiltræde posten Va 91. Som vikar fungerede først hr. 
Abelsæd til udgangen af september og senere student, tele
grafist F. J. Johannesen i maanederne oktober 90—januar 91.

Som gymnastiklærer for VI Mkl.—III Gkl. istedetfor 
klasselærer Augdahl, der ønskede at opgive sine gymnastik
timer i nævnte klasser, ansattes premierløjtnant H. Omholt fra 
1ste oktober 1890.

Under 7/n 90 tilstod overbestyrelsen hr. organist A. Th. 
Olsen tjenstledighed for et halvt aar fra midten af oktober 
for en studiereise til Tydskland.

Ved aarsexamen 1891 blev udskudt mundtlig prøve i 
norsk for V Mkl. og religion for I & II Gkl.

Tentamen i de skriftlige fag afholdtes for VI Mkl. 15—20 
decbr. 90 og 17—21 marts 91 og for III Gkl. 17—19 decbr. 
90 og 19—21 februar 91.

Ved middelskolens afgangsexamen i 1891 bestemte over
bestyrelsen fællescensur i enkelte fag for Arendals og Tvede- 
strands skoler, hvorefter gjensidig afgaves censorer i norsk 
og tydsk mundti. og skr. og i historie.

XI. Skolens regnskab.
Uddrag af skolens regnskab for aaret 1890—91. 

Udgifter.
a.
b.
c.
d.
e.

Lønninger.................................................................... kr. 39 950,00
Bibliothek og samlinger......................................... » 130,07
Fripladse....................................................................... » 1 680,00
Lys og brænde......................................................... » 1 518,90
Forskjellige udgifter................................................ » 717,70
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Indtægter:

a. Skole- og indskrivningspenge............................ kr. 14 728,00
b. Bidrag af kommunen............................................ » 5 000,00
c. Andre indtægter..................................................... » 1 289,79
d. Tilskud af statskassen.......................................... » 20 800,00

Extrakt af forberedelsesafdelingens regnskab 1890.
Indtægt:

Beholdning fra forrige aar........................................... kr. 4 022,85
Skolepenge................................................ kr. 2 194,00
Renter......................................................... » 160,00

------------------------ » 2 354,00

kr. 6 376,85

Udgift:
Lønninger.................................................. kr. 2 078,06
Lys og brænde....................................... » 180,00
Fripladse 1 i sidste halvaar................ » 24,00
Pensionsindskud for lærerinder.......... » 60,20
Forskjelligt................................................ » 4,00

------------------------  kr.
Beholdning i restance og kontant... kr. 30,59
I Arendals kommuneobligationer.... » 4 000,00 

------------------------ »

2 346,26

4 030,59

kr. 6 376,85

Anm. Forberedelsesafdelingen har lokale og overbestyrelse
fælles med den høiere almenskole.

Arendals off. skole i oktober 1891.




