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Kortfattet lærebog 

i 

mineralogi og geologi 
for 

middelskolen

af
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lærer i naturfag ved Maribogadens latin- og realskole.



1ste afsnit.

Mineralogi.

Om mineralerne.

Jordskorpen er sammensat af nogle og sexti enkelte 
stoffe, såkaldte grundstofife eller elementer, der enten optræ
der hver for sig eller i forbindelse med hinanden i lovmæs
sige kemiske forhold og danner legemer, som udviser en 
indtil de mindste dele gjennemgående ensartethed.

Disse enkelte eller sammensatte uorganiske naturlegemer 
kaldes mineraler.

Deres vigtigste kjendemærker er følgende:
a) Krystalformen. De fleste mineraler optræder i 

bestemte for de forskjellige arter særegne former, begræn
sede af plangeometriske flader. Sådanne former kaldes 
krystaller.

På krystallerne skilles imellem flader, kanter og hjørner. 
Kanterne er linier, hvori fladerne skjær er hinanden; hjørnerne 
er punkter, hvori kanterne støder sammen.

For at tydeliggjøre beliggenheden af disse flader, kanter 
og hjørner tænkes de forbundne med linier, der krydser hin
anden i krystallens midtpunkt.

Disse linier kaldes krystallens axer, og ved hjælp af 
dem er det lykkedes at samle den store mangfoldighed af 
krystalformer i nogle få grupper, de såkaldte krystalsystemer.

Alle til et krystalsystem henhørende former kunne tæn
kes afledede af en bestemt grundform, med hvilken de har 
axeforholdet tilfælles.

1*
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Man har idethele 6 krystalsystemer:
1) Det regulære system kjendes på tre ligelange axer, der 

skjærer hinanden under rette vinkler.

Det regulære oktaeder, fig. 1, er grundformen. Det 
begrænses af 8 ligesidede triangler.

Bortskjæres alle oktaédrets hjørner, indtil dets flader for
svinder, fremkommer

Terningen, fig. 2, der begrænses af 6 kvadrater.
Bortskjæres på lignende måde alle terningens kanter, fåes 
Granatoedret, fig. 3, dér begrænses af 12 rhomber.

. 2): Bet kvadratiske system kjendes på 3 axer, der skjærer 
hinanden under rette vinkler, men hvoraf kun 2 er ligelange.

Det kvadratiske oktaeder, fig. 4, er grundformen. 
Det begrænses af 8 ligebenede triangler.

Blandt de vigtigste afledninger kan mærkes:
Den kvadratiske søile, tig. 5, der fremkommer, nu. 

oktaédrets horizontale kanter afstumpes.

3) Bet hexagonale system kjendes på fire axer, hvoraf de 
tre er ligelange og sk)æier hinanden under spidse vinkler, 
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men danner rette vinkler med den fjerde, der enten er læn
gere eller kortere.

Den hexagonale dobbeltpyramide, fig. 6, er grund
formen.

Den begrænses af 12 ligebenede triangler.
Blandt afledningerne mærkes:
Den hexagonale pyramidesøile, fig. 7, og Rhom- 

boédret, fig. 8, der begrænses af 6 rhomber.

4, 5, 6) De rhombiske systemer kjendes på tre axer, der 
alle er ulige lange og som snart skjærer hinanden under 
rette, snart under skjæve vinkler.

De vigtigste former er:
Den rhombiske søile, fig. 9, med retvinklede axer.
Den skjævt rhombiske (m on o kline) søile, fig. 10. 

med én heldende axe.
Den dobbeltskjævt rhombiske (trikline) søile, 

fig. 11, med alle axer heldende.



Optræder mineralet i ovennævnte regelmæssige former, 
siges det at være krystallisk.

Er derimod formerne små, uudviklede og sammenhæn
gende i masser, kaldes mineralet krystallinsk.

Findes der ikke engang spor af krystalform, betegnes 
mineralet som amorph (tæt).

b) Gjennemgange og br ud. De fleste krystalliske 
mineraler lader sig kløve i retninger, der er parallele med 
én eller flere af samme minerals krystalflader. Disse kløv
ningsretninger kaldes gjennemgange og udmærker sig ved 
fuldkommen plane og glinsende flader.

Springer mineralet itu i retninger, der ikke står i noget 
forhold til krystalformen, fremkommer de såkaldte brudflader, 
der i modsætning til gjennemgangene er mere eller mindre 
ujevne. Man skiller mellem splintrigt, haget, musligt (ring- 
formigt bølgende), jordagtigt og jevnt brud.

c) Hårdheden. Mineralerne kunne have en meget 
forskjellig hårdhedsgrad. Noale er så bløde, at de ridses 
af en negl, andre af en kniv, men atter andre kunne være 
så hårde, at hærdet stål ikke angriber dem.

Man har opstillet følgende 10 hårdhedsnummere, der 
tilsammen danner den såkaldte hårdhedsskala:

Ethvert mineral i denne skala ridses af det efter
følgende.

No. 1.
„ 2.
„ 3.
„ 4.
„ 5.

1 alk ., r ,1 ridses af neglen. Gibs ' °
Kalkspat i
Flusspat i ridses af stål. 
Apatit V

„ G.
„ 7.
„ 8.
,, 9.
„ io.

Feldsp at, stålets hårdhed.
Kvarts j
Topas ; pj^ses af g^y.
Korund i
Diamant )

d) Den specifike vægt. Ved et minerals speeifike 
vægt forståes det tal, der angiver, hvormange gange et be
stemt rumfang af mineralet veier mere end det samme rum
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fang vand- De fleste almindelige mineraler har en specifik 
vægt mellem 2 og 3 (stenvægten).

e) Forhold til lyset. Mineralerne har forskjellig 
glans. Man skiller mellem metalglans, glasglans, fedtglans, 
perlemorglans og silkeglans. De to sidste er gjerne betin
gede af udmærkede kløvningsforholde.

Et mineral kaldes gjennemsigtigt, når man kan se gjen- 
standene igjennem det, gjennemskinneligt, når det såvidt til
lader lysstrålerne at trænge igjennem, og ugjennemsigtigt, 
når sådant ikke finder sted.

Mineralernes farver kunne også tjene som kjendemærker, 
dog er derved at erindre, at et og samme mineral ofte kan 
optræde med forskjellige farver. Også stregen, det vil sige 
pulveret, der fremkommer, når man ridser mineralet med et 
hårdere legeme, kan stundom have eiendommelige farver.

f) Forekomst. Ved siden af mineralets øvrige egen
skaber må der også tages hensyn til, i hvilket bergslag det 
forekommer, i hvor stor mængde og sammen med hvilke 
andre mineraler.

Mineralernes inddeling.

Nogle mineraler er opløselige i vand, andre ikke. Af 
de i vand uopløselige opløses endel i syrer. Blandt de i 
vand og syrer uopløselige er der nogle, som kunne brænde.

Efter disse forhold deles mineralerne i:
1. Salte, opløselige i vand og derfor i besiddelse af smag.
2. Metalliske mineraler, uopløselige i vand, opløse

lige i syrer; indeholder nyttige metaller.
3. Brændbare mineraler, uopløselige i vand og syrer; 

brændbare og af organisk oprindelse.
4. Stene, uopløselige i vand, de fleste også i syrer; al

mindelige.
1. Salte.

Stensalt består af chlor og natrium, krystalliserer 
regulært, har tre gjennemgange og hårdhed 2. Farven er 
vandklar, hvid eller rødgul; eiendommelig smag.
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Salpeter består af kali og salpetersyre, krystalliserer 
rhombisk. Hårdhed 2. Farven er vandklar, hvid; bitter, 
kjølende smag.

Af andre salte mærkes:
Soda og alun (farveløse), jernvitriol (grøn), ko fe

ber vi triol (blå).

2. Metalliske mineraler.

Metallerne kunne optræde som grundstoffe og kaldes da 
gedigne, eller de kunne forekomme i forbindelse med sur- 
stof som oxydiske ertser eller med svovl som svovl
er tse r eller endelig i forbindelse med syrer som salt- 
agtige ertser.

a) De gedigne metaller.

Guld krystalliserer regulært, har hårdhed 2, sp. y. 19, 
forekommer i kvartsgange eller som. skjæl, blade eller støv 
i flodsandet, hvoraf .det fremstilles ved udvaskning.

Platina krystalliserer sjelden, har hårdhed 5—6, sp. v. 
som guld, lys stålgrå farve og forekomst som guld. På 
grund af sin tungsmeltelighed anvendes det til kemiske kar.

Sølv krystalliserer regulært, har hårdhed 3, sp. v. 10, 
forekommer på ertsgange som korn, tråde eller blade.

Kviksølv er ved almindelig temperatur .flydende, har 
sp. v. 13,5 og forekommer som små kugler i hulerum i bjer
genes indre. Anvendes til speil, barometre, thermometre o. s. v.

Kobber krystalliserer regulært, har hårdhed 3, sp. v. 8 
og findes på særegne leiesteder. .

b) Oxydiske ertser.

Speiljern krystalliserer hexagonalt, har hårdhed 6, 
sp, v. 5. Farven er stålgrå med stærk metalglans, stregens 
farve kirsebærrød; forekommer ofte som tynde blade og skjæl 
og kaldes da jernglimmer.

Rødjernsten, amorph, optræder i drue- eller nyrefor- 
mige masser (glaskopf-struktur). Hårdhed og sp. v. som 
speiljern, farven rød, .ligeså stregen. Lerholdig rødjernsten. 
kaldes rødkridt.
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Brunjer nsten indeholder vand, er amorph og fore
kommer i former som rødjernsten. Hårdhed og sp. v. 4,. 
farven brun eller sort, stregens farve gulbrun. En eiendom- 
melig ændring af brunjernsten er myrmalm, der findes på 
bunden af myrer og indsøer.

Magne tjerns ten krystalliserer regulært, har hårdhed 
6, sp. v. 5, mørke farver, sort streg og forholder sig lige- 
overfor magnetnålen som gedigent jern; heraf navnet. Den 
kan undertiden ogsaa være selvmagnetisk og kaldes da at- 
traktorisk magnetjern. Den indeholder 71 % jern og er 
en af de vigtigste jernertser. Forekommer især ved Arendal 
og Kragerø.

Kr omjerns ten indeholder kromoxyd, krystalliserer 
regulært, har hårdhed og sp. v. 5, ligner i udseende magnet
jernsten, men har brun streg. Forekommer ved Rørås og 
anvendes til fremstilling af forskjellige farver, såsom krom
gult, kromgrønt o. s. v.

Titanjern indeholder titansyre, krystalliserer hexago- 
nalt, men forekommer dog hyppigst amorph. Hårdhed 6, 
sp. v. 5. Stregens farve er brunsort. Forekommer sammen 
med ædel serpentin.

Tinsten indeholder tin, krystalliserer kvadratisk, har 
hårdhed og sp. v. 6, er farveløs, brun eller sort med stærk 
glans. Forekommer i Ostindien og England.

c) Svovlertser.

Svovlkis indeholder jern, krystalliserer regulært, har 
hårdhed 6—7 og sp. v. 5, bleggul (speisgul) farve og er et 
af de almindeligst forekommende mineraler. Den benyttes 
til fremstilling af svovlsyre.

Magnetkis indeholder også hovedsagelig jern samt 
stundom 2—3 % nikkel, krystalliserer hexagonalt, har hård
hed og sp. v. 4, bronceagtig farve og forholder’ sig ligeover- 
for magnetnålen ligesom magnetjernsten.

Kobberkis indeholder foruden jern indtil 32 % kobber, 
krystalliserer kvadratisk, har hårdhed og sp. v. 4 og messing
gul farve, ofte broget anløbet. Forekommer især ved Rørås.

Broget kobber ligner kobberkis i sammensætning, 



men indeholder mere kobber (66 %), krystalliserer regulært 
og har hårdhed 3, sp. v. 5. Farven er bronceagtig ligesom 
magnetkis, men anløber ofte med smukke regnbuefarver; 
heraf dens navn. (Bundtkobber). Forekomst som kobberkis.

Blyglans indeholder bly, krystalliserer regulært, har 
hårdhed 3, sp. v. 7.5, er blygrå af farve og er stundom så 
sølvførende, at den bliver en vigtig sølverts.

Sø Ivglans indeholder sølv, krystalliserer også regulært, 
har hårdhed 2, sp. v. 7 og er sortgrå af farve. Forekom
mer sammen med gedigent sølv.

Zinkblende indeholder zink, krystalliserer regulært i 
oktaédre, har hårdhed og sp. v. 4, kan have forskjellige far
ver og glasglans. Den har 6 gjennemgange 4= oktaedrets flader.

d) Saltagtige ertser.

Jern s pat indeholder kulsyre, krystalliserer hexagonalt 
i rhomboédre, har hårdhed og sp v. 4 og er gulbrun af 
farve.

Zinkspat indeholder også kulsyre, krystalliserer som 
jernspat, har hårdhed 5, . sp. v. 4, er vandklar eller hvid, 
men sædvanlig brunlig udenpå.

Af andre saltagtige ertser, der indeholder kulsyre, kan 
nævnes: kobberlasur (blå) og malachit (grøn).

3. Brændbare mineraler.

Svovl, grundstof, krystalliserer rhombisk, har hårdhed 
2, sp. v. 2, gul farve og brænder med blå flamme. Fore
kommer i vulkanske egne.

Graphit (blyantsten) er rent kulstof, krystalliserer hexa
gonalt i tavler, har hårdhed 2, sp. v. 2.4, jernsort, metal- 
glindsende farve, sort streg og forekommer på særegne leie- 
steder. Anvendes til blyanter.

Rav (bernsten) er harpix fra forverdenens trær, har 
hårdhed 3, sp. v. 1, honninggul farve, er gjennemsigtig til 
gjennemskinnelig med fedtglans og musligt brud. Findes 
opskyllet på visse kyststrækninger, f. ex. i Østersøen. An
vendes til perler, cigarmundstykker o. s. v.

Til de brændbare mineraler regnes også nogle i jordens
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indre forekommende flydende, halvflydende til faste legemer, 
der er decompositionsprodukter af en undergået planteverden.

De vigtigste er: asfalt eller jordbeg (fast), berg- 
tjære (halvflydende), petroleum, stenolie eller jordolie 
(flydende).

4. Stene.

Stenene kunne inddeles i almindelige stene, der ud- 
gjør hovedbestanddelene af jordskorpen, og ædelstene, hvor
ved forståes endel sjeldnere forekommende mineraler, der 
med en usædvanlig hårdhed (7—10) forener smukke farver, 
stor gjennemsigtighed og lysbrydningsevne, egenskaber, der 
gjør dem til yndede og kostbare smykkestene.

A. Almindelige stene.

Hovedindholdet er enten kiselsyre (kisel og surstof) eller 
kalk (calcium og surstof).

Kiselsyren kan optræde ren og kaldes da kvarts eller 
i forbindelse med lerjord, magnesia o. s. v. som silikater.

De kalkholdige stene indeholder kalk i forbindelse 
med en eller anden syre, der dog ikke må være kiselsyre.

a) Kvarts.
Krystallisk kvarts optræder i hexagonale pyramide- 

søiler, mangler gjennemgange, har hårdhed 7, sp. v. 2.5, mus
ligt brud, glasglans og forskjellige farver, der skyldes iblan- 
dede metaldele.

Ændringer: bergkrystal (vandklar), amethyst (blåviolet), 
rosenkvarts (rød), røgkvarts (røgfarvet), melkekvarts (hvid), 
almindelig kvarts (urene farver).

Amorph kvarts har hårdhed og sp. v. som foregående, 
musligt eller splintrigt brud og som oftest smukke farver.

Ændringer: chalcedon (rød karneol, grøn heliotrop), jaspis 
(brune og røde farver), flint (grå), agath (sammensætning af 
forskjellige krystalliske og amorphe kvartser), opal, der inde
holder vand (ædel opal, melkeopal, leveropal).

Smukke kvartsvarieteter anvendes som smykkestene.
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b) Lerjordsilikater.
Feldspat krystalliserer i monokline og trikline søilér; 

har to gjennemgange, der danner rette eller -sigæve vinkler 
med hinanden, hårdhed 6, sp. v. 2.5- glasagtig glans.

Ændringer: orthoklas (rød, grå eller hvid) med-ret vink-; 
lede gjennemgange, albit (hvid), oligoklas (grønlighvid), labra- 
dor (med grønt eller blåt farvespil), alle tre med skjævvink- 
lede gjennemgange.

Ren Feldspat anvendes ved porcellænsfabrikationen.
Glimmer krystalliserer rhombisk, har én gjennemgang, 

der er saa fuldkommen, at mineralet kan spaltes til de tyn
deste blade, som er elastisk bøielige. Hårdhed er 2—3, 
sp. v. 2.5, glansen er metalagtig.. '

Ændringer: kaliglimmer (sølvhvid, gjennemsigtig) inde
holder kali, magnesiaglimmer (brun til sort) indeholder mag- 
nesia, lithionglimmer. (grå eller rødlig) indeholder lithion, 
kalkglimmer (lyse farver) indeholder kalk.

Vandklar glimmer anvendes tillampeskjærme, gradbuer 
og i Sibirien endog til vinduesruder.

c) Magnesiasilikater. v
T a 1 k krystalliserer utydeligt, har én gjennemgang, hård

hed 1, sp. v. 2.7, fedtagtig glans; er sæbeagtig at føle på.
Ændringer: almindelig talk (grønlig hvid), speksten 

(amorph), merskum (porøs, ikke sæbeagtig at føle på).
Talk anvendes til tegnekridt og maskinsmørelse.
Klorit krystalliserer som glimmer . og har som denne 

én gjennemgang, men bladene er uelastisk bøielige. Hårdhed 
er 1, sp. v. 2.8, farve mørkegrøn. Indeholder lerjord.

Serpentin, amorph, mangler gjennemgange, har splint
rigt brud, hårdhed 3, sp. v. 2.6, mat glans; er fed at føle på-

Ændringer: ædel serpentin (grønliggul), .almindelig ser
pentin (brun, sort og flekket).

Serpentin anvendes til riveskåle og nipsgjenstande.
Hornblende krystalliserer i monokline søiler, har 2 

gjennemgange, hårdhed 6, sp. v. 3, stærk glasglans, forskjel- 
lige farver.
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Ændringer: almindelig hornblende (sortgrøn), basaltisk 
hornblende (sort), antofyllit (brun), strålsten (grøn og gjen- 
nemsigtig).

Asbest og amiant er fintrådige silikater, der står 
serpentin og hornblende meget nær og som oftest led
sager disse.

Augit krystalliserer ligesom hornblende, men krystal
lerne er kortere, har 2 gjennemgange, hårdhed 4—6, sp. v. 
3.5, glasglans og mørke farver. Indeholder kalk.

Ændringer: almindelig augit (sortgrøn eller sort), kok- 
kolit (grøn og kornig).

Hypersten og diallag ligner augit, men har metal
agtig glans.

d) Kalkholdige stene.
Kalkspat indeholder kulsyre, krystalliserer hexagonalt 

i rhomboédre og søiler, har tre tydelige gjennemgange, hård
hed 3, sp. v. 2.7, bruser for syrer, idet kulsyren uddrives.

Ændringer: dobbeltspat (vandklar, viser gjenstandene 
dobbelt), almindelig kalkspat (hvid, uigjennemsigtig), antra- 
konit (mørk, stinkende ved gnidning), kalktuf, drypsten, 
rognsten.

Kalkspat anvendes til fremstilling af murkalk.
Apatit indeholder fosforsyre, krystalliserer hexagonalti 

søiler, har to ufuldkomne gjennemgange, hårdhed 5, sp. v. 3.3, 
fedtglans på brudflader, er meget forskjellig af farve, hyppigst 
hvid, kjødrød, grønlig; anvendes til fabrikation af kunstig 
gjødning.

Gib s indeholder svovlsyre og vand, krystalliserer rhom- 
bisk i tavler, har én tydelig gjennemgang ligesom glimmer, 
hårdhed 2, sp. v. 2.3, vandklar med perlemorglans.

Ændringer: bladig gibs, trådig gibs, kornig gibs (ala- 
bast).

Gibs anvendes som gjødningsmiddel og i brændt tilstand 
til støbning af gibsfigurer.

Flusspat består af calcium og fluor, krystalliserer re
gulært i terninger og oktaedre, har gjennemgange oktaé- 
drets flader, hårdhed 4, sp. v. 3, glasglans, smukke farver, 
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især violette, grønne, gule; kan også være farveløs. Anven
des til fremstilling af flussyre, hvormed ædses glas.

B. Ædelstene.

Ædelstenene har forskjellig sammensætning; de fleste er 
silikater. Man inddeler dem i egentlige ædelstene, der 
har de høiere grader af hårdhed, gjennemsigtighed og lys
brydningsevne, og halvædelstene, hos hvilke nævnte egen
skaber er mindre udviklede.

a) Egentlige ædelstene.
Diamant er rent kulstof, krystalliserer i regulære ok- 

tacdre (spidsstene), har fire gjennemgange, hårdhed 10, sp. v. 
3.5, stærk glans og lysbrydningsevne, er farveløs, gulagtig 
eller sort; forekommer i flodsandet i Ostindien, Brasilien og 
Kaplandet.

Diamanten må slibes i sit eget pulver. Den er den 
kostbareste af alle ædelstene: 1 karat (0.2 grm.) usleben 
diamant koster 36 kroner, sleben det dobbelte. Prisen stiger 
med kvadratroden af karatvægten. Sorte diamanter er bety
delig billigere og anvendes til boring og sagning af stene.

Kor u n d består af ren lerjord, krystalliserer hexagonalt, 
har tre gjennemgange, hårdhed 9, sp. v. 4.

Ændringer: rubin (rød), safir (blå), begge meget kost
bare ædelstene.

Uren korund kaldes smergel og anvendes som slibe- 
pulver.

Topas består af kiselsyre, lerjord og fluor, krystallise
rer rhombSk. har én' gjennemgang, hårdhed 8, sp. v. 3.5, 
vingul farve.

Beryl består af kiselsyre, lerjord og beryljord, krystal
liserer hexagonalt, har én utydelig gjennemgang, hårdhed 
7—8. sp. v. 2.7, glasglans, gule og grønne farver.

Vigtigste ændring: smaragd (gjennemsigtig grøn).

b) Halvædelstene.
. Granat består af kiselsyre, lerjord og jernoxyd, krystal

liserer regulært i granatoeder, har ufuldkomne gjennemgange, 
hårdhed 6—7, sp. v. 4, glasglans og forskjellige farver.
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Ændringer: almindelig granat (rød), kolofonit (harpix- 
brun), grossular (grøn), karfunkel (kirsebærrød).

Beslægtet med granat er idokras eller vesuvian.
Turmalin indeholder’ kiselsyre, lerjord, fluor, bor o. s. v., 

krystalliserer i hexagonale søiler med et næsten triangelfor- 
migt tversnit og rhomboéder på toppen, har hårdhed 7—8,. 
sp. v. 3, utydelige gjennemgange og stærk glasglans.

Ændringer: ædel turmalin (gjennemsigtig blå, grøn, rød, 
vandklar), almindelig turmalin (ugjennemsigtig, sort).

Zirkon består af kiselsyre og zirkonjord, krystalliserer 
i kvadratiske søiler, har hårdhed 7—8, sp. v. 4.5, ufuldkomne 
gjennemgange, stærk glans og brune eller rødlige farver.

Vigtigste ændring: hyazint (rødviolet).

Om bergarterne.

Ligesom grundstofferne sammensætter mineralerne, såle
des fremstiller disse, når de optræder i større masser, berg
arterne.

En bergart kaldes enkelt, når den består af et eneste 
mineral, sammensat, når flere mineraler deltager i dens 
dannelse.

Bergarten bestemmes efter sit indhold og sin struktur.
Ved bergartens struktur forståes den måde, hvorpå dens 

bestanddele optræder, deres form, størrelse, fordeling o. s. v.
Strukturerne kunne være flere slags:

1) Den krystallinske struktur kjendes på bestanddelenes mere 
eller mindre udprægede krystalform. Den kan være:
a) kornig, når krystallerne danner korn, der ligger 

blandede om hverandre uden orden. Er kornene så 
små, at de vanskelig kunne sees med blotte øie, 
kaldes strukturen tæt.

b) skifri g, når krystallerne er ordnede således, at 
spaltning i én retning er mulig.

c) porfyragtig, når der i en tæt eller korniggrund
masse ligger større krystaller. Stundom kan der 
istedetfor krystaller forekomme en mængde blære
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rum, der enten er tomme eller fyldte med mineral- 
substans.

2) Bradstykkestrukturen kjendes derpå; at bestanddelene er 
brudstykker af forskjellige mineraler. ; Den kan være:
a) fast, når brudstykkerne er sammenkittedc med et 

eller andet bindemiddel;
b) løs, når ingen sammenhæng mellem bestanddelene 

finder sted.

Bergarternes inddeling.

Bergarterne inddeles efter deres forskjellige dannelses
måde i:

1) eruptive bergarter, der i smeltet tilstand er brudt 
frem fra jordens indre;

2) metamorfiske bergarter, der efter deres oprinde
lige dannelse har gjennemgået en forvandling;

.3 ) sedimentære.bergarter, der lag for lag er afsatte 
af vandet.

1. De eruptive bergarter.

Eruptiverne udmærker sig ved en gjennemgående ens
artet bygning i forbindelse med stor fasthed. De optræder 
altid med. krystallinsk struktur, der enten er kornig eller 
porBiagtig.

a. Med kornig struktur,

Granit. Indhold: feldspat, kvarts og . glimmer eller 
hornblende.

Ændringer: glimmergranit, hornblendegranit, gneisgranit, 
den ;sidste med bestanddelene ordnede i striber.

Granitens farve er betinget af feldspatens, der hyppigst 
er kjødrød eller hvid.

Syenit. Indhold: feldspat og hornblende. Anvendes 
ligesom graniten til byggesten.

Grønsten. Indhold: lys feldspat og augit. Brugestil 
brosten, puksten o. s. v.

G ab bro. Indhold: labradorfeldspat og diallåg; Bruges 
mest til slebne sager.
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Basalt. Indhold: feldspat og magnetjernsten. Tæt. 
Af vulkansk oprindelse.

b. Med porfyragtig struktur.

Feldspatporfyr. I grundmassen ligger feldspatkry- 
staller.

■ Augitporfyr. I grundmassen ligger augitkrystaller.
K vart sp or fyr. I grundmassen ligger kvartskrystaller 

og feldspatkrystaller.
Porfyrerne anvendes som byggesten.
Lava. Grundmassen er opfyldt med- blærerum. Den 

er af vulkansk oprindelse.

2. De metamorfiske bergarter.

De med dette navn betegnede bergarter har enten kry
stallinsk skifrig eller kornig struktur.

a. Med skifrig struktur.

Gneis. Indhold: kvarts, glimmer og feldspat.
Glimmer skifer. Indhold: glimmer og lidt kvarts.
Kvartsskifer. Indhold: kvarts og lidt glimmer.
Hornblendeskifer. Indhold: hornblende og lidt kvarts.
Disse skifere bruges mest til hellestene, fliser o. s. v.
Kl orit skif er. Indhold: klorit og lidt kvarts.
Talkskifer. Indhold: talk og lidt kvarts.
Klæbersten (grydesten). Indhold: talk og klorit eller 

ren talk eller ren klorit.
De talk- og kloritholdige skifere forekommer hyppigst i 

det Throndhjemske, hvor de danner store fjeldstrækninger. 
Anvendes dels som byggestene, dels til ovne og mindre 
gjenstande.

b. Med kornig struktur.

Kvartsit. Indhold: kvarts. Kan have forskjellige far
ver: hvid, gul, rødlig, brun, blåsort (blåkvarts).

3. De sedimentære bergarter.

Disse bergarter har enten krystallinsk kornig til tæt 
struktur eller brudstykkestruktur. De er altid mere eller 
mindre tydelig lagdelte.

2
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a. Med kornig til tæt struktur.

Marmor. Indhold: kalkspat. Den kan have de for- 
skjelligste farver: hvid,. gul, rød, sort, flammet og plettet. 
Ren, hvid, finkornig marmor bruges til billedhuggerarbejder. 
De flerfarvede og stribede arter til søiler, borde og bygnings
dekorationer.

Tæt kalksten, (lithografisk skifer). Indhold som mar- ' 
mor. Farver: hvid, gråblå,rød, gul. Tydelig laget. En egen 
ændring af kalksten er kridt, der er jordagtig og affarvende-.

Lerskifer. Indhold: forvitret feldspat, kloritstøv,.mag
netjern o. s. v. Den giver lerlugt ved at åndes på, har ud
mærket skifrighed og sorte, grå, grønne eller brune farver.

Ændringer:, almindelig lerskifer (med hvid streg) og 
alunskifer (med sort streg). Den sidste indeholder svovlkis.

De almindelige lerskifere anvendes, til brynestene, tavler r 
grifler o. s. v. Alunskifer bruges til fremstilling af alun.

Stenkul. Indhold: kulstof og forskjellige olieagtige- 
legemer. Den er et dekompositionsprodukt af forverdenens 
planter.

Ændringer: almindelig stenkul (sort,, med glasglans),, 
antracit (grå til sort,, med metalglans), brunkul (brun, uden 
glans), torv (løs, med tydelig plantestruktur). .

Stenkul anvendes som-brændsel og til fremstilling af 
lysgas.

b. Med fast brudstykkestruktur.

Konglomerat. Indhold: større, afrundede.brudstykker 
(rullestene).

Sandsten.. Indhold: små, runde kvartskorn (sand). 
Farven kan være grå, gul eller rødbrun. Anvendes til bygge
stene, slibestene, bryner o. s. v.

c. Med tøs brudstykkestruktur.

Grus og sand er sammenhobede dele af kvarts, feldspat 
og andre mineraler.

Ler er forvitret feldspat.
Mergel er ler og forvitret kalkspat.
Jord består af sand, ler, kalk, forrådnede plante- og 

dyrelevhinger o. s. v.
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2det afsnit.

Geologi.

Bergarterne sammensætter jordklodens ydre lag. Om 
dens indre antager man, at det befinder sig i en mere eller 
mindre smeltet tilstand under temperaturer, hvorom vi ingen 
forestilling kunne gjøre os.

Til støtte for denne antagelse anføres vulkanerne, de 
varme kilder samt temperaturens tiltagen i dybet.

Vulkanerne er tildels kegledannede berge, der ved en 
kanal står i forbindelse med jordens indre. Oventil ender 
kanalen med en udvidelse, som man kalder krateret, og 
hvorigjennem smeltet lava, stene, aske og vanddampe bry
der ud.

De vulkanske udbrud, der gjentager sig med længere 
eller kortere mellemrum, indledes gjerne af stærke jordskjælv 
og underjordiske drøn.

Derpå følger en heftig udslyngning af stene og aske, der 
mellem udbruddene har tilstoppet kanalen, samt uhyre masser 
af vanddampe, hvorefter lavaen som brede ildstrømme flyder 
ned over bjergets sider.

De varme kilder står i nøie forbindelse med vulkanerne 
og forekommer derfor også hyppigst i vulkanske egne.

De udslynger koghede vandmasser, der tilføres dem fra 
et betydeligt dyb.

Ved boringer i jordskorpen er det endvidere bevist, at 
temperaturen stiger med 1° Celsius for hvert 100 fod, man 
trænger ned. I en dybde af 6—7 mile må altså alle almin
delige mineraler være smeltede.

Undersøger man de lodrette vægge i en eller anden dyb 
grube, vil man somoftest finde dem sammensatte af flere 
ovenpå hinanden hvilende lag af sedimentære bergarter.

2*
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Lagenes stillinger kunne være meget forskjellige, dels 
vandrette, dels skjæve, bølgeformige eller endog endestillede 
og hyppig gjennembrudte af mægtige eruptive bergmasser.

I lagene findes fossiler,, det er levninger af dyr- og 
plantelegemer, der gjennein tidernes løb har udvexlet sit 
organiske indhold med mineralstoffe. ;

Størstedelen af disse fossiler tilhører arter, der er os 
aldeles fremmede; kun i de øvre , lag gjenfinder vi nulevende 
former.

Hvor nu flere lag af sedimentære bergarter følger på 
hinanden, må ifølge deres almindelige dannelsesmåde det 
være først afsat, som ligger underst, og de i dette lag fore
kommende dyr og planter må ligeledes have levet før de i 
de øvre lag optrædende.

Da man endvidere finder som gjénnemgående regel, at 
et bestemt lag indeholder sine særegne fossiler, og at dette 
lag altid ledsages af andre, der også, hver for sig har. 
sine fossiler, bliver disse et vigtigt kjendemærke ved bestem
melsen af de sedimentære bergarters alder.

Dø geologiske formationen

En række efter hinanden følgende sedimentære berglag 
med ensartede fossiler kaldes en formation. Det tidsrum, 
hvori formationens dannelse er foregået, betegnes som en 
geologisk periode.

Man samler formationerne i fem tidsafsnit:

1. Den livløse tid.

Man tænker sig jorden i dens første tilstand'som en 
uhyre dampmasse, svævende omkring , solen og udstrålende 
sin varme i det kolde verdensrum.

Ved dampenes gradvise afkjøling måtte de' med de høiere 
kogepunkter udstyrede stoffe lidt efter lidt forandre sin ag
gregatstilstand og blive flydende.

Derved opstod i dampmassen en kjerne, der stadig for
øgedes, alt eftersom afkjølingen skred videre frem Denne
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glødende kjerne bedækkedes efterhånden med små krystaller 
af de i fast aggregatstilstand overgåede stoffe.

Således antager man, at jordskorpens første lag, det så
kaldte grundfjeld, er dannet.

Imidlertid fortsattes afkjølingen, og temperatdren gik om
sider ned under vandets kogepunkt, hvilket gav anledning til 
voldsomme koghede regnskyl, ledsaget af elektriske ud
ladninger.

I berøring med den endnu tildels glødende jordskorpe, 
måtte vandet atter gå over i dampform og stige tilveirs, 
hvorpå en ny afkjøling og kondensation fandt sted o. s. v.

Ved disse vedholdende afkjølinger ligesom også på 
grund af trykket af de indre flydende masser, måtte der i 
den endnu tynde jordskorpe opstå bristninger, og gjennem 
disse væltede glødende bergmasser op fra dybet, sønderbry- 
dende, foldende og sammenpressende de ældre lag.

På denne måde opstod de første eruptive berge. Sam
tidig dannedes sandsynligvis også de metamorfiske skifere 
ved de koghede vandmassers indvirkning på grundfjeldet.

Endelig var temperaturen sunket så lavt, at vandet 
kunde forblive på jorden, og nu begyndte en ny række af 
dannelser.

Idet vandet endnu temmelig varmt styrtede nedover de 
nydannede bergkjeders skråninger, førte det med sig opløste 
dele og brudstykker af bergarterne, blandede dem om hver
andre og afsatte dem lagsvis på lavereliggende steder.

Derved fremstod efterhånden sedimentære bergarter. 
Vandet fik nu mere og mere overhånd; et eneste umådeligt 
hav bedækkede jorden, og kun hist og her ragede en nøgen 
granitklippe op over bølgerne. Atmosfæren var imidlertid 
blevet mere gjennemsigtig; de første solstråler kunde oplive 
den nyskabte klode, og dermed var betingelserne for orga
niske skabninger tilveiebragt.

2. Det gamle livs tid.

De i denne tid dannede formationer er mærkelige ved 
sin pludselige rigdom på dyr- og plantelevninger. Især er 
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det krebsdyr, fiske og en mængde laverestående planter, der 
optræder i det gamle livs sedimentære berglag.

Efter fossilernes beskaffenhed deles gruppen i tre for
mationer :

a) Silurformationan.

Denne formation ligger underst og består hovedsagelig 
af konglomerater, lerskifre, sandstene og kalkstene, gjcnnem- 
brudt af forskjelligartede eruptiver. Fossilerne er udeluk
kende sødyr, hvoraf dog ganske få fiske. . Mærkeligst er tri- 
lobiterne, fig. 12, en slags krebsdyr, der ligner de nulevende 
dolkhaler, samt af bløddyr de såkaldte orthokerer, fig. 14, og 
favositer (bicellekoraller), fig. 13. De første findes meget al
mindelig i lerskifre omkring Kristiania. Af planter forekom
mer enkelte tangarter.

b) Devonformationen.

Denne ligger umiddelbart over silurformationen oger 
dannet af rød sandsten samt forskjellige lerskifre. Den har 
fået navn af fiskenes formation. Den indeholder også levnin
ger af enkelte landplanter.
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c) Kulformationen.

Underst i denne formation ligger mægtige lag af kalk
stene; derpå følger i vexlende orden stenkul, lerskifre og 
sandstene. Stenkullene er levninger af kulperiodens over
ordentlig rige plantevæxt og er formationens bedste kjende- 
mærke.

Kjæmpemæssige ulvefødder, bregner, snelder samt en
kelte nåletrær var de vigtigste arter, og man finder af disse 
planter’ ofte meget tydelige aftryk, ja endog hele stammer. 
Af dyreriget forekommer fremdeles i stor mængde fiske og 
bløddyr, -hvorimod trilobiterne er næsten forsvundne. For
mationen indeholder også spor af krybdyr og fugle.

3. Middellivets tid.

Jordskorpens fortsatte afkjøling og deraf følgende sam
mentrækning måtte snart give anledning til nye udbrud fra 
det ildflydende indre.

Alle middellivets formationer vidner om begivenheder af 
denne art.

Ved hævningen af den sandede af skaldyr opfyldte hav
bund dannedes efterhånden større landstrækninger med grunde, 
salte indlandssøer, der ved fordampning har efterladt mæg
tige lag af stensalt. Middellivets tid har tre formationer:

a) Triasformationen.

Denne er ældst og udmærker sig ved sin rigdom på 
stensalt. Bergarterne er broget sandsten og muslingkalk, et 
bergslag, der hovedsagelig består af muslingskaller. Dyr- 
og planteliv ligner meget silurperiodens; dog optræder også 
nye former, deriblandt et krybdyr kaldet labyrintodon, hvoraf 
man finder tydelige fodspor i sandstenlagene.

b) Juraformationen.

Sjelden er en formation så udpræget som denne. For
uden de almindelige sedimentære berglag som lerskifer og 
sandsten forekommer en af små kugler sammensat kalksten, 
der kaldes rognsten eller oolit samt den lithografiske skifer, 
en tæt kalksten, der indeholder en mængde fossiler.
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Mærkeligst er dog dyrelivet, der pludselig optræder med 
kjæmpemæssige krybdyrformer, hvoriblandt den 30 fod lange 
hvaløgle (iktyosaurus), den ikke meget mindre svaneøgle 
(plesft^iaurus) samt flyveøglen er de vigtigste.

Af bløddyr kan,; nævnes belemniterne, en slags blæk
sprutter, hvis kegleformige skaller påtræffes i formationens 
skifre.

c) Kridtformatiønen.

Kridt er en ophobning af mikroskopiske sødyrs skaller 
og forekommer gjerne sammen med knoiler af flint, der også 
er af organisk oprindelse. (Kiselsvamper.)

Det underste lag: dannes af grøn sandsten.
Også i denne formation optræder. gigantiske krybdyr

former. Man kjender arter af indtil 50 fods længde.
I kridtformationen .finder man levningpr af de første 

løvtrær. ' '

4. Det nye livs tid,

Jordens afkjøling var nu sålangt fremskredet, at solen 
også kunde gjøre sin indflydelse gjåfldende, hvorved der op
stod klimatiske bælter med forskjelligt dyr- og planteliv.

Forholdene begyndte altså mere og mere at nærme sig 
til nutidens.

Man inddeler det nye livs tid i to. formationer:

a) Den tertiære formation.

Denne er især mærkelig ved Sine mægtige brunkullag. 
Også stcnsalt forekommer hyppigt. Af eruptiver optræder 
basalt.

Det er i tertiærformationen, at mån før første gang fin
der levninger af pattedyr. De optræder med en mængde 
arter, tilhørende tykhudernes, gnavernes og rovdyrenes orden.

Vigtigst er mastodonten, en elefant, der langt overgår 
den nulevende i størrelse.

Også fugle forekommer hyppigt,,; både rovfugle, spurve
fugle og hønsefugle.

Plantevæxten, ligner nutidens. .
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b) Den eftertertiære formation.

Denne formation er rig på vulkanske bergarter. Blandt 
periodens mange mærkværdigheder må nævnes dannelsen 
af det sydeuropæiske fastland og den derpå følgende istid, i 
hvilken store strækninger af Europa og Asien blev begravet 
under umådelige sne- og ismasser.

Vidnesbyrd om denne sidste begivenhed er vandreblok- 
kene, morænerne og skuringsmærkerne.

Ismasserne dannede gletschere ligesom nutidens og be
vægede sig under afsmeltningen ligesom disse følgende dal
strøgene. Fra fjeldenes sider styrtede større og mindre 
klippeblokke ned, førtes afsted med isen og blev omsider 
aflæsset ved gletschernes fod ofte mangfoldige mile fra sit 
oprindelige leie. Sådanne omspredte klippestykker kaldes 
vandreblokke og forekommer overalt i Europa.

Er aflæsningen fundet sted i større målestok, dannes 
jøkelgjærder eller moræner.

Også på undersiden førte gletscherne klippeblokke med 
sig. Disse har ved sit tryk mod fjeldgrunden frembragt de 
såkaldte skuringsmærker. Årsagen til eftertertiærperiodens 
isdannelse er ubekjendt.

Det samme gjælder også tildels de store oversvømmelser,, 
(syndfloden), hvoraf man overalt finder spor, og som gav an
ledning til de såkaldte diluvialdannelser. Dyr- og plante
verdenen nåede i denne periode en stor udvikling.

Blandt pattedyrene kan mærkes den nu uddøde elefant,, 
mammut, der var hårklædt, samt hulebjørnen, kjæmpehjorten 
og moskusoxen; men den største interesse knytter sig dog 
til fundene af de første fossile menneskeknokler, der fore
kommer sammen med levningerne af nævnte store landdyr.

5. Nutiden.

Eruptionerne og de vulkanske udbrud bliver i denne tid 
sjeldnere og svagere.

Kun sedimentære berglag dannes.
Ved denudation, det vil sige vandets bortførelse af stof 

fra det faste land, undergår dette efterhånden store foran
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dringer, medens der samtidig ved bundfældning af de boit- 
førté dele dannes nye landstrækninger, (alluvialdannelser).

Også dyr- og planteverdenen deltager i opførelsen af 
nutidens berglag, i hvilke de ligesom alle tidligere slægter 
nedlægger vidnesbyrdet om sin tilværelse.

På denne måde opstår lidt efter lidt den kvaternære 
•formation.
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H. Hansen............................. august 73 3 4 2 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2.552 2 2
H. Moe................................. mai 71 4 3 3 2 2 3 2 2 2 4 3 2 1 3 3 2.600 3 3
N. Olsen................................. august 65 4 3 3 3 2 3 3 5 4 4 4 1 4 2 3 3.206 3 2
A. Bloch................................. privat 3 3 3 4 3 4 2 4 2 3 4 2 3 3 2 3.011
Charlotte Lund................ privat 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2.337
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Andersen, - F. ......... l7/(2 1 3 2
Elling, J. Vv. E. ....... 87A„ 3 3 3
Findsen, G. J. F. . ...... 2 2 3 2-
Gruner,.!?. J. . ........ 2 : 3 3 1
Hals, N.. K.. ......... *712 2 3 2
Hansen, N; R. ....... 3'712 1 3 3
Herud, G. . . ........................   . 712 1 3 3
Kaas, H. . ......................... 5 2 4 2
Larsen, 0. ... ....... 7 2 3 3
Lowzow, K. L. P.......................... 4’/la 1 3 2
Moe, St. . . . . ......................... 9 1 2 2
Monsen, K. B................................. 87n 3 2 1
Roald, S. G. N....................... "As 2 4 2
Stenersen, H. B. 0....................... 17.2 2 4 1
Vestby, S. F.. . . ...... 4 2 3 4
Vosgraff, J. M. . ......................... 5712. 3 .2 2
Kolaas, B. B. L............................. privat 1 2 1
Frøken Jørgensen, G. A. . . . do. 3 2 1

05

La
tin

 sk
r. j

La
tin

 m.
 .

En
ge

lsk
 sk

r.

En
ge

lsk
 m

.
Ty

sk
 sk

r.
i Tysk m

.
Re

gn
in

g s
kr

. o
g 

ko
ns

tru
kt

.te
gn

.
j Reg

ni
ng

 og
 

: geome
tri

.
H

ist
or

ie
.

G
eo

gr
af

i.
'F

ra
ns

k.
N

at
ur

ku
nd

sk
ab

.
Sk

riv
ni

ng
.

Te
gn

in
g.

H
ov

ed
ka

ra
kt

er
.

Fl
id

.
O

pf
ør

se
l. |

2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2.20 2 2
3 2 4 2 4 1 2 2 1 3 3 1 2.47 2 2

5 3 3 2 3 2 2. 3 3 4 4 2.85 3 2
4 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 1 2.50 2 2

4 .4 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 2.53 2 2
3 2 4 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2.20 2 2
3 2 4 3 4 2 4 4 3 3 3 2.80 2 2

2 2 3 3 2 .1 4 2 1 2 2 2 2.29 3 2
3 3 4 2 3 1 3 3 1 2 3 2 2.53 2 2
2 2 4. 2 3 1 1 1 2 1 4 3 2.13 2 2

6 4 3 1 3 1 1 2 2 1 2 2 2.13 2 2
2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1 3 1.79 2 2

3 3 2 2 5 2 5 2 2 4 3 2 2.87 2 2
2 3 4- 2 4 2 1 2 2 1 1 4 2.33 2 3
4 3 3 3 2 1 1 2 1 1 3 4 2.47 2 2
2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2.13 2 2
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1.25
3 3 2 2 .3 2 3 3 2 2 2 2 2.33

på engelsklinjen,
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Amundsen, P. G............................ 1 3 3 3 2.5 2.5 2 2.5 2 1.5 3 1 4 1.5 1.5 2.42 2 2
Brakestad, L. B............................ 2’/!3 1.5 3.5 3 4 3.5 4 2.5 3 1.5 4 1.5 3 2.5 3 2.88 2 2
Brænnås, L. M............................... 2 2 3 2.5 1.5 1.5 2 1 2.5 1 2 2 3.5 3 2 2.11 2 2 1
Finborud, C.................................... 1 2.5 2 2.5 1.5 2 1 1.5 2.5 1 1 2.5 2 2 2 1.85 2 2
Grønland, E.................................... 1 1 3 2.5 4 3.5 3.5 1.5 3 1.5 2.5 2.5 1 2.5 1.5 2.46 2 2 Q3
Hasund, H. N................................. ’/13 2.5 3 2.5 4 3 2.5 2 2.5 I 3.5 2 3 2 3 2.58 2 2 -
Herud, E.......................................... l’/ia 3 3.5 3 2.5 3 3 3 4 1.5 4 2.5 5 3 3.5 3.15 2 2
Jordhøj, S....................................... "lu 1 2 3 4 3 3 2 4 1 3 2.5 1 1 1.5 2.35 3 3 1
Lindseth, P. K.............................. 2 3.5 3 3 2 3.5 4 2.5 3 3.5 2.5 3 3.5 2 3.oo 3 2
Lohne, T......................................... 2 2 3.5 2 4 2.5 2 3 1 1 2.5 I 2 1.5 1.5 2.15 2 2
Mørch, F. J.................................... 5“>/n 2 3 2 2.5 2 2 2 2 1 1 3 2 2.5 1 2.12 2 2
Mørland, J. J................................. 1 2 3 2 2.5 2 2 2 1 1 1 1.5 1.5 2 1.5 1.81 2 2
Ruser, J. J...................................... ls/12 2 4.5 3 3.5 3 4 2.5 3 2 4 3 2 2 1 2.96 2 2
Rivertz, J. A.................................. “712 2.5 2 2 2.5 3 3 2.5 2 1.5 3.5 2.5 1 2 2.5 2.31 2 2
Schelderup, E................................ 1 2 3.5 2 4 3 2 1.5 2 2 J.5 3 2 3.5 3 2.46 2 2
Sehelderup, H................................ 1 1.5 3 2 3 3 3.5 1.5 2 1 2.5 1.5 2 3 2.5 2.27 2 2
Selvåg, H. 0.................................. 19/Ia 1.5 3 2.5 .2 3.5 3.5 3 2 1.5 2 2 2 2.5 1.5 2.38 3 2
Ursin, IN. 0..................................... 1 1 2.5 2 1.5 2 3 2 1.5 1 2.5 3 3 2.5 1 2.08 2 2
Eriksen, J. T................................. 1 2.5 4 3.5 2.5 3.5 3 4.5 3 2.5 4.5 3.5 3 3.5 1.5 2 3.13 2 2
Hennum, R. A................................ 6 3.5 4.5 4 3 3 4 3 3 1 2.5 4 1.5 3 2 1. 2.87 2 2
Holm, J............................................ '712 3.5 3 3.5 2 2.5 4 4 3.5 2 1 4.5 3 2.5 2 2.96 ’l 2
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Myhrvold, J. A.. . . . . . . . 
Olsen, O............................ . . .
Svensen, S. H. J. . . . . . .
Sønderland, O. E. . ... . . 
Bommen, O. M.. ....... 
Schmidt, S. H. W. ... . . . 
Anna Buil . ...... . . . 
Ellen Buil . .................................  
Marie Bugge................................. 
Aagot Kaas................................. 
Valborg Lowzow ....... 
Marie Munthe ......................... ....
Katharina Neuman .................. 
Thora Neuman................ ....
Fanny Wulfsberg.................... ....
Julie Gaarder.................................
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do. 
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do. 
do.

2.5
8
1
4
2.5
3
2.5
2.5
1.5
3.5
2.6
3
1
2
3
3

3
3
1.5
3.5
3
3.f.
2.6 
2.5
4
2
2.5
2
1.5
2
3
2.5

2.5
2.5
1.5
3.5
2
4
2
2
2.5
1.5
2
2
2
2
2
2

6 elever rejiceredes, hvoraf 2 privatister.
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1.5

3
1.5
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1.5
1
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1

1.90 
2.23
1.54
2.97 
2.50 
2.82 
1.90 
2.17
3.20 
2.30
2.03 
2.13
1.83 
2.38 
2,40 
2.33

2
2
2
2

2
2
2
2
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Amlund, M. . 
Arnesen, J.. .
Benneche, P. .
Buil, H. . . .
Daae, T. . . .
Finstad, K. V.
Ous, L..............
Petersen, A. . 
Thoresen, G. . 
Vartdal, N.. . 
Vedoe, H. . . 
Berg, O. . . . 
Brække, H.. . 
Fredriksen, J.
Hans, N. . . .
Lindeland, B.. 

w Næss, S. . . .
Sneve, O. . .
Staksnæs, T. . ' 
Støylen, B. . .
Borrebæk, J. H. 
Bruseth, P. . . 
Forsberg, K. . 
Fretheim, O. .
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l’/n 2 3.5 3.5 2 2.5 1.5 3 2 1 4 3.5 2 2 1.5 2.538 2
2 1.5 2.5 2 2.5 2.5 2 1.5 4 2 3.5 3 2 2 1 2.385 2

1^/12 2 2.5 1 4 3.5 3 1.5 3.5 3 3.5 4 2 3.5 2 2.846 3
1"/12 3 3^5 3 4 2.5 3.5 1 3.5 2.5 3 5 2.5 3.5 3 3.115 3
10“/, 3 3.5 2.5 1 5 4 2 3 3 1 2.5 3 2.5 1.5 3 2 2.678 2

6 2 2 1 2 2 2.5 2 2 1 2 2.5 1 1 2.5 1 1.821 2
’/>2 3 2 1.5 1 2.5 2 2 3.5 1.5 3 1.5 3 2 2 2.192 3
r/12 4 3 2 2.5 3.5 3 3 3.5 3.5 4 2 2 2.5 2 2.962 3

9 3 2 1.5 1.5 2 2 1.5 4 1.5 1 2 1.5 2 1.5 2 1.921 2
1 1 2 1 1.5 1 1.5 1 1 1 1 1 1 1.5 2 1 .1.250 2

5“/,2 3 2.5 2 2.5 3 3 2 3 1.5 1.5 3 1.5 1.5 3 2 2.351 2
“/13 2 3 3 3 4.5 2.5 2.5 3 2 3 2.5 4 2.5 2.5 2.885 2
“/12 1.5 1 1 2 2 1.6 1 4.5 3 2 3.5 1 1.5 2 2.5 1.964 2

1 1 2 2 2 1 1.5 1 2 1 1 1 1.5 1 2.5 1.5 1.464 2
1 1 2.5 1.5 2.5 2 1.5 2 2.5 1 1 1 1 3 1 1.731 2

4/12 1 2.5 1.5 2 4.5 2.5 2 3 1 2.5 2.5 3 1.5 3 2.269 2
1 1 2 1.5 5 3.5 1.5 2 3 1 3 1 3 3 1.5 2.346 2

P/12 4 2.5 2 3.5 3.5 2 1.5 4.5 2.5 3 3 3.5 2.5 2 2.923 2
1 1 2 1 3 2.5 2 1 1.5 1 2 2 1 1 2.5 1 2 1.5 1.656 2

4/l2 1 2.5 1.5 1.5 2.5 3 1.5 2 1 1 1 2 2.5 2.5 1.769 2
6 3 2.5 3 2 2 2 2 3.5 1 2 2 1.5 2 3 1.5 2.200 2

“/12 1 3 3 2 3.5 2 2 3 2 4 2 2 2 1.5 ,2.393 2
privat 2 2 3 3 3 4.5 3 4 2.5 4 2.5 3 2.5 1 2.893

do. 2 2 2.5 2 1 5 2 4.5 2.5 2 2 2 3 2 2.464
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Grevstad, J. . . . 
Grindalen, E. . . . 
Halvorsen, O. A .
Havig, Chr.. . . .
Holst, T.. . .. . . 
Løchen, J. ; . . . 
Nilsen, A................  
Nilsen, N. Ileitmann 
Nødsel, S ve vad H. 
Petersen, Anton . 
Suleng, P................  
Sundbye, V. . . . 
Lina Agersborg. .
Johanne Beiohmann 
Marie Bugge . . . 
Nicoline Dahl . . 
Maren Hansen . . 
Jenny Hjelm . . . 
Marie Holst . . . 
Magdalene Keilhau 
Johanne Larsen . 
Kristine Syltinglid 
Anna Welle . , . 
Helene .Voigt. . . 
Elise Wulfsberg .
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2 4 1.5 4 3.5 4 3.5 3.5 2.5 2 3.5 3.000 2
1.5 2 1.5 2 1 1 1 i 1 2.5 1.786
2 2.5 1.5 3 1 2 2 . 1 i 2.5 1 1.833 2
3 4.5 2.5 3.5 1.5 2 1.5 4.5 3.5 2 2.893 2
2.5 4 1.5 2.5 2 2 3 2.5 2.5 3 2.679 2
3 5 2 3 1.5 3 3 3 1.5 3 2.679
1.5 1,5 1.5 3.5 1.5 2 1 1.5 2 2.5 2 1;973 2
2.5 3 1 2.5 1:5 3.5 1 2.5 2 1A 1 2.000 2
2.5 4 2 3 2 2.5 3 2.5 2 3 : 2.714
2.5 3 3 3.5 1 3 2 1.5 2 •' i 2.429
2 1.5 2 1 1 1.5 2.5 2.5 2 3 1.5 1.900 2
1.5 2 3 4 1 5 2.5 2 2.5 2 1 2.500 2
2 4.5 2 2 . 1 3 3 3 2 2 2i536
3 3.5 1.5 3.5 1.5 2.5 1.5 2.5 1.5 2.5 2.5 2.367
3 3 2.5 4.5 3 2.5 3 2 3 2.5 4 2.933
1 2 1 2,5 1 1.5 1.5 1 2 2 2 1.533
1 4 1.5 4.5 2 2 2 1.5 1.5 2 2 2.233
1 2 1 3.5 1 1.5 1 1 3. 2.5 3 1.900
2 4 1 2 1 2 1.0 2. 2.5 2,5 2.5 2.200
2.5 4 2.5 3.5 2 3.5. 2.5 2 3 2 2 2.566
1.5 1.5 2 3 1.5 1.5 2.5 1.5 3.5 1 2. 1.933
1.5 1.5 1.5 1.5 1 2 2 2 1 2 2 1.733

2 2 3.5. 1 2.5 2' 1:5 1,5 1 2.115
1.5 1.5 1 3.5 1 1A 2 1.5 2.5 2 1.929
2.5 3.5 2 4.5 4 3.51 2.5 1.5 2 2' 2
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Vi meddeler herved opgaverne ved denne eksamen:
!. Modersmålet.

En kort fremstilling af Columbus’s liv.

2. Tydsk stil.
Da Gustav Wasa for at undgaa Christian den andens hevn van

kede om i det nordlige Sverige, kom han til en herregaard1, hos 
hvis eier han håbede at finde et sikkert tilflugtssted. Men denne 
besluttede at fortjene den høie pris, som var sat paa hans hoved. 
Under et eller andet2 paaskud steg han til hest og red hen til 
den nærmeste danske officer, hvem han fortalte, at flygtningen op
holdt sig hos ham. Strax blev der sendt tyve danske soldater med 
ham for at bemægtige sig den ulykkelige Gustav. Men adelsmandens 
hustru, som gjættede, hvad han havde i sinde, lod sin egen tjener 
ledsage Gustav til præsten i det nærmeste sogn. Denne holdt ham 
de første otte dage skjult i kirken og formaaede senere en af bøn
derne til at optage ham i sit hus. Da han heller ikke her var i 
sikkerhed, skjulte bonden ham i en med halm belæsset vogn, med 
hvilken han kjørte til Råttwik. Underveis mødte de nogle solda
ter, af hvilke en stak sin bajonet ind i halmen. Da der randt blod 
ned i sneen, vilde de uden tvivl have opdaget ham, hvis bonden ikke 
havde givet hesten et snit i benet, forat de kunde tro, at blodet kom 
fra dyret.

1 Edelhof. 2 irgend ein.

3. Latinsk stil.
I Grækenland levede to berømte malere, af hvilke den ene hedte 

Xeuxis, den anden Parrhasius. Disse anstillede engang en væd
de strid1) indbyrdes. Zeuxis havde malet druer og havde saaledes 
efterlignet naturen, at fuglene fløi hen til maleriet.2) Da frem
stillede Parrhasius sit maleri, hvorpaa han havde malet et for
hæng3). Zeuxis lod sig narre4) og troede at det var et virke
ligt6) forhæng, bag hvilket maleriet skjultes. Da det nu forekom6) 
ham, at Parrhasius nølede noget længe, bad han ham, at han skulde 
fjerne forhænget og vise ham maleriet. Da først indsaa han sin 
feiltagelse og sagde, at han indrømmede Parrhasius seieren, saasom 
han selv kun havde skuffet fuglene, men Parrhasius havde skuffet 
ham, kunstneren. Siden malede Zeuxis en gut, som bar druer. Da 
en fugl fløi hen til druerne, sagde han vred: „Jeg har malet druerne 

3* 
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bedre end gutten;; thi hvis denne havde været godt malet, vilde fug
lene have været bange’ for ham.“

1 anstille en Væddestrid: certare. a) tabula, 3) udtrykkes ved. lintewm^ egentlig 
et Stykke Lærred. 4) at lade sig »narre: decipi. verus. 6) udtrykkes ved 
Verbet videri. ’rat være bange: timere,

4. Engelsk stil.

Fredrik den store ringede en dag flere gange, men der kom 
ingen. Tilsidst åbnede han døren til det tilstødende værelse og 
fandt sin page indslumret i en lænestol. Han gik hen til ham for 
at vække ham, da han fik se snippen') af en billet, som stak ud af 
hans kjplelomme. Han var nysgjerrig efter at vide, hvad det var, tog 
billetten uden at vække pagen, og læste den. Det var et brev fra 
det unge menneskes moder, hvori hun takkede ham, fordi han under
støttede hende ved at sende hende en del af sin gage, og sluttede 
med afsige, at Gud nok vilde lønne2) ham for hans kjærlighed. 
Efterat have læst det, gik kongen sagte tilbage til sit værelse, tog 
en rulle dukater og lod den tilligemed brevet glide ned i pagens 
lomme. . Derpaa vendte han tilbage og ringede saa stærkt, at pagen 
vågnede. „Du har sovet godt11, sagde kongen. Pagen vilde til at 
undskylde sig og stak i sin forvirring hånden i lommen, hvor han 
til sin store forbauselse følte rullen med dukaterne. Han trak den 
op, blev bleg, så på kongen, bg brast i gråd uden at kunne sige 
et ord. „Hvad er i veien“? spurgte kongen; „hvad er det, du har 
der“? — „Ak, deres majestæt11, svarede, det unge menneske, idet han 
faldt paa knæ, „der er nogen, som vil gjøre mig ulykkelig3); jeg 
ved ikke, hvorledes disse penge ere komne i min lomme11. — „Min 
ven“, sagde kongen, „Gud sender os ofte velsignelser, medens vi 
sove.. Send de penge til din moder; hils hende fra mig, og sig hende, 
at jeg vil sørge baade for hende og dig11.

^ccrner, 3 bless, 3 gjøre ulykkelig: fo rutn.

5. Regning og konstruktionstegning.

dd t d 1.
Der er givet en cirkel og. en retlinje AB udenforsamme. Kon

struer en ret linje, der med linjen AB danner en vinkel på 4&°, og 
af hvilken cirkelen afskjærer en korde saa. stor som radien. Forklar 
Fremgangsmåden.
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2.
Beregn radius i en cirkel, hvor en bue paa 45° er l,57cm lang. 

Tt sættes lig 3,14. Konstruer denne cirkel og den deri indskrevne 
regulære trekant. Beregn denne trekants fladeindhold med 3 deci
maler. Logarithmer må ikke anvendes.

3.
Find værdien af as af ligningen:

5 æ — 0,4 1,8 — 8 x  3 x — 1,3
0^ 1£ 2

4.
Ved hjælp af logarithmer at beregne x af udtrykket: 

s _______ 
t 1_____________<1= 1,7398

x =— I / r, /— naar: 6 = 0,53765
8 V c = 0,3461

5.
En bygmester har paataget sig at opføre en bygning i løbet 

af 12 uger; han skal for dette arbeide have 4800 kroner; men for 
hver dag, han bruger over den fastsatte tid, skal han betale 40 
kroner. Han antager 20arbeidere, der ved 10 timers dagligt arbeide 
netop kunne fuldføre bygningen i den fastsatte tid; deres dagløn 
er kr. 2,50. Efter 5 ugers forløb negte 6 af arbeiderne at arbeide 
længere, men de øvrige 14 paatage sig 12 timers dagligt arbeide mod 
en dagløn af kr. 3,20. Hvor lang tid maatte de 14 mand arbeide, før 
bygningen blev færdig? Hvor stor blev bygmesterens fortjeneste?

Ugen regnes lig 6 arbeidsdage?



Eksamen artium 1878.
Til eksamen artium 1878 fremstillede sig 8 elever, af hvilke 1, som havde været elev af skolen 

9 måneder, rejiceredes. De øvrige bestod eksamen med følgende resultat;
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©3■
Brække, H. . ................. .... 2 2 3 2 2 1 2 3 3 1 3 3 27 12 Laudabilis
Finborud, C.............................. 4 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 .1 30 12 Laudabilis 2
Kaas, II. ... ................. 4 4 1 3 3 2 3 3 3 2 4 1 33 12 Haud ill. 7
Rivertz, J. A............................ 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 5 3 31 12 Haud ill. l10/l2
Svensen, S. H. J..................... 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 23 12 Laudabilis 14/12
Ursin, N. 0.............................. 4 4 2 3 2 . 4 3 3 4 4 2 2 37 12 Haud ill. 2
Ulleland. . ............................. 3 4 2 2 1 i 1 ■ 2 2 3 3 2 25 12 Laudabilis 1
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Latingymnasiet
er toårigt. For at optages kræves i regelen bestået middel- 
skoleeksamen.

Det kortvarige latinkursus for ældre.
I første klasse (5 m b) gjennemgåes det hele middel- 

skolepensum (se fagfordelingen og læseplanen). Fra denne 
klasse kan eleverne med bestyrelsens tilladelse fremstille 
sig til middelskolens afgangseksamen.

Toårigt realgymnasium.
Et toårigt eftermiddagskarsus for realister oprettedes i 

august 1878. Lærere er: i religion cand. theol. Eliassen, i 
mathematik løitnant J. Halvorsen, i norsk L. Holan, i old- 
norsk cand. mag. Kjær, i naturfag reallærer P. M. Petersen, i 
historie P. Qvam, i engelsk cand. mag. H. Wesenberg, i 
fransk cand. philos. J. Torgersen. For at optages kræves i 
regelen bestået middelskoleeksamen.

Skolepengene er:
i 1ste forberedelsesklasse..................................4 kr. månedlig
i 2den do. ..............................8 - —
i 3die do. ............................ 12 - —
i 1ste middelskoleklasse...................................16 - —
i 2den do. ........................................... 16 - —
i 3die do. ...........................  16 - —
i de høiere klasser.............................................20 -

Når to brødre besøger skolen, afgår en trediedel af den 
nederstes kontingent. Af tre brødre går den nederste frit. 
Af fire brødre går den næst nederste frit og af den neder
stes kontingent afgår en trediedel.

Udmeldelser kan kun ske med to måneders opsigelse.

Fripladse
bevilges for kommende skoleår med 4000 kr. I småskolen 
gives ikke fripladse, ei heller i latingymnasiet, medmindre 
vedkommende har havt friplads eller moderation i middelskolen.
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Fagfordeling

Religion. Norsk. Oldnorsk. Latin. Græsk. Tysk. Engelsk. Fras

2 L g.
2 timer.
Eliassen.

2 timer.
Sørås..

2 timer.
Wesen- 

berg.

12 timer. 
Holan.

7 timer. 
Torger- 

sen. .

2 tu
Tor;

se:;

1 Lg.
2 timer.

Eliassen.
2 timer 
Sørås.

2 timer.
Wesen- 
berg. ■

12 timer. 
Holan.

7 timer.
Torger- 

sen.

2 tii
Torj

se:

6 M.
2 timer.

Eliassen.
4 timer. 
Qvam.

8 timer. 
Greve.

4 timer. 
Qvam.

& timer.
Wesen- 

berg.

5 tir
Torg

86!

5M.b.
1 time.

Eliassen.
5 timer. 

Sørås..
10 timer. 
Greve.

5. timer. 
Grimer.

5 M. a.
2 timer. 
Eliassen.

4 timer. 
Sørås.

'7 timer. 
Bassøe.

4 timer.
Sørås.

5 timer.
Wesen- 
berg.

2 tin
Wesi 
ber

4 M.
2 timer.
Eliassen.

4 timer. 
Qvam.

7 timer.
Bassøe.

4 timer. 
Qvam.

5 timer.
Wesen- 

berg.

3 M.
3 timer.
Eliassen.

o timer.
Eliassen.

5 timer. 
Eliassen.

2 M.
3 timer. 
Eliassen.

5 timer. 
Bassøe.

6 timer.
Bassøe.

1 M.
3 timer. 5 timer. 5 timer.
Eliassen. Greve. Greve.

Klasselærerinde i 1ste forberedelsesklasse ér frøken Nanna Scheel.
— i 2den — - :— Hildur Heltberg.
— i 3die — - — Anna Buli.
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deåret 1879—1880.

)rie. Geografi.
Regning 

ogmathe- 
matik.

Naturfag. Tegning.
Skriv
ning.

Gym
nastik.

Sang.

ner.
im.

o timer.
Halvor- 

sen.

1 time. 
Clausen.

ner
im.

4 timer.
Halvor- 

sen.

1 time. 
Clausen.

mer.
"ås.

1 time. 
Berge.

5 timer. 
Halvor- 

sen.

3 timer. 
Petersen.

2 timer. 
Petersen.

3 timer. 
Clausen.

mer.
’ås.

1 time. 
Sørås.

5 timer. 
Halvor- 

sen.

3 timer. 
Petersen.

1 time. 
Petersen.

i 1 time. 
Clausen.

mer.
’ge.

1 time. 
Berge.

5 timer.
Halvor- 

sen.

3 timer. 
Petersen.

2 timer. 
Petersen.

3 timer. 
Clausen.

1 time. 
Halvor- 

sen.

mer.
*ge.

2 timer. 
Berge.

5 timer.
Halvor- 

sen.

2 timer. 
Petersen

2 timer. 
Petersen.

3 timer.
Clausen.

1 time.
Halvor- 

sen.

mer.
rge.

2 timer.
Berge.

5 timer.
Halvor- 

sen.

2 timer. 
Petersen.

2 timer. 
Petersen.

2 timer.
Bjeldånes

3 timer. 
Clausen.

1 time.
Halvor- 

sen.

mer.
rge.

2 timer.
Berge.

4 timer. 
Berge.

2 timer. 
Petersen

2 timer. 
Bjeldånes

3 timer.
Clausen.

1 time.
Halvor- 

sen.

mer.
rge.

2 timer. 
Berge.

3 timer. 
Berge.

2 timer. 
Petersen

3 timer.
Bjeldånes

3 timer. 
Clausen.

1 time.
Halvor- 

sen.
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1878 — 79.
A

ug
us

t.
II

Se
pt

em
be

r; 
II

O
kt

ob
er

.

N
ov

em
be

r.

D
ec

em
be

r.

Ja
nu

ar
.

Fe
br

ua
r.

M
ar

ts.

A
pr

il.

M
ai

.

Ju
ni

.

Ju
li.

2 Lg. 25 26 26 28 28 27 28 29 29 29 28 28
1 Lg. 17 17 18 19 19 16 15 15 14 14 14 14
6 M. 13 18 21 22 22 22 24 24 24 24 24 24
5 M. b. 20 23 21 23 24 22 21 20 22 22 22 22
5 M. a. 20 20 20 19 19 19 19 20 20 19 19 19
4 M. 26 27 29 29 27 27 27 27 26 25 23 23
3 M. 24 24 27 29 29 30 30 30 28 28 28 28
2 M. 19 20 19 18 18 19 19 19 19 20 20 20
1 M. 29 29 30 30 29 28 28 28 29 28 28 28
3 F. 15 15 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15
2 F. 17 17 15 15 15 15 15 14 14 13 13 13
1 F. 13 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16

238 251 257 263 261 257 258 257 256 253 250 250

Skolens lærerpersonale:

1. L. Hol an, skolens ejer, bestyrer, cand. mag., f. 1841,
lærer siden skolens oprettelse 1872.

% P. Qvam, bestyrer, cand. philos., f. 1822, lærer siden

3.
1872.
H. Wesenberg, inspektør ved middelskolen, cand. mag.,

4.
f. 1849, lærer siden 1872.
Kr. Bassøe, stud, philol., f. 1856, lærer siden 1878.

5. E. Berge, seminarist, f. 1825, „ „ 1872.
6. N. H. Bjeldånæs, seminarist, f. 1853, „ „ 1878.
7. P. Clausen, turnlærer „ „ 1872.
8. A. E. Eliassen, cand. theol, f. 1849, „ „ 1872.
9. G. Greve, cand. mag., f. 1843, „ „ 1875.

10. H. Gr tin er, kaptein, f. 1834, „ „ 1874.
11.

12.

J. Skonhoft Halvorsen, løitnant, 
f. 1853, „

P. M. Petersen, reallærer, f. 1845, „ „
1875.
1872.

13. M. Sørås, stud, philol, f. 1854, „ „ 1878.
14. J. Tor ger s en, cand. philos., f. 1839, „ „ 1876.
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Lærerinder
Frøken Anna Buil, f. 1858, lærerinde siden 1877.

— Hildur Heltberg, f. 1851, ,, „ 1877.
— Nanna Schcel, f. 1857, ,, „ 1875.

Vikariater i årets løb er udførte af:
Barikmo, stud, theol.
Enge br eg tsen, cand. theol.
Simonsen, stud, theol. 
Frøken Hanna Salicath.

Skolens kasserer er:
Cand. mag. G. Greve.
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Læseplan.

Religion.

1ste forberedelsesklasse.
(3 timer ugentlig).

Det vigtigste af bibelhistorien fra skabelsen til dom
merne og Jesu fødsel til himmelfarten fortælles af lærer
inden og gjengives af børnene.

2den Forberedelsesklasse.
(3 Timer ugentlig).

Det gamle testamente gjennemgåes vidtløftigere mundt
lig. Vogts lille bibelhistorie gjennemlæses indenad. Kate
kismens 3 første parter uden Luthers forklaring indøves 
mundtlig. Nogle til høitiderne passende korte psalmer læ
res udenad.

3die forberedelsesklasse.
(3 timer ugentlig).

Det nye testamente gjennemgaaes vidtløftigere mundtlig 
med Vogts lille bibelhistorie til støtte, indenad. De 10 bud, 
troesartiklerne, herrens bøn samt indstiftelsesordene til då
ben og nadværen, alt uden Luthers forklaring indøves mundt
lig. Passende psalmer udenad.

1ste middelskoleklasse.
(3 timer ugentlig).

Vogts lille bibelhistorie fra begyndelsen til Jesu parab
ler. Luthers katekisme fra begyndelsen til 3die part.
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2den middelskoleklasse.
(3 timer ugentlig).

Katekismens to sidste parter læses og alle fem parter 
repeteres. Vogts lille bibelhistorie læses fra Jesu parabler 
til enden, hvorpå hele bogen repeteres. Psalmer repeteres. 
Søndagsevangelierne.

3die middelskoleklasse.
(3 timer ugentlig).

Pontop pidans forklaring, første part og anden parts før
ste artikel. Vogts bibelhistorie for mellemklasserne, det 
gamle testamente indtil „Israels , rige". Psalmer bibellæs
ning, kirkeårets inddeling.

4de middelskoleklasse.
(2 timer ugentlig).

Læses og repeteres: Vogts bibelhistorie for mellemklas
serne fra Israels rige til .Jesu parabler og af Pontoppidans 
forklaring 2den parts 2den og 3die artikel. Psalmer, bibel
læsning og kirkeårets inddeling.

5te middelskoleklasse.
(2 timer ugentlig).

Vogts bibelhistorie, for mellemklasserne fra parablerne 
til enden, forklaringens 3die, 4de og 5te part. Bibel
læsning.

6te middelsklasse.
(2 timer ugentlig).

Vogts bibelhistorie for mellemklasserne og Pontoppidans 
forklaring repeteres.

1ste klasse af det kortvarige latinkursus for ældre..
(5 m. b.)

(1 time ugentlig).

Vogts bibelhistorie for mellemklasserne og Pontoppidans 
forklaring fra begyndelsen til enden.
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Latingymnasiets 1ste klasse.
(2 timer ugentlig).

Nissens kirkehistorie læses og repeteres. De 10 første 
kapitler af Johannes evangelium læses på grundsproget.

Latingymnasiets 2den klasse.
(2 timer ugentlig).

Johannes evangelium læses og repeteres. Nissens kir
kehistorie repeteres.

Norsk.
1ste forberedelsesklasse.

(10 timer ugentlig).

Staves abc og siden Eriksens og Paulsens læsebog, 1ste 
del. Udenad-stavning. Øvelse i efter mundtlig meddelelse 
at fortælle eventyr og småfortællinger. I slutningen af året 
afskrivning.

2den forberedelsesklasse.
(6 timer ngentlig).

Eriksens og Paulsens læsebog, 1ste del repeteres, 2den 
dels første afdeling læses og repeteres. Udenad-stavning. 
Øvelse i at fortælle eventyr og småfortællinger. Afskrivning.

3die forberedelsesklasse.
(8 timer ugentlig).

Eriksens og Paulsens læsebog, 2den del. Digte læres 
udenad. I andet halvår diktat. Sætningens hovedled ind
øves efter Larsens udtog af den norske grammatik.

1ste middelskoleklasse.
(5 timer ugentlig).

Eriksens og Paulsens læsebog, 3die del. Digte udenad. 
Larsens udtog af den norske grammatik 1ste afsnit. Diktat. 
Afskrivning i hjemmet.
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: 2den middelskoleklasse.
(5 timer ugentlig).

Eriksens og Paulsens læsebog, 3die del. Digte udenad. 
Larsens udtog af den norske grammatik, 1ste og 2det afsnit 
gjennemgåes nøiagtig. Analyse. Afskrivning, diktat, i sid
ste halvår afvexlende med gjenfortælling.

3die middelskoleklasse.
(5 timer ugentlig).

Eriksens og Paulsens læsebog, 3die del. Digte udenad. 
Larsens udtog af den norske grammatik gjennemgåes fuld
stændig. Analyse. Skilletegnslæren påbegyndt. Alt mundt
lig meddelt. Afskrivning. Diktat uden, opgivelse af skille
tegn. Gjenfortælling.

4de middelskoleklasse.
(4 timer ugentlig).

Eriksens og Paulsens læsebog, 3die del. Digte udenad. 
En del af Runebergs digte (svensk). Oplysning om forfat
terne. Det vigtigste af versemålslæren. En trediedel af 
Larsens grammatik med det tilsvarende af eksempelsamlingen. 
Afskrivning, diktat og gjenfortælling. Analyse.

5te middelskoleklasse.
(4 timer ugentlig).

Eriksen og Paulsens læsebog, 3die og 4de del. Fånrik 
Ståls sågner benyttes til inden- og udenadlæsning. Oplys-. 
ning om forfatterne. Lidt ’ mythologi. Halvdelen af Larsens 
norske gramatik læses dg repeteres. Analyse. Et skriftligt 
arbeide om ugen vekslende mellem gjenfortællinger, skildrin
ger, beskrivelser, fortællinger og oversættelser. 1 diktat 
hver tredie Uge.

6te middelskoleklasse. 
(4 timer ugentlig). '

Eriksens og Paulsens læsebog 4de del. Runeberg. Lar
sens grammatik læses ud og repeteres. Analyse. Mythologi
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og literaturhistorie mundtlig. Fremstilling af tankegangen i 
forfatteres arbeider. Beskrivelser, karakteristikker, skildrin
ger, uddrag og sammendrag. 1 stil hver uge.

1ste klasse af det kortvarige latinkursus for ældre. 
(5 m. b.)

(5 timer ugentlig).

Af Eriksens uddrag af norske og danske forfattere læ
ses stykkerne om Holberg. „Fanrik Ståls sågner", 1ste del 
læses. Det vigtigste af verslæren gjennemgåes. Literatur- 
historiske oplysninger. Larsens grammatik gjennemgåes. Ana
lyse. 1 stil hver 14de dag.

Latingymnasiets 1ste klasse. 
(2 timer ugentlig).

Ibsens: Katilina, hærmændene på Helgéland, kongsem- 
nerne, Per Gynt. Literaturhistoriske oplysninger. Aars’s 
retskrivningslære. 1 stil hver tredie uge.

Latingymnasiets 2den klasse. 
(2 timer ugentlig).

Eriksens literaturhistorie gjennemgåes fuldstændig med 
videregaaende oplysninger. 1 stil hver 14de dag.

Oldnorsk.
Latingymnasiets 1ste og 2den klasse. 

(2 timer ugentlig i hver klasse).

Pensumet gjennemgåes i 1*4 år. Det sidste halvår 
repetition.

Latin.
4de middelskoleklasse. 

(7 timer ugentlig).

Johansens læsebog. Det væsentlige af formlæren efter 
Schreiners grammatik, 2 stile ugentlig.

4
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5te middel skoleklasse.
(7 timer ugentlig).

2 bøger af Cæsar læses og repeteres. Grammatik.' 2 
stile ugentlig.

6 temiddel skoleklasse.
(8 timer ugentlig).

. Cæsars galliske krig, 3die bog. .. Ciceros 1ste og 3die 
katilinariske tale. Phædrus, de 3 første bøger. Repetition 
af det hele pensum.. Schreiners lat. gramatik: formlæren 
repeteres; kasuslæren læses i sammenhæng og repeteres; 
de vigtigste regler af sætningslæren gjennemgaaes paa ny. 
1 hjemmestil og 1 extemporalstil hver uge.

1ste klasse af det kortvarige latinkursus for ældre.

(10 timer ugentlig).

Johansens læsebog. Cæsars galliske krig, 2den, 3die 
og 4de bog? Ciceros 1ste og 3dié katilinariske tale. Phædrus, 
de 3 første bøger. Schreiners latinske grammatik: formlæren, 
kasuslæren og det væsentlige af sætningslæren. 2 a 3 stile 
hver uge.

Latingymnasiets 1ste klasse. 
(12 timer ugentlig).

2den bog af Livius læses og repeteres. 1200 vers af 
Ovids forvandlinger éfter Richter og Vos’s udgave læses og 
repeteres. 1steog;.2den ;bog af Virgils Æneide læses og 
repeteres. Ciceros Cato major og Lælius læses. Schreiners 
grammatik. 1 skriftlig arbeide ugentlig.

L atingymnasiets 2den klasse.;
(12 timer ugentlig).

Horats’oder (900 v.) og epistler (5Q0 v.) læses og repe
teres. Livius 21de bog læses og repeteres. Tacitus, Agri- 
cola læses og repeteres. Virgil, LEneidens 1ste og 2den
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bog repeteres. Cicero, de 4 catilinariske taler, pro lege 
Manilia, pro Archia poeta. Sallust, grammatik, antikviteter 
og literaturhistorie.

Græsk.
Latingymnasiets 1ste klasse. 

(7 timer ugentlig),

% af Schou Bruuns læsebog. 1ste og 2den bog af 
Xenophons anabasis læses og repeteres. De første 40 kapitler 
af Heradots 8de bog læses. Formlæren efter Schou Bruun 
læses og repeteres. Syntaks mundtlig. Det første halvår 
1 skriftlig arbeide ugentlig.

Latingymnasiets 2den klasse.
(7 timer ugentlig).

Herodots 8de bog læses og repeteres. Platons apologi 
læses og repeteres. 6 bøger af Homer læses og repeteres. 
Grammatik, antikviteter, literaturhistorie.

Tysk.
1ste middelskoleklasse. 

(5 timer ugentlig).

32 sider af Knudsens elementarbog.

2den middelskoleklasse.
(5 timer ugentlig).

Knudsens elementarbog til side 98.

3die middelskoleklasse.
(5 timer ugentlig).

Løkkes læsebog, 1ste del, omtrent 50 sider. Løkkes 
grammatik benyttes. 2 stile ugentlig.

4de middelskoleklasse.
(4 timer ugentlig).

Løkkes læsebog, omtrent 60 sider. Grammatik. 2 stile 
ugentlig.

4*
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5te middelskoleklasse. 
(4 timer ugentlig).

Løkkes læsebog, 60 sider. Mundtlig oversættelse fra 
norsk til tysk efter historien eller en anden skolebog. Gram
matik. 2 stile ugentlig.

6te middelskoleklasse. 
(4 timer ugentlig).

Forfatterlæsning. Mundtlig oversættelse fra norsk til 
tysk. 2 stile ugentlig.

1ste klasse af det kortvarige latinkursus for ældre. 
(5 m. b.)

(5 timer, ugentlig).:

Paus’s og Lassens læsebog. Siden Schillers Wilhelm 
Telt Løkkes: store grammatik læses og repeteres. Stile 
dels efter Mohr og Outzen dels efter dikterede stykker.

Engelsk.
4de middelskoleklasse. 

(5 timer ugentlig).

Boss’ læsebog, 1ste del læses og repeteres (110 sider). 
Diktat eller stil en gang om ugen.

5te middelskoleklasse. 
(5 timer ugentlig).

Resten af Ross’ læsebog, 1ste del. 80 sider af Løkkes 
engelske læsebog for mellemklasserne læses og repeteres. 
50 sider af exemplerne i Løkkes og Knudsens stiløvelser 
gjennemgåes mundtlig; en stil hver uge. Løkkes grammatik.

6te middelskoleklasse. 
(5 timer ugentlig).

Resten af Løkkes læsebog; exemplerne i Løkkes og 
Knudsens stiløvelser gjennemgåes mundtlig. En hjemmestil
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og en extemporalstil hver uge efter Løkkes og Knudsens 
stiløvelser. Løkkes grammatik.

Regning- og mathematik.
1ste, 2den og 3die forberedelsesklasse. 

(5 timer ugentlig i 1ste og 2den, 3 timer i 3die.

Efter Bøhmes regneopgaver.

1ste middelskoleklasse. 
(3 timer ugentlig).

De fire regningsarter i benævnte tal. Stadigt hjem- 
arbeide, som læreren retter i sit hjem. Sikkerhed i at 
skrive tal efter diktat.

2den middelskoleklasse. 
(4 timer ugentlig).

Brøk og decimalbrøk i benævnte og ubenævnte tal.

3die middelskoleklasse.
(5 timer ugentlig).

Brøk og decimalbrøk med anvendelse på procentregning. 
Hovedregning. Konstruktionstegning efter diktat. Hjemme
opgaver 1 gang om ugen.

4de middelskoleklasse.
(5 timer ugentlig).

Af Bonnevies arithmetik de 2 første bøger med til
hørende opgaver. Ligninger af 1ste grad med 1 ubekjendt. 
Reguladetri (reduktion til enheden). Procentregning, diskonto, 
rabat. De 2 første bøger af Bonnevies geometri. Hjemme
opgaver 1 gang om ugen.

5te middelskoleklasse a.
(5 timer ugentlig).

Af Bonnevies arithmetik indtil kvadratiske ligninger. 
Kjederegelen. Delings- og blandingsregning. Rente og
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rentes rente. Af Bonnevies geometri de 4 første bøger. 
Hjemmeopgaver 1 gang hver uge.

1ste klasse af det kortvarige latinkur sus for ældre.
(5 m. b.)

(5 timer ugentlig).

Arithmetik efter et dikteret pensum (tilstrækkeligt for 
middelskolen). Geometri do. Opgaver 1 a 2 gange ugentlig.

6te middelskoleklasse.
(5 timer ugentlig).

Bonnevies arithmetik læses ud og repeteres. Geometrien 
do. Praktisk regning. Opgaver hver uge.

1ste latingymn-asialklasse.
(4 timer ugentlig).

Efter et dikteret pensum hvad der indeholdes i O. J. 
Brocks arithmetik indtil rodstørrelser (kjædebrøk excl.) 
Trigonometrien efter løitnant Halvorsens „repetitionsblad i 
trigonometri” med et tildikteret pensum. Stereometrien 
efter C. M. Guldbergs bog indtil krumme flader. Opgaver 
1 gang om ugen.

2den latingymnasialklasse. 
(5 timer ugentlig).

Rodstørrelser, irrationale ligninger, arithmetiske og 
geometriske rækker samt læren om logarithmer (efter et 
dikteret pensum). Arithmetikken repeteres. Trigonometrien 
repeteres. Sterometrien indtil sfærisk st. læses og repeteres. 
Hjemmeopgaver hver uge.

Historie.
2den forberedelsesklasse.

(2 timer ugentlig).

Træk af den gamle gudelære. Norges saga til Olaf 
Kyrre, alt mundtlig meddelt. Historien støttes til kartet, 
som altid benyttes.
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3 die forberedelsesklasse.
(4 timer ugentlig).

Norge efter Sigv. Petersen til kalmarforeningen. Træk 
af gudelæren fortælles.

1ste middelskoleklasse.
(3 timer ugentlig).

Hele norgeshistorien efter Sigv. Petersen.

2den middelskoleklasse.
(3 timer ugentlig).

Oldtiden efter Nissen og Daae.

3die middelskoleklasse.
(3 timer ugentlig).

Eriksens Skandinaviens historie.

4de middelskoleklasse.
(2 timer ugentlig).

Middelalderen efter Nissen og Daae. Det samtidige i 
Skandinavien fremholdes.

5te middelskoleklasse.
(2 timer ugentlig).

Den nyere og nyeste tid efter Nissen og Daae. Det 
samtidige i Skandinavien fremholdes.

6te middelskoleklasse.
(2 timer ugentlig).

Nissen og Daaes verdenshistorie og Eriksens Skandi
naviens historie repeteres.

1ste klasse af det kortvarige latinkursus for ældre 
(5 m. b.)

(3 timer ugentlig).

Nissen og Daaes verdenshistorie og Eriksens Skandi
naviens historie.
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Latingymnasiets 1ste klasse. 
(3 timer ugentlig).

Oldtidens historie efter Thrigc eller L. Kr. Daae. Mid- 
delalderen-Englands historie efter L. Kr. Daae. Skandi
naviens historie til 1523 efter Eriksen eller L. Kr. Daae.

Latingymnasiets 2dcn klasse.
(3 timer ugentlig). ,

Den nyere historie. Repetition.

Geografi.
2den forberedelsesklasse..

(3 timer ugentlig). ■

Navnene paa Europas enkelte lande og have og dertil 
nogenlunde godt grændserne. . Mundtlig meddelelse, støttet 
til vægkart.

3die forberedelsesklasse.
(3 timer ugentlig).

Efter L. Kr. Daaes mindste udtog gjennemgåes Europas 
bjerge og floder, landene og deres størrelse, grændser og 
byer. Alt indøves nogenlunde vel på kartet, tildels under 
indenadlæsning i bogen, før det gives til lektie. De fire 
andre verdensdele gjennemreises på kartet uden bog.

1ste middelskoleklasse.
(2 timer ugentlig).

L. Kr. Daaes mindste udtog læses ud og repeteres.

2den middelskoleklasse.
(2 timer ugentlig).,

L. Kr. Daaes udtog for mellemklasserne. Indledning, 
Norge, Sverige, Danmark.
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3die middelskoleklasse.
(2 timer ugentlig).

L. Kr. Daaes udtog for mellemklasserne. Europa und
tagen Skandinavien. Landenes provindsinddeling indøves 
mundtlig ved hjælp af kart.

4de middelskoleklasse.
(2 timer ugentlig).

Asien, Afrika, Amerika og Australien efter L. Kr. Daaes 
udtog for mellemklasserne.

5te middelskoleklasse.
(1 time ugentlig).

L. Kr. Daaes udtog for mellemklasserne. Indledningen 
og Europa repeteres. Man dvæler ved den fysiske geografi-

6te middelskoleklasse.
(1 time ugentlig).

L. Kr. Daaes udtog for mellemklasserne repeteres med 
de for de lavere klasser påpegede udvidelser.

1ste klasse af det kortvarige latinkursus for ældre. 
(5 m. b.)

(1 time ugentlig).

L. Kr. Daaes udtog for mellemklasserne med en del
udvidelser (mundtlig).

Fransk.
5te middelskoleklasse.

(2 timer ugentlig).

40 sider af Knudsens og Wallems læsebog.

6te middelskoleklasse.
(5 timer ugentlig).

Knudsens læsebog læses og repeteres.
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Latingymnasiets 1ste Klasse. 
(2 timer ugentlig).

Jean Pios franske læsebog. Forfatterlæsning. Grammatik.

Latingymnasiets 2 den Klasse. 
(2 timer ugentlig).

Forfatterlæsning. Grammatik.

Naturfag.
1ste middelskoleklasse. 

(2 timer ugentlig). .

Grundtræk af zoologi og botanik (mundtlige foredrag).

2den middelskoleklasse. 
(2 timer ugentlig).

Hvirveldyrene efter Liitkens zoologi no. 3, plantens ydre 
<og indre bygning efter Sørensens ^planterigets naturhistorie".

3die middelskoleklasse. 
(2 timer ugentlig).

Leddyr og bløddyr efter Ltitken,' planternes inddeling 
efter Sørensen.

4de middelskoleklasse. 
(2 timer ugentlig).

Repetition af zoologi og botanik.

5te middelskoleklasse. 
(3 timer ugentlig).

Fysik efter Christies lærebog for middelskolen, norsk 
flora efter Sørensen, mineralogi og geologi.

6te midelskoleklasse. " 
(3 timer ugentlig).

Repetition af zoologi, botanik, fysik, mineralogi og geologi.
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1ste klasse af det kortvarige latinkursus for ældre. 
(5 m. b.)

(3 timer ugentlig).

Zoologi, botanik, fysik, mineralogi og geologi som 
middelskolen.

Skrivning.
1ste forberedelsesklasse.

(6 timer ugentlig).

De enkelte bogstaver i dobbeltlinjeret skrivebog og med 
blæk. Sammenskrift efter opskrift i skrivebogen og på 
vægtavlen.

2den forberedelsesklasse.
(6 timer ugentlig).

Sandbergs forskrifter, 1ste bog.

3die forberedelsesklasse.
(3 timer ugentlig).

Fortsatte øvelser i skjønskrift i dobbelt linjeret skrive
bog. Sandbergs forskrifter, 2den bog.

1ste middelskoleklasse.
(3 timer ugentlig).

Fortsatte øvelser. Sandbergs forskrifter, 3die bog,

2den middelskoleklasse.
(2 timer ugentlig).

Sandbergs forskrifter, 3die og 4de bog.

3die middelskoleklasse.
(2 timer ugentlig).

Sandbergs forskrifter, 4de bog. Øvelser i håndskrift 
efter diktat.

I de højere middelskoleklasser gives karakter i skrivning- 
for hvert skriftligt arbeide.
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Frihåndstegning.
3die middelskoleklasse.

(2 timer ugentlig).

Elementære øvelser.

4de middelskoleklasse.
(2 timer ugentlig).

Grundformer af vaser og ornamenter efter fortegninger.

5te middelskoleklasse.
(2 timer ugentlig).

Lette ornamenter efter fortegninger.

6te middelskoleklasse.
(2 timer ugentlig).

Fortsættelse af ornamenttegning samt begyndelsesgrun" 
dene i modeltegning.

1ste klasse af det kortvarige latinkursus for ældre, 
(o m. b.)

(1 time ugentlig).

Lette ornamenter efter, fortegninger.
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Hovedeksainen i juni og juli 1879.

Sidste læsedag før eksamen er for:
1 Lg. 30te juni.
6 M.
5 M.
4 M.
3 M.
2 M.
1 M.
3 F.
2 F.
1 F.

14de juni. 
21de juni. 
21de juni. 
28de juni. 
28de juni. 
28de juni.
4de juli.
4de juli.
5te juli.

De skriftlige arbeider for 3 M og lavere klasser er udførte 
før eksamen. 2 Lg. liar ingen mundtlig eksamen.

Eksamen begynder om formiddagen kl. 9, om eftermid
dagen kl. 4>/2.

Mandag den 16de juni.
F ormiddag. Eftermiddag.

6 M a < 2 Lg. Norsk stil.
6 Mb i 1 Lg. Latinsk oversættelse.
6 Mc ’ Norsk stil.
6 Md (

6 Me )

Tirsdag den 17de juni.
6 Ma 1 2 Lg. Latinsk oversættelse.
6 Mb 1 1 Lg. Mathem. skriftl.
6 Mc Tysk stil
6 Mdj

S Me '
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Onsdag den 18de juni.
Formiddag. Eftermiddag,

6 Ma | Lg. Mathem. skriftl.
Latinsk stil.6 Mb J Lg. Norsk stil.

6 Mc i
6 Md Engelsk stil.
6 Me l

Torsdag den 19de juni.
6 M a : 2 Lg. Norsk stil.
6 Mb I 1 Lg. Norsk stil.
6 Mc ' Regning Og konstruk

6 M d 1
tionstegning.

6 Me

Fredag den 20de juni.
6
6

Maj 
Mb |

6

6

Mc ) Tegning og skrivning.
Md (
Me ’ .

Tirs dag den 24de juni.

6 Mc. Geografi, Børge. Gens.
M. Sundt.

Onsdag den

6 M e. Norsk, Qvam. Gens. 
Pauss.

25de juni.

6 Mb. Naturfag, Petersen.
Gens. Geelmuyden.

6 M a. Religion, Eliassen. Cens.. 
Gjw

6 Md. Tysk, Qvam. Cens. 
Bekkevold.

6 Me. Naturfag, Petersen. 
Cens. Geelmuyden. .

Torsdag den 26de juni.

6 Mb. Geografi, Berge. Cens. 
Sundt.

.6 M a. Naturfag, Petersen..
Cens. Geelmuyden.

6 M c. Tysk, Qvam. . Cens. 6 M d. Norsk, Sørås. Cens.
Bekkevold. ■ Pauss.sO(jl'tv

5 Ma. Norsk skriftl.
4 M. Norsk skriftl.
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Fredag den 27de juni.
F ormid dag. Eftermiddag.

o M a. Tysk skriftl. 6 M a. Norsk, Sørås. Gens..
4 M. Mathem. skriftl. Pauss.

6 M e. Religion, Eliassen
Gens. Gjør.

Lørdag den 28de juni.
6 Mb. Norsk, Sørås. Gens. 6 M c. Norsk, Sørås. Gens.

Pauss. Pauss.
6 Md. Geografi, Berge. Gens. 6 M e. Tysk, Qvam. Gens,

Sundt. Bekkevold.
5 M a. Mathem. skriftl.
4 M. Latinsk og engelsk stil.

Mandag den 30te juni.
6 Mb. Tysk, Grimer. Gens. 6 M c. Religion, Eliassen.

Bekkevold. Gens. Gjør.
6 Md. Naturfag, Petersen.

Gens. Geelmuyden.
o M a. Latin og engelsk skrf.
4 m. Tysk skrf.

Tirsdag den 1ste juli.
1 Lg. Oldnorsk, Wesenberg. 6 M a. Geografi, Berge. Gens.
5' M a. Mathem., Halvorsen. Sundt.
4 M. Naturfag, Petersen. 6 Mb. Mathem., Halvorsen.
3 M. Geografi, Berge. Gens. Lnnd.
2 M. Norsk, Eliassen. 6 M e. Historie, Qvam. Gens.

Brock.

Onsdag den 2den juli.
1 Lg. Fransk, Torgersen.
6 M c. Mathem., Halvorsen. 

Gens. Lund.
5 Mal. Historie og Geografi, Berge.
4 M. Latin, Bassøe. Engelsk

Wesenberg.
3 M. Norsk, Qvam.
2 M. Tysk, Eliassen.
1 M. Norsk, Simonsen.

6 M d. Religion, Eliassen. 
Cens. Gjør.

6 M a. Mathem., Halvorsen. 
Cens. Lund.

5 Ma2. Historie og Geografi, 
B erge.
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Torsdas' den 3die juli.

Formiddag.

1 Lg. Latin, Holan.
6 Ma. Tysk, Grimer. Cens. 

Bekkevold.
6 Mc. Fransk, Wesenberg. 

Gens. Schram.
6 M i Mathem., Halvorsen.

Cens. Lund.
4 M. Historie, Berge.
3 M. Religion, Eliassen.
1 M. Naturfag, Petersen.

Eftermiddag.

6 Mb. Historie, Berge. Cens. 
Brock.

6 M e. Engelsk, Gruner. Cens. 
Lyche.

5 M a. Religion, Eliassen. Na- 
turkundskåb, Petersen.

Fredag den 4de juli.

. 1 Lg.
6 M c.

Mathem., Halvorsen. 4 M b. Tysk og Norsk, Si-,
Historie, Berge. Cens. monsen.
Brock. 2 M. Geografi, Borge.

5 M a.
4 Ma.
:3 M.
1 M,

Norsk, Qvam.
Tysk og norsk, Simonsen.
Naturfag, Petersen. . .
Religion, Eliassen.

Lørdag den 5te juli. .

1 Lg.
6 Mb.

Græsk, Torgersen. 6 Ma. Historie, Berge. Cens.
Latin, Greve. Cens. Brock.
Hofgaard. 6 M e. Mathem., Halvorsen,

6 M c. Engelsk, Wesenberg. Cens. Lund.
Cens. Lyche.

.5 Ma.
4 M.
3 M.
2 M.
1M.
3 F.

Tysk, Qvam.
Geografi, Berge.
Mathematik, -Halvorsen. : . .
Religion, Eliassen.
Geografi, Bjeldånæs.
Naturfag, Petersen.
Regning, Scheel.

, 2 F. Læsning, Scheel.
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Mandag den 7de juli.
Formiddag. Eft e rm i d dag.

1 Lg. Historie, Qvam. 6 M b. Religion, Eliassen.
6 Md. Engelsk, Wesenberg. Cens. Gjør.

Cens. Lyche. 6 M e. Geografi, Qvam. Cens.
5 Ma. Matliematik, Halvorsen. Sundt.
4 M. Religion, Eliassen. 5 M a. Latin, Greve.
3 M. Historie, Berge. 2 M. Regning, Berge.
2 M. Naturfag, Petersen.
1 M. Historie, Bjeldånæs.
3 F. Norsk, Scheel. Relig., Buli.
2 F. Geografi, Bjeldånæs. Re

ligion, Heltberg.

Tirsdag den 8de juli.
1 Lg. Religion, Eliassen. 6 M c. Naturfag, Petersen.
6 Ma.

6 Md.

5 M a.
4 M.
3 M.
1 M.
3 F.

2 F.

1 F.

Latin, Greve. Cens.
Hofgaard.
Historie, Berge. Cens. 
Brock.
Engelsk, Wesenberg.
Mathematik, Halvorsen.
Tysk, Qvam.
Tysk, Simonsen.
Historie og Geografi, 
Bjeldånæs.
Historie, Bjeldånæs.
Regning, Scheel.

[Læsning, i 
{Regning, 1 Heltberg.
(Religion, )

6 Me.

2 M.

Cens. Geelmuyden.
Fransk, Gruner. Cens. 
Schram.
Historie, Berge.

5
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Torsdag den 10de juli: 
Skolens årsfest kl. 11.

Skolen begynder efter ferierne onsdag den 20de au
gust kb 12 form. De nyindmcldte fremmøder samme dag 
kl. 9 form.

Til at overvære den mundtlige eksamen og årsfesten 
indbydes forældre og foresatte og enhver anden, hvem skolens 
gjerning måtte interessere.

Kristiania, 14de juni 1879.

L. Holan. P. Qvam.


