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I.
Roiuerstateus Stiftelse og ældste Forhold.

1. Indesluttet mod Öst af de af Sabiner og Æquer 
besatte Apenniner, mod Syd af Volscerbjergene, der ved 
Hernicernes Højslette adskilles fra Apenninernes Hoved
masse, men vestlig fortsættes til Forbjerget Circeji, mod 
Vest af Havet og mod Nord af Tiberen udbreder sig 
Latiums Slette, Romerfolkets Vugge. Dens flade og 
tildels sandige Kyst er blottet for gode Havne; det övrige 
Land er bölgeformigt og frugtbart. Det vandes af Tiberen, 
der kommer fra Umbrernes Bjerge, dens Biflod Anio fra 
Sabinernes Bjerge og flere mindre Strömme; men da Lan
dets ringe Fald forhindrer et rask Afløb, blive de lave 
Indsænkninger om Vinteren ofte oversvømmede, medens 
der om Sommeren danner sig Sumpe, hvis Uddunstninger 
i den hede Tid forpeste Luften. Sundere Luft findes paa 
de hist og her over Sletten fremragende Höjder, som for 
en stor Del ere frembragte ved den vulkanske Jordbunds 
Virkninger og hvis udbrændte Kratere bleve til Soer f. Ex. 
det mærkelige Albanerbjerg, som hæver sig op over Sletten 
fritstaaende til alle Sider. Talrige mindre Höje, saasom 
de romerske, bleve tidlig Tilflugtssteder for Indbyggerne 
imod det usunde Clima, saavel som mod fremmedes Indfald. 
Dette Landskab var i Hænderne paa Latinerne, et ind
vandret Folk af den indoeuropæiske Stamme. Rigtignok 
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havde engang Forgreninger af den samme Stamme besat 
Italiens Vestkyst og Sicilien — nemlig Ausonerne Campa- 
nien, Itali Lucanien og Bruttien, Siculerne Sicilien; 
men de bleve dels helleniserede dels opslugte af de fra 
Bjergene fremtrængende sabelliske Stammer (Samniter). 
Selv i Latium bleve Latinerne trængte indenfor snevre 
Grændser af Sabiner, Hernicer, Æquer ogVolscer, saa at 
ved den historiske Tids Begyndelse kun Landet mellem 
Tiberen, Anio, Albanerbjerget og Havet, et Gebet paa 
nogle og tredive Qvadratmile udgjorde det egentlige Latium, 
hvor den latinske Nationalitet holdt sig i sin Renhed. La
tinernes Hovednæringsvej var Agerdyrkning og Kvægavl; 
men Handelen var heller ikke ubetydelig, især efter at 
den oplivedes ved Samkvemmet med Grækerne. De stode 
over de övrige Italikere i Cultur, og den patriarchalske 
Levemaade havde hos dem tidlig udviklet sig til et ordnet 
Samfundsliv i Byer, som anlagdes omkring paa Höjene. 
Byerne sluttede sig atter sammen til fælles Beskyttelse i 
Forbund, som styrkedes ved fælles religiöst Midtpunkt, 
Fester og Offringer. Et saadant Foreningspunkt for det 
hele latinske Folk var feriae Latinae, en aarlig Fest for 
Jupiter Latiaris o: det latinske Forbunds Skytsgud i 
Templet paa Mons Albanus, og Dyrkelsen af Forbun
dets Lares og Penates i Lavinium, hvori laa Beteg
nelsen af Latinerne som een Folkefamilie. En mægtig 
Stilling indtog Alba Longa paa Albanerbjerget, nær der
ved laae de gamle latinske Byer Tusculum og Aricia; 
nærmest Sabinerlandet Tibur og Præneste. Alle vare de 
anlagte paa Höjder, som frembøde naturlige Fæstninger, 
sund Luft og frisk Kildevand, hvorpaa Sletten har Mangel.

Latinerne stode i fjendtligt Forhold til alle deres 
Naboer. Sabinerne, Bjergbeboerne Nord-Ost for Latium, 
vare dem vel beslægtede, forsaavidt de begge havde et 
fælles Udspring! den indo-europæiske Folkefamilie *)> men

O Sprogforskningen har med Hensyn til Italiens Befolkning fört 
til folgende Resultat. Imod Syd-Öst paa den calabriske Halvö 
boede Japygerne, sandsynligvis Levninger af Italiens Ur
indbyggere, som af de övrige, indvandrede Folk vare for
trængte til disse afsides liggende Bopæle. Halvöens Midte 
beboedes af to Folk eller snarere to Grene af det samme 
Folk, Latinerne og Umbrerne, hvis oprindelige Enhed 
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i Tidernes Löb havde de forskjellige Forhold, hvorunder 
de levede, medfört en Udvikling af dem i forskjellig Ret
ning. Medens Latinerne havde gjort raske Fremskridt i 
Cultur, bevarede Sabinerne under det raaere Liv paa Bjer
gene længe deres gamle Haardförhed, Nöjsomhed og over
troiske Gudsfrygt; de levede i aabne Flekker, under 
patriarchalske Former og ernærede sig ved Kvægavl og 
den dermed forbundne Agerdyrkning. Lokkede af Slettens 
mildere Egne vare de ved den historiske Tids Begyndelse 
i en fremadskridende Bevægelse imod Latium, og Latinerne 
havde ikke altid kunnet modstaae deres Angreb. Æquer, 
Hernicer, Volscer og Rutuler, Stammer, som stode Sabi
nerne nærmere end Latinerne, havde ligeledes taget deres 
Part af Latium. Det er tvivlsomt, om Latinerne havde 
kunnet bevare deres Uafhængighed og Nationalitet i denne 
Kamp, hvis ikke Rom havde hævet sig som dens Bolværk 
og bevirket det modsatte Resultat, at tvertimod de andre 
Stammer bleve latiniserede, og det saa hurtigt, at man 
deri har det sikkreste Bevis paa deres oprindelige indbyrdes 
Slægtskab. Italiens Vestkyst Nord for Tiberen beboedes 
af Etruskerne ellerRasennæ. De staae i den skarpeste 
Modsætning til de övrige italiske Folk i Sæder og Skikke 
(navnlig de religiöse) saavel som i Sprog, dette Natio
nalitetens vigtigste Kjendemærke, hvilket — efter den 
ringe Kundskab, man har dertil — ikke synes at kunne 
henregnes til nogen af de större Sprogfamilier. Tidlig 
Opblomstren af Handel og Industri bidrog til Dannelsen af 
Stæder med faste, communale Forfatninger. I Spidsen for 
dem stode Lucumones, hvis Magt hvilede paa og begrænd- 
sedes af et stærkt Aristokrati. Den oprindelige Befolkning 
af umbrisk Stamme var undertrykt og gjort livegen. Rom

tilstrækkelig godtgiöres af deres Sprogslægtskab. Efterat 
Latinerne tilligemed deres Brödre, Ausonerne Og Itali havde 
indtaget Vestkysten Syd for Tiberen, tilfaldt Bjergene og 
Ostkysten Umberne og de fra disse udgangne Stammer, Sa
binerne, Marserne, Pelignerne, Samniterne (hvilke sidstes 
Fremtrængen endog falder indenfor den historiske Tids Grænd- 
ser), Den umbriske Befolkning, der havde udbredt sig over 
Landet mellem Alperne og Tiberen, blev underkastet de fra 
Nord indvandrede Etrusker, der bestemt adskille sig fra de 
övrige Italikere. Endelig blev en stor Del af Syditalien 
helleniseret ved de fra Grækenland udsendte Colonier. 
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modtog hyppig Familier af denne beslægtede Stamme, som 
flyede Undertrykkelsen a). Stæderne vare, ligesom i La
tium, forenede ved Forbund, som dog synes at have havt 
mere religiös end politisk Charakter; i det mindste er der 
i Krigene mod Rom sjælden Spor .af fælles Optræden; men 
den enkelte Commune förer Krig paa egen Haand. For
resten gjorde det naturlige Grændseskjel, som Tiberen 
afgav, at den krigerske Beröring mellem Latinei; og Etrusker 
ikke var saa hyppig, som det kunde ventes af to saa 
modsatte Folk. Det er egentlig i den ældste Tid kun 
Staden Veji, som kommer i. Kast med Rom, for at hævde 
Fidenæ paa venstre Tiberbred som etruskisk Besiddelse.

2. Paa Palatium, en Höj i den lave Række, som 
udstrækker sig ved Tiberens venstre Bred i en Afstand af 
omtrent tre Mile fra Havet, havde paa en Tid, som vi 
ikke nærmere kunne bestemme, nedsat sig en Coloni af 
handlende og agerdyrkende Latinere, der förte Navnet 
Ramnes. Dette er den förste Spire til Rom. Stedet 
kunde synes mindre tillokkende for Nybyggere: der er 
ingen Rigdom paa Kilder; da Floden har for lidet Fald til 
at före det i Regntiden rigelig tilströmmende Vand med 
sig og altsaa gaacr over sine Bredder, danner der sig 
Sumpe i Dalene, som hindre Dyrkelsen og gjöre Climaet 
usundt. Heldigere var disse Höjes Beliggenhed i mercantil 
og militær Henseende. Tiberen er Latiums naturlige 
Handelsvej og ved dens Munding findes den eneste gode 
Ankerplads paa hele Kysten af Latium vetus; ved nu selv 
at ligge i passende Afstand fra Havet og have sin Havne
stad (Ostia) ved Flodens Udlob kunde Rom paa een Gang 
beskytte Flodsejladsen og være dækket mod söröveriske 
Overfald. At Rom tidlig var Handelsstad, derom vidner, 
at det först af alle latinske Byer slog Mont, havde en 
Galej i sit Vaaben og i den förste historiske Tid sluttede 
et Handelsforbund med Carthago. I militær Henseende var 
Rom ved sin Beliggenhed et Bolværk mod Etruskerne, mod 
hvem man sögte at hævde Janiculum paa den höjre Flodbred,

?) Et Quarter i Rom fik derved Navnet victts Tiisens 
(Liv. II, 14) Tarquinius Priscus’s Indvandring i Rom (Liv. I, 
34) skjönt den fra et historisk Standpunkt maa forkastes, 
vidner dog otn, at saadanne Indvandringer fandt Sted. 
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ligesom Veji havde sit Brohoved i Fidenæ. Denne tre
dobbelte Virksomhed som agerdyrkende, handlende og 
krigersk Folk, gav det ældste Samfund paa Palatium dets 
Civilisation, dets indre Orden og dets Styrke. Det er 
sagt, at Sabinerne tidlig fandtes i en fremadgaaende Be
vægelse fra Bjergene mod den latinske Slette. Deres længst 
fremskudte Position mod Vest var paa Höjen Quirinalis, 
hvor en af deres Stammer ved Navn Tities havde grundet 
et lignende Etablissement lige over for det latinske paa 
Palatium. Hvert af disse Anlæg havde sin Konge og var 
uafhængigt af det andet. I Førstningen herskede de sæd
vanlige Stammestridigheder imellem dem, under hvilke 
Tities endog bemægtigede sig C api to li um; men i Ti
dernes Löb skete der en Tilnærmelse mellem dem, indtil 
de forenede sig i en Unionsstat med indbyrdes Ægteskabsret 
(counubium), dog saaledes at hver beholdt sin egen Konge 
og Selvstændighed i de indre Anliggender. Efterhaanden 
som de blandedes ved Ægteskaber, forsvandt Alstanden 
imellem dem; de fik een Konge (i Forsiningen valgt afvex- 
lende blandt dem), eet Senat (i Forsiningen bestaaende af 
lige mange af hver Stamme) og een fælles Folkeforsamling, 
hvori hver Stamme stemmede med 10 Afdelinger (Curier). 
Længst varede det, inden Religionen smeltede sammen, 
ligesom de adskilte Bopæle, Ramnes paa Palatium, Tities 
paa Quirinalis og Capitolium, lige til den seneste Kongetid 
vidnede om Folkets Sammensætning. Den forenede Stat 
er Romerstalen; Folkets officielle Navn er Popuhis Romanus 
Quirites (Quirilium). Altsaa er Rom stiftet ikke, som Tra
ditionen siger, af landflygtige og Udskuddet fra Nabo- 
stæderne, men ved en heldig Forening af Latinere og 
Sabinere, to nærbeslægtede Folk, der hver for sig medförte 
sine Ejendommeligheder til Udviklingen af den romerske 
Nationalcharakter. Dog blev det latinske Element i Tidens 
Löb det fremherskende, dels fordi de vare de mest civili
serede, dels fordi Statens successive Forøgelse skeer ved 
Optagelse af latinsk Befolkning og Gebet. Det er egentlig 
kun i Religionen, at man sporer sabinske Bestanddele. 
Der nævnes endnu en tredie Stamme foruden Ramnes og 
Tities, som deltagende i Statens Sammensætning, nemlig 
Lu ceres. Da de dog kun fremtræde lidt i Historien og 
Navnets Oprindelse er uklar, kan det ikke afgjöres, til 
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hvilket Folk de have hört. Rimeligt synes det at antage 
dem for Latinere, maaskee for Albanerne, som efter deres 
Byes Ødelæggelse fandt et Tilflugtssted i Rom. De fik 
Bopæle paa mons Cælius.

3. Den romerske Statsform er i sin. Oprindelse et 
Billede af den romerske Familie. Familien er Enheden, 
Staten Samlingen af disse Enheder. Den romerske familia 
bestaaer af Husfaderen (paterfamilias), hans Kone (mater 
familias), Sønnerne og deres Koner, de ugifte Döttre (filii 
og iiliæ familias ), fremdeles af Formuen (res familiaris), 
som dels er Slaver dels Kvæg og andre Gjenstande. Alt 
hvad der horer til familia styres af Faderens enemæglige 
Villie ). Han har Ret over sines Liv og Lemmer; han 
ejer, hvad de fortjene ved eget Arbejde (pcculium); han 
kan sælge sin Sön ligesaavel, som sin Slave. Imod 
Misbrug af saadan en Magt kan man ikke værge sig; thi 
hans Myndighed er uindskrænket af Love og uomstødelig. 
Ikke desto mindre gaves der visse Regler og Grundsæt
ninger, helligede i Folkets religiöse Bevidsthed, som satte 
en Grændse for en altfor stor Vilkaarlighed fra Faderens 
Side: saaledes truedes den med Gudernes Straf, som solgte 
sin Hustru eller gifte Sön; fremdeles var det Faderens 
Pligt, för han udtalte nogen streng Straffedom, at raadföre 
sig med sine nærmeste Slægtninge; eller med andre Ord 
Fadermyndigheden indskrænkedes ved fas, ikke ved ius. 
Naar Faderen döde, fremtraadte Sønnerne som lige saa 
mange patres familias, hvorved den ene Familie deltes i 
flere; men de sammenholdtes endnu ved stærke Baand, 
ved Mindet om det tidligere Forhold, hvori de havde staaet 
under samme patria potestas, ved fælles huslige Olfringer 
og ved fælles Ejendom; thi i den ældste Tid skiftedes der 
ikke mellem Bornene. Men efterhaanden som Familiernes 
Tal fra Generation til Generation udvidedes, lösnedes natur
ligen Baandet imellem dem mere og mere, indtil man ikke 
længer var istand til at paavise fjernere Slægtskab gjennem 

3

4

3) De gifte Döttre gik over i deres Mands Familie, saa at familia 
kun indbefatter Mandsstammen.

4) Faderens Magt i Forhold til Hustruen hedder manus, i Forhold 
til Börnene patria potestas, i Forhold til Gjenstandene (Slaverne) 
dominium.
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alle dets Led. Paa dette Punkt ophorer Begrebet familia 
og opstaaer Begrebet gens. Til samme familia höre fölgelig 
alle, som kunne forfölge deres Nedstammen fra en fælles 
Stamfader gjennem alle Led, og de hedde agnati; gens 
omfatter desuden dem, hvis Slægtskabs Grad ikke mere 
kjendtes, men hvis fælles nomen dog beviste, at de havde 
fælles Stamfader; de hedde gentiles. Baade Agnater og 
Gentiler ere af samme Mandsstamme. Samlingen a’f disse 
Gentes eller Efterkommere af de förste Nybyggere af 
Stammerne Raumes, Tities, Luceres, der nedsatte sig paa 
de romerske Höje, udgjör det romerske Folk. Det mellem 
de enkelte Gentes ligelig udstykkede Land er ager Roma
nus 5). Medlemmerne af Gentes nyde de Rettigheder, som 
den offentlige og private Ret hjemler i det romerske Sam
fund, og ere bundne ved de Pligter, samme paalægger: 
de ere rives Romani eller, hvad der oprindelig er ensbety
dende dermed, patricii.

5) Familiens oprindelige Besiddelse af Jord synes at have været 
to iugera.

Der staaer endnu tilbage at omtale en Klasse Mennesker, 
som fra den ældste Tid af udgjorde en Del af Befolkningen 
i Rom, nemlig clicntes. De vare uden Tvivl italiske Ur
indbyggere , som maatte underkaste sig de indvandrende 
Erobrere, berövedes deres Grundejendom og stilledes i et 
Afhængigheds- og Beskyttelsesforhold til Sejrherrerne. 
Clienter fandtes derfor ikke alene i Rom, men i Alminde
lighed i de italiske Stæder. De vare ikke massevis stillede 
i et underkuet Forhold til hele Folket, men gruppevis 
bundne til de enkelte Gentes ved gjensidige Rettigheders 
og Pligters Baand.

Familiefaderen er Beskytter (patrouus) for de hans 
Gens tilhörende Clienter, og det er hans Pligt, som saadan, 
at sorge for deres Underholdning. Derved fremtræde disse 
som Patriciernes Fæstere, dyrkende smaa Jordlodder, der 
ere dem anviste til Brug, men ikke kunne blive deres 
Ejendom, da den kun erhverves ved Arv. Patronen skal 
varetage deres Formues-Interesser, staae dem bi i Rets
sager, i hvilke de ikke kunne fremtræde selvstændig, kort 
sagt beskytte dem i alle offentlige og private Anliggender. 
Til Gjengjæld herfor bör Clienterne være deres Beskytter 
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hörige og lydige i alt (cliens af cluere, og navnlig 
yde ham Pengehjælp, hvad enten han skal löskjöbes fra 
Krigsfangenskab eller jbetale idömte Mulkter, eller hans 
Datter skal udstyres. Dette Forhold var arveligt; ligesom 
Clienterne bære Patronens Navn, ere de bundne med deres 
Efterkommere til hans Slægt. Clienternes Stilling til Pa
tronen er dannet efter og har megen Lighed med Börnenes 
til Faderen; Clienterne danne et Led af Familien og staae 
Familiefaderen nærmere end hans egne beslægtede paa 
Kvindesiden (cognati). Derfor kunde en Client og Patron 
ikke anklage hinanden eller vidne mod hinanden for Retten. 
Det kunde ikke let komme til Misbrug af Patronens Ret 
eller Opsætsighed fra Clienternes Side, fordi det i sit 
Væsen var et Pietetsforhold, begrundet paa fas eller paa 
Folkets religiöse Bevidsthed. Det var en overleveret Fore
stilling, at den, der krænkede sine Clienters Ret, var 
hjemfaldet til Straf; bans caput var sacrum diis inferis.

4. Da Staten er opstaaet ved en Forening af de saa 
bestemt begrændsede og afdelte Familier, maalte Regerings
formen naturligen dannes efter Familieforholdets Monster; 
Familieretten maalte blive Grundlag for Statsretten. Kongen 
förer i Staten, ligesom Faderen i Familien, en uindskrænket 
Regering og er ikke ansvarlig for nogen menneskelig 
Magt. Hans Magt betegne Romerne som potestas regia 
og imperium regium, Under den förste hörer, hvad vi kalde 
den överste Administration baade af indre og ydre, civile 
og militære, verdslige og gejstlige Anliggender: han 
sammenkalder Senat og Folkeforsamling, udnævner Embeds- 
mænd og Senatorer, raader over Statens Pengevæsen, 
fordeler det erobrede Land, opforer offentlige Bygninger, 
slutter Fred, erklærer Krig osv.; han er fremdeles Statens 
överste Præst, förer Overopsigt med Gudsdyrkelsen, udnæv
ner Præster. I imperium regium laa Kongens Myndighed 
som överste Feltherre, samt hans Magt til at dömme og 
lade Dommene exequere. Visse Udmærkelsestegn, insignia, 
betegnede disse Grene af hans Magt; de tolv lictores med 
fasces og secures ere Billedet paa hans imperium, sella 
curulis og toga picta paa hans potestas, og scipio eburneus 
med Örnen pryder ham (ligesom ogsaa den överste Gud) 
som Statens överste Præst. Man seer, at Kongens Magt 
over Borgerne i det offentlige Liv svarer til Faderens over 
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Familien i det private. Hvis Kongen vilde misbruge sin 
Magt, gaves der intet legalt Middel for Borgerne til at 
modsætte sig hans Villie, ligesaa lidt som Sönnerne turde 
være deres Fader ulydige. Der fandtes ingen Constitution, 
som bandt Hænderne paa Kongen, ingen skrevne Love, i 
Overensstemmelse med hvilke han skulde regere. Og dog 
var den romerske Forfatning langt fra at være noget 
Despoti; det var meget mere, som Sallust kalder den, et 
imperium legitimum. Begrændsningen for Kongen, er den 
samme som for Familiefaderen, nemlig fas, den af Gud 
givne Lov eller, hvad der betegner det samme, den i hele 
Romerfolkets Hjerter skrevne Lov: vox populi vox dei. 
Kongens Magt er udgaaet fra Folket, som har overdraget 
ham den det tilhörende Souverainetet paa Livstid, for at 
han skal före Regeringen efter de i Folkets Bevidsthed 
indgroede og fra Forfædrene overleverede hellige Ved
tægter; han er sat til at holde disse i Hævd, ikke til at 
bryde dem. En saadan gammel Vedtægt gjorde det til 
Pligt for Kongen at raadspörge de gamles Raad, senatus, 
i alle vigtigere Tilfælde, ligesom Familiefaderen sine nær
mest beslægtedes Forsamling. Senatet bestod af et Antal 
af de anseteste Husfædre valgte af Kongen udaf Patricier
nes Gentes paa Livstid. Det kom kun sammen, naar Kongen 
kaldte det, og maatte kun raadslaae over de Spörgsmaal, 
som han forelagde; det kunde kun give Raad, ikke fatte 
Beslutninger, som vare bindende for Kongen. Ikke desto 
mindre maatte han dog betænke sig paa at handle tværtimod 
Raadets Villie; thi i saa Fald blev hans Raadspörgelse af 
Senatet kun en tom Form, hvilket lige meget stred imod 
Tidens Aand og mod den Guds Villie, som gjennem Vars
lerne havde tilkjendegivet sit Bifald med Statsformen. 
Kongen vidste meget vel, at han ikke regerede „af Guds 
Naade“, men ifölge Folkets Villie; derfor maatte han sögé 
sin Styrke hos Folkets udvalgte og stötte sine Handlinger 
til Raadets Myndighed. Jo dybere denne Overbevisning 
var indgroet i alle Borgere, Kongen indbefattet, desto större 
blev Senatets Betydning, skjönt dets Magt blot var moralsk 
(auctoritas). Undlod Kongen aldeles at spörge Senatet, da 
overlraadte han sine Pligter mod Gud og Mennesker og 
forvandlede Kongedømmet til et Despoti, men gjorde sit 
til at fremkalde Revolutionen, mod hvilken hans Magt intet 
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formaaede. Dette lære vi af Tarquinius’s Exempel, om 
hvem det just berettes, at han betegnede sit Tyranni ved 
at undlade at cornplettere Senatorernes Antal og handle 
paa egen Haand uden Raadets Medvirkning.

I de ældste romerske Instituters Række har dernæst 
Folkets Forsamling, comitia curiata, sin Betydning. De tre 
Stammetribus inddeltes hver i ti Curier, hvis Medlemmer 
stode hverandre fuldstændig lige i borgerlige Rettig
heder. De enkelte Curiers Medlemmer, curiales, forbandtes 
indbyrdes ved fælles Olfringer og fælles Maaltider, som 
fandt Sled i deres Forsamlingssted, curia, et indviet Sted 
med et Arnested og en Spisesal, saa at man ogsaa i denne 
Inddeling erkjender en Udvidelse af Familiebegrebet. I 
Spidsen for hver Curie stod en curio, for dem alle en curio 
maximus, hvis Forretninger væsentlig bestode i Besörgelsen 
af Offringernc. De 30 Curiers Forsamling traadte sammen 
först paa Capitolium, siden paa comitium, en Plads paa 
Torvet, paa Kongens Kaldelse; han alene havde Ret til at 
före Ordet og til atforelæggeSporgsmaaltilAfgjorelse. Folket 
havde kun at besvare disse med Ja eller Nej. Der afstem
medes efter Curier og Majoriteten gjorde Udslaget; indenfor 
Curierne stemmedes viritim. Folkets Forsamling kan for 
saa vidt siges at have begrændset den kongelige Myndighed, 
som der gaves Tilfælde, hvori han ikke uden at overtræde 
den gjældende Skik og Sædvane kunde undlade at have 
hele Folkets Bifald til en Foranstaltning. Hvilke disse vare, 
kunne vi ikke i det enkelte afgjöre, men det maa have 
været, naar indgribende Forandringer i den bestaaende 
Statsorden agtedes fornödne. Naar Kongen for Exempel 
önskede fremmede Familier optagne i Patriciernes Samfund, 
var det nödvendigt for ham at vide, om Borgerskabet ogsaa 
virkelig vilde anerkjende dem som sine lige berettigede. 
Kjernen af Folkets Magt bestaaer dog egentlig deri, at 
Souverainiteten (majestas) beroer hos det. Saalænge Kongen 
lever, har det frivillig overdraget ham Udøvelsen af den 
souveraine Magt; men ved hans Död falder den atter til
bage i Folkets Haand: res (a: res publica) ad patres (as 
patricios) redit, Livius I, 10, indtil en ny Konge atter 
vælges.

Kongevalget foregik paa folgende Maade. Folket 
traadte sammen paa Comitierne og valgte en Mellemregent: 
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patricii coéunt ad interregem prodendiim. Ham overdrages 
for et vist, kort Tidsrum potestas regia, navnlig Bemyn
digelse til at gjenoprette den ved Kongens Död afbrudte 
Forbindelse med Guderne gjennem auspicia publica, besorge 
de Kongen paahvilende Statsoffringer, samt til at lede det 
nye Kongevalg. Efter at han under Raadspörgelse af 
Senatet har valgt en Candidat til Thronen, forelægger han 
Curiernes Forsamling sit Valg til Bekræftelse eller For
kastelse; Folkets Myndighed indskrænker sig i dette, som 
i alle Spörgsmaal, til et simpelt Ja eller Nej. Derfor 
hedder det: interrege comitia habente, populus regem creat, 
eller rogat interrex, iubct populus. Efter at creatio var fore- 
gaaet, krævede Kongens præstelige Værdighed en efter de 
hos Livius 1, 18 nævnte Ceremonier foretaget inauguratio, 
ved hvilken det samme Spörgsmaal, der ved Creatio stilledes 
til Folket, nu forelagdes Guderne, nemlig om den valgtes 
Person var Guderne behagelig. Gave Varslerne et bekræf
tende Svar, var det ikke blot ius, men ogsaa fas for ham 
at regere. I Kraft af den ved disse Acter overladte 
Potestas regia sammenkalder Kongen nu atter Comitia 
curiata for selv at modtage af Folket Imperium regium 
eller den dömmende og straffende Myndighed (ius vitæ & 
necis) over Borgerne. Det skete under Formen af en Lov, 
lex curiata de imperio; ensbetydende hermed er Udtrykket 
auctoritas patrum 6) (o: patriciorum), fordi Folket herved 
yderligere bekræfter Valget ved at love Lydighed og Troskab 
mod Kongen. Det er altsaa en Slags Hylding og Edsfæstelse 
af Folket.

5. Uagtet Statsstyrelsen var meget simpel, kunde 
dog Kongen ikke i egen Person besorge alle de ham 
paahvilende Pligter. Roms Stilling mellem fjendtlige Stammer 
gjorde Udøvelsen af Imperium til hans vigtigste Forretning; 
for at nu ikke Gudstjenesten under hans idelige Fraværelse 
i Krigen skulde lide noget Afbræk, besörgede præstelige 
Embedsmænd, udnævnte af Kongen paa Livstid, de fleste 
Offringer, medens den överste Opsigt med Cultus forbe
holdtes Kongen. Hver af Roms tre Hovedguder, Jupiter, 
Mars og Quirinus havde saaledes sin særegne Præst, flamcn, 
som var udelukket fra alle politiske Forretninger og hvis

°) Liv. I, 32: patres auctores fuere.
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Liv var bundet til et strængt Ceremoniel; de Vestalske 
Jomfruer, sex i Tallet, vogtede Vestas Ild under speciel 
Opsigt af Pontifex, der i Gudindens Navn udövede patria 
potestas over dem, tugtede dein, naar de forsömle deres 
Pligt, og udtalte Straffedommen over dem, naar de gjorde 
sig skyldige i incestus. Tolv Salii vare indviede til Guds
tjenesten for Mars Gradivus (den landlige Guddom, der 
beskyttende skrider omkring Byen) og havde deres Hellig
dom paa Palatium, lige saa mange for Quirinus ved Templet 
paa Quirinalis; de holdt i Marts Maaned deres Festoptog 
gjennem Byen i fuld Bevæbning med de hellige Skjolde, 
ancilia, dandsende en Vaabendands tripudium og syngende 
carmina Saliorum eller axamenta. Af större Vigtighed for 
os ere de tre Præstecollegier, Fetialcs, Augures og Pontifices, 
fordi de i deres Function traadte i Beröring med Staten 
og Organerne for det offentlige Liv. I Fetialernes Collegium 
er Kundskaben om Folkeretten nedlagt, og naar dennes 
Bestemmelser skulle anvendes, benytter Kongen deres 
Vejledning. De ere især virksomme ved Afsluttelse af 
Forbund med fremmede Stater og ved Krigserklæringer; 
en Fetial, pater patratus, fremtræder som Repræsentant for 
Kongen, for at udfore de folkeretlige Skikke, hvis Iagt
tagelse betinger Handlingens Gyldighed r). Det er iövrigt 
en för-romersk Institution 8) som sandsynligvis allerede 
blev anvendt ved Foreningen af Ramnes og Tities til en 
Forbundsstat. Fetialernes Antal var tyve. Augurernes 
Collegium, som bestod af fire, siden sex Personer, har sin 
Virksomhed ved auspicia publica. Det romerske Folks 
Religiositet tillod hverken i det offentlige eller private Liv 
at foretage nogen Handling af Vigtighed uden först at 
have raadspurgt Guderne gjennem Auspicierne. Det gjaldt 
her ikke saaledes som hos Grækerne om ved Hjælp af 
Spaamænd og Orakler at see ind i Fremtiden; Romeren 
vilde kun have at vide, om Guden billigede eller misbilligede

8) Liv. 1, 32 tillægger Ancus deres Indførelse i Rom, andre 
Numa; Meningen er, at der ikke gaves nogen bestemt Beretning 
derom. Liv. lader Fetiales have hjemme hos Æquicoli, naturlig 
fordi disse ere il, qui æquuiu coluirf.

’) Exempler herpaa haves hos Livius 1, 24, 32, 38. De her 
angivne Formler ere de i den senere republikanske Tid brugte, 
som Livius har overfort paa den ældste Tid.
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den Handling, han stod i Begreb ’med at udfore. Selv 
Byen Rom er anlagt auspicato: den hele romerske Stats
orden har modtaget den guddommelige Sanction ad denne 
Vej og er derfor i Folkets Öjne uantastelig. Folkets 
Conservalisme beroer paa dets overtroiske Gudsfrygt. 
Derved blev Augurernes Præsteskab af stor Betydning, 
hvilket det paalaa at tolke Jupiters Villie, den han tilkjende— 
gav gjennem Jertegn og Fuglenes Flugt. Fremgangs- 
maaden herved var udviklet til et helt System (divinatio), 
hvis minutiöse Regler vare nedlagte i Skrifter, libri augurales, 
og som hemmeligholdtes til at være Augurernes udelukkende 
Ejendom. Retten til at tage Auspicier paa Statens Vegne 
(spectio) tilkom ene Kongen 9); men da det kom an 
paa, at der ikke skete nogen, nok saa lille Fejl i de 
nøjagtig paabudne Ceremonier, hvori han ikke kunde være 
tilfulde indviet, tilkaldte han gjerne Augurerne til Bistand 
ved Handlingens Udførelse. De ere altsaa kun at betragte 
som sagkyndige, periti eller prudentes, som private Mænd, 
uden potestas; deres Hverv er nuutiatio, o: Besvarelse af 
det af Kongen forelagte Spörgsmaal, om Varslerne ere 
heldige eller uheldige. Af denne afhang da, om den paa- 
tænkte Handling kunde udfores eller ikke. Om Augurerne 
sagdes: ad auspieia adhibeutur eller sunt in auspicio, om 
Kongen, habet auspieia. Han er udkaaret af Folket til paa 
dets Vegne at træde i en stadig Forbindelse med Guderne, 
en nødvendig Betingelse for Statens Bestaaen; naar en 
Konge doer, afbrydes- for el Öjeblik denne Forbindelse, 
idet Retten til at tage Auspicier falder tilbage i deres 
Hænder, hvorfra den udgik, Borgerskabets, indtil den 
udvalgte Interrex paa ny kan oprette den. Hos Interrex 
spiller Augurerne samme Rolle, som hos Kongen. De hyp
pigst forekommende Tilfælde, hvor der tages Auspicier ere 
ved Kongens Tiltrædelse (inauguratio), ved Udgangen i 
Krig og ved Afholdelsen af Folkeforsamlinger, samt ved 
Indvielsen af Præster. Privat havde enhver Borger Ret til

9) Traditionen lader Roniutns selv tage Auspicier, være sin egen 
Augur, fordi Augurernes Collegium sagdes at være oprettet 
af Ninna; men det er en almindelig latinsk Institution, og den 
existerede længe för Rom.

2
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at udforske Gudens Villie, men det havde ikke Betydning 
eller Virkning for det offentlige Liv. Med Augurerne maa 
ikke forvexles Haruspices, der gave sig af med Udtydningen 
af Jertegn, især Lynild, og af Offre; men de vare en 
etruskisk Indretning, som ikke havde synderlig Betydning 
i Kongetiden, men först benyttedes, efter at de nationale 
Præsteskaber tabte i Anseelse. I den ældre Tid hentedes 
de undertiden fra Etrurien for at forklare Jertegn, der 
ikke kunde udtydes ritu Romano. Collegium Pontificum 
bestod af fire Medlemmer under Kongens Forsæde 10). 
Dette Præsteskabs Væsen beroer paa Betragtningen af 
Staten, som en udvidet Familie. Kongen repræsenterer 
Staten, ligesom Husfaderen Familien, i Forholdet til Guderne. 
Collegiet er at sammenligne med den mandlige Del af 
Familien, der gaaer Faderen til Haande i den nöjagtige 
Opfyldelse af Ceremonierne. Pontifices ere derfor ikke 
knyttede til nogen enkelt Guds Tjeneste, men före dels 
den almindelige Opsigt over Cultus dels forrette de Cere
monier, som ikke henhöre under de specielle Flaminer. 
Blandt disse kunne som de mest charakteristiske nævnes 
Offringerne til Vesta og de med hende i nær Forbindelse 
staaende Penates o: Skytsguderne for Statens Husholdning, 
ved hvilke Vestalinderne fungerede ved Siden af Pontifices 
svarende til Familiens ugifte Döttre; thi Staten har, lige 
som Familien, sit Arnested med Penater, hvis Cultus svarer 
til den huslige; fremdeles Offringerne for Lares, eller 
Statens Stamfædre, Romulus og Remus, med deres Moder, 
^.cca Larentia; Indvielsen af Steder saavelsom Ophævelsen 
af Steders Hellighed (inauguratio og exauguratio) osv. Som 
Middelpunkt for Statens Religion fremtræde Pontifices 
derved, at de ere i Enebesiddelse af Kundskaben om ius 
divinum; de alene have Adgang til Archivet i domus 
regia ved Statens Arnested, hvori de religiöse Rets
bestemmelser opbevaredes, navnlig leges regiæ, en Sam
ling af den ældste Sædvaneret med Hensyn til Sacra, 
libri pontificales, der indeholdt Gudstjenestens Ritual, 
decreta pontificum, Fortegnelsen over de hellige Steder og 

’°) Kongens Forretninger, som Præses for Pontifices, gaae i 
Republiken over paa Pontifex maximus, der ikke synes at 
have existeret i Kongetiden, uagtet Liv. siger det I, 20.
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de til Offringer passende Tider osv. Som Fortolkere af 
den guddommelige Ret paalaa det Pontifices at afgive deres 
sagkyndige Mening, saavel naar Kongen afæskede den paa 
Statens Vegne, som for private, der maatte henvende sig 
til dem, samt vaage over, at de övrige Præster opretholdt 
Gudstjenesten efter den gjældende Norm "j. Som Fölge 
af, at Pontifices alene vidste, quibus diebus sacra fierent, 
tilkom dem ogsaa Beregningen af Calenderen. Da Romerne 
fulgte Maaneaaret, men Festerne knyttede sig til bestemte 
Aarstider, tilvejebragte de Overensstemmelsen med Sol- 
aaret ved Indskydelse af Skudmaaneder, efter en Cyclus 
paa 19 Aar. Da dette var overladt til Pontifices uden 
Ansvar, fik de en betydelig Indflydelse paa Statsforret
ningernes Gang, som senere misbrugtes.

Vi sagde, at de gejstlige Embedsmænd havde deres 
Myndighed fra Kongen og kun handlede paa hans Ordre; 
det samme gjælder om de verdslige. Medens Kongen 
anförer Hovedstyrken, Fodfolket, har han en tribunus 
celcrum til at före Rytteriet, ccleres eller de tre centuriæ 
equitum, bestaaende af et lige Antal af hver af de tre 
Stammetribus (c- Ramuensis, Titicnsis, Lucerensis). Varig
heden af Tribunens Embede afhænger af Kongen; men at 
Rytteriet er et staaende Corps, beviser, at det ogsaa var 
besat i Fredstid. En blot midlertidig Post er præfectus 
urbi, udnævnt af Kongen, til i hans Fraværelse i Krigen 
at varetage hans Pligter i Byen, navnlig custodia urbis, 
hvortil han kan opbyde det ældre Mandskab. Der nævnes 
endnu et enkelt Tilfælde, hvor duumviri perduellionis ud
nævntes af Kongen til Behandlingen af en criminel Sag.

Den romerske Forfatning, hvis Hovedtræk her ere 
fremstillede, falder, som det let sees, ikke sammen med 
nogen af de moderne Statsformer, men har Elementer af 
dem alle i sig. I Sammenligning med Nutidens absolute 
Monarcher har den romerske Konge paa den ene Side en 
langt mere udstrakt Myndighed, forsaavidt han i Kraft af 
sit Imperium kan dömme og straffe Borgere endog paa 
Livet, paa den anden Side er han mere bunden, ved For
pligtelsen til at tage Senatet paa Raad i Udövelsen af sin 
Embedsmyndighed og have Folkeforsamlingens Indvilgelse

*') Liv. I, 20, nævner deres Pligter. 
2*
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til Forfatningsforandringer. Constitutionei er Regerings
formen heller ikke, da Senatet kun er beklædt med raad- 
givende og moralsk Magt, men aldeles ingen lovgivende 
Virksomhed udover. Endelig staaer Kongen i et ganske 
andet Forhold, end en Præsident for en Republik, fordi 
Folkesouverainiteten i Rom kun kommer tilsyne i Valg
handlingen, men iövrigt hviler i Kongens Haand. Det 
charakteristiske ved det romerske Monarchi er, at det 
indenfor den bestaaende Tilstands Omraade lægger al Magt 
i Kongens Haand, at det følgelig ikke adskiller den 
udøvende og dömmende Magt, som begge tilkomme Kongen, 
medens en lovgivende Magt slet ikke existerer, og Ordet 
lex slet ikke kjendes i Betydningen af en organisk Lov 
eller en Lov, der gaaer ud paa en Forfatningsforandring. 
Den egentlig lovgivende Virksomhed træder först i Live 
med Comitia centuriata og faaer först i sin Betydning i 
Republiken. Mangelen af Lovbestemmelser for Stats
magternes Beføjelse føltes ikke, fordi Statsordenen var en 
naturlig og consequent Udvikling af Familielivet og saa at 
sige fastgroet i Folkebevidstheden. Heri laa dens Styrke. 
Da Kongen var kommen til Magten ved Medborgeres og 
Ligemænds Valg, delte han Folkets Overbevisning om den 
af Guderne bekræftede Forfatnings Uantastelighed, den han 
var særlig kaldet til at vaage over. Misbrugte han Magten 
til at omstöde den, da bröd han sin Forpligtelse mod 
Guder og Mennesker og bortstödte den Basis, hvorpaa 
hans Stilling hvilede, og hvor skulde han da söge sin 
Styrke, naar Folket ogsaa paa sin Side bröd Overens
komsten og hævede sin Haanrl imod ham. Men i denne 
Simpelhedens og Overtroens Tid, da Thronen endnu ikke 
var omgivet af fristende Glimmer, var der ingen Fare 
for, at Kongen skulde vove et saa farligt Spil; og da bidrog 
paa den anden Side den stærke Centralisation af Magten 
i een Haand til at give Rom en forholdsvis stor Styrke 
lige over for fremmede Stater. Vi skulle nu see, hvorledes 
Rom anvendte Centralisationsprincipet i sin ydre Politik.

6. Den ældste romerske Mark var af meget ringe 
Udstrækning. Mod Öst stödte de latinske Nabostæders 
Marker næsten op til selve de romerske Porte; mod Syd 
laa Tusculums og Alba Longas Marker kun i en Afstand 
af en Mils Vej fra Byen, mod Nord beskyllede Tiberen 
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Foden af selve Höjene. Udvidelsen af Roms Grændser 
cre saaledes tidligst at söge mod Vest, paa begge Sider 
af Tiberen. Fra umindelige Tider tilhörte Havnestaden 
Ostia ved Tiberens Udlob det romerske Rige. De mellem
liggende Slæder vare erobrede af Romerne og forstyrrede. 
I Behandlingen af de overvundne Slæder gjorde den romerske 
Enhedspolitik sig consequent gjældende: Rom t a al te 
intet politisk Middelpunkt udenfor Hovedstaden. 
De erobrede Slæder ophörte at existere som Communer, 
en tredie Del af den erobrede Mark berövedes Indbyggerne 
og erklæredes for romersk Statsejendom, ager publicus, og 
bortforpagtedes til romerske Borgere; Indbyggerne, hvad 
enten de overflyttedes til Rom eller de for Agerdyrkningens 
Skyld forbleve paa deres Marker eller i deres Byer, eflerat 
de vare omdannede lil aabne Flekker ved Fæstnings
værkernes Slöjfning, mistede deres nationale Selvstændighed 
og indlemmedes i det romerske Borgersamfund, men som 
Borgere af ringere Ret, cives sine sulfragio. Disse 
undertvungne Folk kom til udgjöre den romerske Plebejer
stand, saa at homo plebejus og civis sine suffragio oprindelig 
er ensbetydende. Plebejerens Stilling i Staten er en saadan, 
at han vel er personlig fri, ingen Talsmand behöver for 
Retten (saaledes som Clienten), i privatretlig Henseende 
overhovedet staaer lige med de fuldtberettigede Borgere, 
altsaa kan erhverve Formue, gjöre Testamente, afslutte 
Contractor osv. ex iure Quiritium; derimod mangler han 
alle politiske Rettigheder, kan ikke möde i Folke
forsamlingen, Comitia curiata, ikke blive Embedsmand, 
har ikke Adkomst til Besiddelsen af ager publicus, gjör 
ikke Krigstjeneste; endelig — og heri fremtræder 
Plebejeren tydeligst og föleligst, som den undertvungne 
og ringeagtede — uagtet han har den samme Religion, 
som Patricierne, er han dog udelukket fra Statsgudstjenesten, 
kan ikke opnaae Præsteskaber, ikke offentlig (publice) 
raadspörge Guderne gjennem Auspicierne, er udelagtig i 
Gentes’s og Curiernes Sacra. En Fölge heraf er, at der 
ikke fandt Connubium Sted mellem Patricier og Plebejer, 
da rent patricisk Blod er en nödvendig Betingelse for, at 
hvilkensomhelst religiös Handling kan have bindende Kraft 
for de övrige Patricier; en Blanding af Blodet vilde i disses 
Öjne være en Besmittelse af Religionens Hellighed, og at 
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sætte en Plebejer til Mellemmand mellem Guderne1 øg 
Patricierne ved at lade ham udfore en Offerhandling eller 
tage Auspicier, vilde ikke være Guderne velbehageligt, 
men fremkalde deres Vrede. Plebejernes Retslöshed viser 
sig deri, at de Inddelinger i Tribus, Curier og Gentes, 
som betingede Borgernes politiske Ret, ikke vedkomme 
dem; de staae udenfor disse og danne en uordnet, ikke 
inddelt Masse. Naar derfor Skribenterne sige, at 
Plebejerne „ingen Gentes have“, betyder dette ikke, at 
Familieforholdet mangler dem — tvertimod gjaldt for alle 
Borgere de samme privatretlige og familieretlige Grund
sætninger, og et Ægteskab mellem Plebejer indbyrdes havde 
sin fulde Gyldighed efter romersk Ret — men kun at de 
ikke besidde de politiske Rettigheder, som Inddelingen i 
Gentes medförer. Plebejernes Ret, civitas sine suffragio, 
kan kortelig betegnes som lus commercii; derimod mangle 
de ins suffragii, ins honorum, ins connubii. Det er saa 
langt fra, at Tildelelsen af den Slags Borgerret er en 
Velgjerning, som de senere Skribenter troe, der saae, hvilke 
Fordele den romerske Borger nöd, da Rom var Verdens 
Herre, at den tvertimod paatvinges de overvundne meget 
imod deres Villie; og de fik jo ogsaa kun saadanne 
Rettigheder, som knyttede dem fast som Medlemmer af det 
romerske Borgersamfund ved Tabet af deres oprindelige, 
nationale Uafhængighed, uden tillige at give dem Fordelene 
af at höre til det herskende Folk. Hidtil havde civis og 
patricius været ensbetydende; ved Plebejernes Optagelse 
kommer civis ogsaa til at omfatte disse. Patricierne, der 
för udgjorde det hele Folk, stille sig nu lige over for 
Plebejerne, som et tætsluttet Aristokrati, hvis Kamp for at 
bevare sine religiöse og politiske Rettigheder danner Hoved
indholdet af flere Aarhundreder af Roms ældste Historie.

Alba Longas Fald og Indbyggernes Indlemmelse i 
Romerstaten, som den tredie Stammetribus Luceres, horer 
til de tidligste og dunkleste Begivenheder i Roms Historie. 
Det er navnlig uklart, ifald Rom, som Traditionen beretter, 
med Vaabenmagt kuede Alba, hvilke særegne Omstændig
heder der da have været medvirkende til, at Albanerne 
optoges i Patriciernes Samfund, og ikke som Plebejer. 
Det Factum staaer kun fast, at Alba, med Undtagelse af 
de hellige Steder, som bevaredes, er totalt ödelagt og 
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forsvundet i Historien, og at Rom derved erholdt baade 
en Tilvæxl i Befolkning og Land og kom til at indtage 
en ny Stilling til det latinske Forbund ved Deltagelse i 
den fælles latinske Fest paa Albanerbjerget. Dette er 
den förste Spire til Roms senere Overherredomme over 
Latium.

. II.
Livius’s Fremstilling af Romerstatens Stiftelse 

og ældste Forhold.

1. I det foregaaende Afsnit er der givet en Udsigt 
over Roms ældste Historie og Forfatning, saaledes som 
den med störst Rimelighed kan antages at have været. 
Livius, en Hovedkilde til vor Kundskab om den Tid, 
leverer dog i förste Bog af sit Værk en derfra væsentlig 
afvigende Skildring. Det Spörgsmaal ligger altsaa nær, 
hvorledes Nutiden kan domme rigtigere i denne Sag, end 
den gamle, romerske Forfatter selv? Maatte han ikke 
vide det meget bedre? Det er for at besvare delte af 
Vigtighed at vide, i hvilken Grad Troværdighed kan til- 
kjendes Livius, som Fortæller af Roms ældste Historie.

För Livius var den romerske Historie fortalt, helt 
eller delvis, af en Række Skribenter, som kaldes Anna
lister l), fordi de gave Begivenhederne efter deres chrono- 
logiske Fölge uden Hensyn til deres indre Sammenhæng. 
De begynde fra den anden puniske Krig og naae indtil 
Sullas Tid. Deres egen Samtids Begivenheder vare de 
vel istand til at fortælle med Troværdighed, da de vare 
Öjenvidner og Deltagere i dem; men i Henseende til 
Kongetiden, fra hvilken intet skriftligt Mindesmærke var

*) Om disse se Tregd. Lat. Litt. Hist. p. 138—140. 
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opbevaret, vare de henviste til at berette, hvad der paa 
deres Tid var overleveret gjennem den mundtlige Tradition 
fra Slægt til Slægt og derved var blevet udsmykket saavel 
med nationale Farver, som med fremmede (græske) Til
sætninger. Da den litterære Udvikling i Rom paa Anna
listernes Tid endnu stod paa saa lavt et Trin, blev deres 
Værker kun en tör Opregning af Facta, Fremstillingen 
kunstlos, uden Liv og Fylde. Idet nu Livius gik til at 
afhjælpe det Savn, man paa hans Tid fölte, af en tids
svarende Fremstilling af den romerske Historie, rettedes 
hans Bestræbelse navnlig paa Formen. Ved en kraftfuld, 
paa Afvexling rig Stil, ved en Fremstilling, der er smykket 
med en höj Grad af rhetorisk Kunst, ved Præget af Sæde
lighed, Fædrelandskærlighed og Begejstring for Roms 
Storhed, blev Livius’s Værk en underholdende Læsning 
for hans Landsmænd, men tjente dem tillige til Belæring 
om deres Storhed som grundet paa Fortidens Dyder og 
fremböd efterlignelsesværdige Exempler. Hvad derimod 
Stoffet angaaer, da har Livius kun ydet, hvad han fandt 
hos let tilgængelige Kilder, for den ældre Tid alene Anna
listerne. Han skrev paa en Tid, da alle Jordens Folk 
vare traadte i Skygge i Sammenligning med det romerske, 
og Roms Örn sejrrig udbredte sine Vinger over alle Lande 
og Have; dengang fölte man ingen Interesse ved og var 
neppe engang istand til at tænke sig og trænge dybere 
ind i den forlængst svundne Tidsalder, da Rom ikke gjaldt 
mere end enhver anden lille italisk By. Man forlangte 
kun den traditionelle Historie med alle dens poetiske Ud- 
smykkelser, der udbredte et forherliget Lys over Rom fra 
dens forste Oprindelse, som den fra Guderne stammende 
og af dem særlig beskyttede Stat. At yttre Tvivl herom 
vilde stride mod Romernes religiöse Tro og nationale 
Fölelse; en kritisk Undersøgelse af de ældste Tilstande 
vilde synes baade tör og unyttig. Skjönt Livius, naar han 
ved Siden af sine Forgængere i Historien havde benyttet 
de fra den ældre Republiks Tid existercnde Monumenter, 
som endnu, da han levede, fandtes i en ikke ringe Mængde 
i Rom, ogsaa for Kongeperioden vilde have kunnet opnaae 
en sandere og grundigere Skildring, indlod han sig af 
disse Grunde ikke derpaa, men gav Kongeperioden saa- 
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ledes, som han fandt den hos Annalisterne, det vil sige, 
saaledes som den almindelig fortaltes og troedes i Rom 
fra den anden puniske Krigs Tid af, en med Sagn gjennem- 
vævet, ikke rent historisk Fortælling. Det er imidlertid 
ikke alene, fordi Livius’s Kilder falde i en Afstand af 300 
Aar fra Kongeregeringens Ophor og 5 til 600 Aar efter 
Byens Anlæggelse, at en ubetinget Troværdighed maa 
frakjendes ham. I selve Benyttelsen af sine Kilder har 
han hverken været nøjagtig, ej heller altid fremdraget det 
vigtigste og videværdigste, ofte, især i Forfatningsanlig
gender, ikke forstaaet dem tilfulde. Han er selv et Kejser
tidens Barn, kjendle kun den despotiske Regeringsform 
eller höjst Republiken fra dens sidste forvirrede Overgangs
tilstand til Monarchi, og dog gik han ikke til sit Arbejde 
efter grundige Forstudier af de ældre Tilstande, men 
fulgte forskjellige Kilder i de forskjellige Afsnit uden at 
sammenarbejde deres Stof til el indbyrdes overensstemmende 
hele. Naar hans Kilder modsagde hinanden, slutter han 
sig efter et löst Skjön til den ene eller den anden af dem 
eller henstiller Sagen uafgjort. Ved denne Maade at arbejde 
paa kom Livius ofte til at glemme vigtige Foranstaltninger, 
som just ikke siode i den Kilde, han da tilfældigvis brugte, 
til at modsige sig selv, til at fortælle samme Begivenhed 
flere Gange, kort sagt til en höjst ufuldkommen Opfattelse 
af den ældste Periode af Romerslatens Historie. Dette 
vil komme tilsyne i det folgende paa hvert Blad; exempelvis 
kan allerede her anföres, at han ikke ganske formaaer at 
adskille Begreberne Despoti og Kongeregering, fordi 
Monarchie! paa hans Tid var et Despoti at han fra först 
af betragter den romerske Borgerret, som skjænkedes de 
undertvungne Folk, som en Velgjerning og Höjmodigheds- 
handling, fordi det var det paa hans Tid, da Rom var 
Verdens Herskerinde. Af mindre vigtige Modsigelser i 
Enkeltheder, som dog vidne godt om den Lethed, hvormed 
Livius arbejdede, kan anföres, at Tarquinius Priscus i 
I, 38 lægger Grunden til det capitolinske Jupiters Tempel, 
men Tarquinius Superbus I, 55 gjör det samme; at Romulus 
I, 13 opretter de tre Ridder-Centurier (300 Mand) og 
Tullus I, 30 foröger dem med 10 Turmer (300 Mand), 
men Tarquinius Priscus 1, 36 fordobler Antallet, saa at det 
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bliver 1800 Mand 2), at Tarquinius Superbus ved Tar- 
quinius Priscus’s Död I, 42 er iurenis, men I, 47 ved Serv. 
Tullius’s Död endnu kaldes iuvenis, skjönt 40 Aar ligge 
imellem. Vore Fordringer til Historieskriveren gaae ud 
paa at erholde Kundskab om, hvorledes de Forhold 
virkelig have været, hvoraf Romerfolket er fremgaaet, 
hvorledes Staten er sammensat, hvorledes dens förste Ind
retninger have været, i hvilke Spiren til den republikanske 
Udvikling laae, hvorledes Befolkningens Dele have staaet 
i indbyrdes Forhold, hvorledes Rom stillede sig lige overfor 
sine Naboer. For at faae alt dette at vide i dets nögne 
Sandhed, er Livius ikke længer tilstrækkelig; det bliver 
nödvendigt ej blot at læse Livius med Kritik, men at 
sammenligne andre Skribenters Beretninger, at betragte 
Oldtidens Sprogforhold, de locale og naturlige Forhold, 
at gjöre Tilbageslutninger fra den senere, bedre bekjendte 
Tid. Ad disse Veje er man naaet til et sandt Resultat, 
naar Spörgsmaalet kun er om et almindeligt Billede af 
Kongetiden, medens Begivenhedernes Detail for evig er 
forsvunden fra den menneskelige Viden. Men det maa 
dog ikke glemmes, at dette Resultat for en stor Del 
skyldes Livius’s gode Tro, ærlige Villie, utrættelige Arbejds
iver og Frihed for al forfængelig Pralen med Lærdom.

Den rette Læsemaade er nemlig her mille et octingenti (ikke 
mille et ducenti).

2. Æneas. Livius fortæller i cap. 1 — 2: „Efter 
Trojas Fald flakkede Æneas vidt om paa Havet, indtil han 
omsider naaede til den laurentiske Egn i Latium. Her 
slutter han Forbund med Aboriginernes Konge Latinus, 
hvis Datter Lavinia han faaer til Ægte, og anlægger Byen 
Lavinium. Herover bliver Rutulernes Fyrste Turnus, Lavinias 
forlovede, forbittret, bekriger Latinus og Æneas, men 
overvindes af dem; dog falder Latinus i Kampen. Turnus 
henter Etruskerne til Hjælp, men Latinerne — saaledes 
hedde nu de forenede Aboriginere og Latinere — sejre 
atter. Æneas falder og ophöjes i Guders Tal under Navn 
af Jupiter Indiges“.

Spörgsmaalet er nu, om denne Beretning kan betragtes 
som historisk Sandhed. Sammenligner man andre For
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fatteres Vidnesbyrd om Æneas, navnlig det ældste af alle, 
Homers, i Iliadens 20de Bog 306 fg. Vers:

ySy pap npidpou f^veyv y'/Sype Kpovlcov 
vüv Se Sy Abeiou ßty Tpæeaotv Svaßei 
xat ~alda)^ naiSe<;, ~o't xev pewniaSe pévawrat,

da sees det, at her ikke er Tale om nogen Vandringer af 
Æneas; der udtales kun, at Æneas og hans Æt skal herske 
over de tiloversblevne Trojanere efter Priamus’s Fald. 
Digteren har indklædt i Formen af en Spaadom af Posidon 
et senere Factum, hvad han selv saae og oplevede; der 
sigtes nendig til et Rige i Gergis nærved det gamle Troja, 
som beherskedes af Æneader og maatte være velbekjendt 
for Homer, der selv levede paa samme Tid paa Lille— 
Asiens Kyst. Ogsaa de övrige Vidnesbyrd af Skribenterne, 
der ligge Homer nærmest i Tiden, stemme overens deri, 
at Æneas bliver i Troas og med de tiloversblevne Tro
janere danner en ny Coloni, hvor Regeringen gaaer i Arv 
til hans Efterkommere. Först længere ned i Tiden omtale 
Skribenterne Æneas’s Vandringer, og disse udstrækkes först 
af Grækeren Timæos og Romeren Nævius, begge fra 3die 
Aarhundrede f. C. til Italiens vestlige Egne; men fra den 
Tid gjentages denne Beretning bestandig, indtil den gik 
over i Folketroen. Heraf ere vi berettigede til at slutte, 
at Fortællingen om Æneas som omflakkende Helt og Roms 
Stamfader, ikke stötter sig paa virkelige Facta, men er 
et Sagn, der har udviklet sig i de 700 Aar, som ligge 
mellem Homers og de sidstnævnte Forfatteres Tidsalder 3). 
Hertil kan endnu föjes, at det har al indre Sandsynlighed 
imod sig, at en Coloni paa den trojanske Krigs Tid skulde 
være fört til det vestlige Italien, hvis Geographi laa i 
det fuldstændigste Mörke; thi endnu for Homer er det 
langt nærmere Sicilien, et terra incognita, og först 4 til 5 
Aarhundreder senere anlægge Hellenerne her deres Colo- 
nier; og skulde ogsaa landflygtige Trojanere være forslaaede 

’) Da man fandt, at det hos Homer angivne Sted ikke kunde 
forsones med Æneas’s Vandring til Latium, forsögte man at 
hæve Modsigelsen ved at rette Tpweaatv til TtavTsaoiv, 
hvorved det kom til at passe paa Rom.



28

af Stormen til disse fjerne Egne, er det ligcsaa utænke
ligt, at de skulde have udövet en saadan Indflydelse blandt 
Latiums Folkeslag, at de erindredes gjennem et Aartusinde 
i Folkemunde, medens alle andre og vistnok langt större 
Begivenheder i Italien fra samme og langt sildigere Tider 
fuldstændig glemtes.

Antagelsen af Æneas’s Ankomst til Latium for Sagn 
vinder i Styrke derved, at man er istand til at paavise, 
hvad der har givet Anledning til Sagnet, og hvorledes det 
er bragt til Rom. Det er et almindeligt Træk i Sagnene 
at henföre Byers og Stammers, ligesom Familiernes, Op
rindelse til en Heros eponymos O: til en Stifter og Stam
fader, hvis Navn arvedes af dem. Dette ere etymologiske 
Myther. Man tænkte sig Dorierne opkaldte og nedstammende 
fra Doros, Ionerne fra Ion, Cadmea stiftet af Cadmus, 
Ilium af Hus; men i Virkeligheden er det omvendte Til
fældet: Stamme- og Bynavnene ere det givne, Stifternes 
det opdigtede og mythiske. Paa samme Maade forholder 
det sig med Æneas-Sagnet. Den travle Virksomhed i at 
danne og udvikle Myther, som gjennemtrængte det ældre 
Grækenland, fandt i Navneligheden, som lo Slæder paa 
Thraciens Kyst, Ænos ogÆnea, tilfældig havde med Æneas, 
en naturlig Anledning til at fortælle, at han var udvandret 
fra det ligeoverfor beliggende Troas og havde grundlagt 
disse Stæder. Efterhaanden lod man ham nu drage videre 
omkring til andre Egne, hvor Stednavne vidnede om hans 
eller hans Fader Anchises’s Nærværelse, f. Ex. en Havn, 
Anchisos i Epirus, Öen Ænaria udenfor Cumæ. Her paa 
Italiens Vestkyst fik man et nyt Tilknytningspunkt til Æneas 
i den i de græske Colonier vidt udbredte Venusdyrkelse. 
Man sagde, at den skrev sig fra Æneas, at han paa sin 
lange Omflakken var landet her, havde bygget Templer for 
sin Moder og lært Folkene at ære hende; menSandheden 
er den omvendte: fordi Venusdyrkelsen herskede i Italien, 
deraf udlededes og opdigtedes Æneas’s Nærværelse paa 
disse Steder. Saaledes benyttede Digtningen det Factum, 
at der siden laa et Venustempel paa den laurentiske Strand, 
til at gjöre denne til Æneas’s Landingsplads i Latium.

Æneas-Sagnet er altsaa ikke opstaaet i Rom, men 
fört dertil udenfra, efter al Sandsynlighed fra de græske 
Colonier paa Vestkysten af Italien. Da der tidlig fandt en 
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livlig- Samfærdsel Sted imellem disse og de latinske Stæder 
ad Handelens Vej, og Grækerne i disse traf paa et Folk, 
som de vare beslægtede med ved fælles Herkomst, og 
hvis Modtagelighed for den overlegne græske Civilisation 
derved var desto större, fik de græske Sagn hurtig en 
overordentlig Udbredelse i Latium, ja en stor Del Stæder 
tilegnede sig dem i den Grad, at Heltene — især de fra 
det trojanske Togs Sagnkreds — antoges for deres Stif
tere. Et enkelt Exempel blandt mange 4) er Æneas’s 
Anlæggelse af Lavinium. For nu at finde, hvilken By 
Fortællingen herom skyldes, henvises vi til Cumæ, en Coloni 
i Campanien, som var anlagt af Chalcidensere fra Euboea 
i Forening med en Del Æoliere fra Troas’s Kysiland. I 
denne Stad have vi altsaa en directe Forbindelse mellem 
Italien og det Land, hvor Troja havde staaet, og hvor 
Æneadernes Rige blomstrede efter Trojas Fald: Colonisterne 
fra Æolis have — saaledes som Skikken var i alle græske 
Colonier — medbragt deres Gudsdyrkelse hjemmefra, 
navnlig Dyrkelsen af Trojas Beskytterinde Venus saavel 
som Sagnene om hendes Sön Æneas’s Lidelser og Bedrifter 
og forplantet dem til italisk Jordbund. Vejen var let 
banet fra Cumæ til de nærmere latinske Byer, men vi have 
ogsaa et Vidnesbyrd om Æneas-Sagnets directe Over- 
förelse til det fjernere Rom: det er nemlig skeet gjennem 
de sibyllinske Böger. Disses Indhold udgjorde en Samling 
af Spaadomme, som tillagdes Sandsigersken Sibylle, der 
færdedes i Idabjergets Huler ved det gamle Troja, og gik 
ud paa at forherlige Fyrsterne af Æneas’s Slægt, som 
herskede i det nytrojanske Rige i Gergis. De cumæiske 
Colonister, der skulde have alt som i deres gamle Hjem, 
bragte Sibylles Spaadomme med til Italien, ja havde endog 
en egen Sibylle, der opholdt sig i de Grotter, som fandtes 
i Bjergene nærved Cumæ. Sibylles Anseelse var saa stor, 
at, da hendes Orakler bragtes til Rom, ophöjedes de til 
Statsorakel eller — hvad der falder sammen hermed og 

4) Tusculum Indledede sin Oprindelse fra Telegonus, Odysseus’s 
og Circes Sön, Lanuvium fra Diomedes, Politoruim fra 
Polites Priamus’s Sön. Paa samme Maade forklares Sagnet 
om Antenor som Veneternes Anförer, der omtales af 
Liv. I, 1.
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uden hvilket Oraklerne, der vare udtalte over Æneas’s 
Efterkommere hist ovre i Gergis, ej havde kunnet passe 
paa Romerne — Rom blev det nyopstandne Ilium, og det 
Romerske Folk blev Æneader. Men hvorfor lader da 
Sagnet ikke Æneas strax blive Roms Anlægger, men 
Laviniums? Grunden hertil ligger i, at der fremböd sig et 
bestemt Reröringspunkt mellem Æneas og Lavinium, medens 
Rom derimod allerede havde sin Stifter i Romulus 5) og 
fölgelig ingen Plads havde at anvise Æneas. Hovedformaalet 
for Æneas er at bringe de fra Trojas Brand reddede 
Gudebilleder, Penates, til det af Skjæbnen bestemte Til
flugtssted i Latium 6). Nu er Lavinium Latinerforbundets 
religiöse Centralpunkt, Sædet for de 30 latinske Slæders 
fælles Penates — thi ligesom Familien, saaledes havde ogsaa 
Staten og Statsforbundet sine Penater, som der bragtes 
aarlige Offre af alle Forbundets Slæder. Kunde der altsaa 
i hele den trojanske Sagnkreds tilbyde sig nærmere og 
lettere nogen anden Stifter af Lavinium, end pius Æneas? 
Efter sin Död dyrkes han her som Jupiter Indiges o; 
det latinske Folks fælles Lar eller Stifterens hedengangne 
Aand, ophöjet til Landets Skytsgud, Repræsentanten for 
den religiöse Enhed, hvori de 30 Slæders Lares gik op. 
Til Grund for Æneas’s övrige Skjæbner og Kampe ligger 
en dunkel Erindring om, at Latinere og Etruskere fordum 
strede om Besiddelsen af Landet Syd for Tiberen, indtil 
Etruskerne, som engang havde hersket lige til Vesuv, 
trængtes tilbage Nord for Tiberen.

*) Thi Romulus Sagnet er i Rom ældre end Æneas-Sagnet.
6) Virgil Æneid. II 293: sacra suosque tibi commendat Troia 

Penates (o: Vestam potentem aeternumque ignem).

Resultatet heraf bliver altsaa 1) at Æneas’s Ankomst 
til Latium er uhistorisk 2) at Sagnet er af græsk Opfindelse 
3) at det er kommet over Cumæ til Latium og directe 
til Rom gjennem de sibyllinske Böger. Hertil kan endnu 
föjes, 4) at, da Livius har overleveret Sagnet efter Anna
listernes Beretning, har det i sin nuværende Skikkelse 
været en udbredt Folketro i Rom omtrent fra Midten af 
det tredie Aarhundrede f. C.
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3. Alba. Livius fortæller i c. 3: „Ascanius eller 
lulus 7), Æneas’s Sön anlagde Alba Longa 30 Aar efter 
Laviniums Anlæggelse. Her regerede hans Efterkommere 
i 12 Slægtled, indtil Numitors og Amulius’s Strid gav 
Anledning til Roms Stiftelse. En af dem anlagde nogle 
Colonier, hvis Beboere fik Navn af Prisci Latini“.

Denne Beretnings Sandhed staaer og falder med Æneas- 
Sagnets: da dette er uhistorisk, gjælder det samme om 
Albas Anlæggelse fra Lavinium af Æneas’s Sön og om de 
albanske Konger, betragtede som Efterkommere af Æneas. 
Fortællingens mythiske Præg udtaler sig bestemt i den 
magre Kongerække, at den skulde være opbevaret ved 
Traditionen gjennem saa mange Aarhundreder, medens 
Albas hele övrige Historie glemtes, er aldeles utænkeligt. 
Den er aabenbart forfærdiget i Rom i en langt senere Tid, 
da Rom var erklæret for Ny-Ilium og gjennem Alba skulde 
bringes i Familie med Æneas.

Specielt maae vi omtale den Yttring af Livius: ab eo 
coloniac aliquot deduct«, Prisci Latini appellati. Naar den 
sammenholdes med en anden i c. 51: onmcs Latini ab 
Alba oriundi, hvilket Livius lægger i Munden paa Kong 
Tarquinius for at begrunde Roms Herredomme over Latium, 
fremgaaer det, at Livius har anseet alle de latinske Stæder 
for at være udgaaede som Colonier fra Alba. Dette er 
umuligt; vi have allerede seet, at Latinerne ved deres 
Indvandring var en talrig Stamme og besatte altfor ud
strakte Egne til at kunne være komne fra en eneste By. 
Det er altsaa urigtigt, naar Liv. siger: omnes Latini ab 
Alba oriundi; derimod er det muligt, at Alba har havt 
sine Colonier, ab eo coloniæ aliquot deduct», men da bliver 
det atter forkeert, naar Livius paa dem vil anvende Navnet 
Prisci Latini; dette betegner det gamle Latiums Beboere, 
alle de egentlige Latinere i Modsætning til Indvaanerne i 
de af Romerne senere anlagte coloniæ Latinæ. Alba ind
tog i Forhold til det övrige Latium en betydelig Stilling 
og förte Forsædet ved de fælles Fester paa Mons Albanus. 
Regeringsformen var i ældste Tid monarchisk, men gik,

1) Navnet lulus er ikke oprindeligt, men udtænkt af den luliske 
Slægt paa den Tid, man i Rom begyndte at sætte en Ære i 
at være af ældgammel Slægt. 
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efter hvad man kan slutte af Livius I, 23, hvor en Dictator 
staaer i Spidsen for den, over til at blive aristokratisk
republikansk, en Udvikling hvori Alba da stemmer overens 
med saavel de græske Stæder, som Rom.

4. Roms Anlæggelse. Livius fortæller c. 3—7: 
„Efter at Amulius havde stödt sin Broder Numitor fra 
Thronen, dræbt hans Sön og gjort hans Datter Rhea Silvia 
til Vestalinde, blev denne sidste, for at Skjæbnens Bestem
melse med Hensyn til Roms Anlæggelse kunde gaae i 
Opfyldelse, ved Mars Moder til Tvillingerne Romulus og 
Reinus. De udsættes i Tiberen, men Floden synker og de 
efterlades paa det törre ved det ruminalske Figentræ, hvor 
en Ulvinde giver dem Die, indtil de reddes af Hyrden 
Faustulus, som giver dem til sin Hustru Larentia at 
opfostre. Deres Ungdom tilbragte de paa Jagten eller i 
Kamp med Rovere; men paa Lupercaliefesten overfaldes 
de, Remus langes og bringes til Numitor for at straffes 
for at have gjort Indfald paa hans Marker. For Numitor 
og Faustulus gaaer det paa een Gang op, at Tvillingerne 
ere de udsatte, kongelige Prindser. Folgen bliver at 
Romulus og Remus angribe og fælde Amulius og sætte 
atter Numitor paa Thronen. Til Belønning faae de Lov at 
anlægge en By paa det Sted, hvor de bleve frelste af 
Faustulus. Befolkning strömmer sammen dels af Omegnens 
Hyrder, dels fra Alba. Men der opstaaer Strid mellem 
Brödrene om, hvor Byen skal ligge, Romulus vælger Pala- 
tium, Remus Aventinus; begge tiltroe sig Herskerretten 
ifölge det tagne Varsel. I den opslaaede Kamp falder 
Remus. Efter et andet Sagn dræber Romulus sin Broder, 
fordi han haanende springer over Roms Mure. Byen faaer 
Navnet Rom efter Romulus, dens Centrum bliver Palatium“.

At det i Virkeligheden ikke kan være gaaet saa
ledes til med Roms Anlæggelse, behöver snarere blot at 
antydes end bevises; thi den hele Beretning hviler 
paa Mirakler, som ikke kunne tages bort, uden at den 
ganske falder fra hinanden. Men dette Sagn adskiller sig 
i sin Charakter væsentlig fra Æneas-Sagnet, som vi saae 
skyldtes græsk Opfindelse, deri, at det er et oprindeligt 
romersk Sagn, som först i en langt senere Tid gjennem 
Opdigtelsen af den albanske Kongerække bragtes i For
bindelse med Æneas. At forfölge dets Opstaaelse og
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Betydning gjennem alle dets enkelte Dele, lader sig neppe 
mere gjöre med Sikkerhed; men vi skulle dog see, at det 
i sine Hovedtræk tilhorer romerske Egne og romerske 
Ideer, og at det navnlig hörer hjemme i en romersk, religiös 
Forestillingskreds.

For nu at söge dets Kjerne inaae vi lade Romulus’s 
Slægtskab med Regenterne i Alba, og hvad der slutter sig 
dertil, ude af Betragtning; det er, som sagt, en senere 
Tilsætning, der blev nödvendig, efter at Rom begyndte at 
ansees for det gjenopstandne Troja og skulde bringes i 
Familie med Æneas. Derimod finde vi Oprindelsen til 
Romulus’s Person i Navnet Rom a. Ifölge de grammati
kalske Regler for Orddannelsen er Roma det primitive, 
Romulus afledet deraf ved Endelsen —ulus, der har samme 
Betydning som —anus, saa at Romulus ikke betyder andet 
end Romanus. Sagnet har, som sædvanlig, vendt Forholdet 
om og ladet Romulus opkalde Byen efter sit Navn; men Sand
heden erden, at Ideen om en Stifter, Romulus, erfremgaaet 
af og bygget paa Byens Navn: Personen Romulus er fingeret, 
som Roms Heros eponymos. At han födtes af Guden 
Mars og en Vestalin de 8), har ligeledes en forklarlig 
Grund. I Vestalindens Person, som Stifterens Moder, gjen- 
kjender man Bestræbelsen efter at bringe Staten i saa nær 
Forbindelse som muligt med Vesta, Gudinden for det faste 
Hjem, som vaager over Statsfamiliens Sammenhold omkring 
det fælles Arnested; thi selv kunde Vesta ikke være hans 
Moder, da hun er evig ugift; men da Vestalinderne vare 
bundne ved Kydskhedslöftet til at leve i ugift Stand, og 
dettes Hellighed mindst maatte krænkes af Statens Moder, 
blev det en simpel Fölge at antage en overnaturlig Födsel 
ved en Gud, hvorved Romulus forlods faaer Krav paa 
Optagelsen i de udødelige Guders Samfund, som skulde 
blive ham til Del efter hans Död. Hans Fader blev da 
Mars, en gammel italisk Gud for Agerdyrkningen j en 

8) Vestalindens Navn Rhea Silvia vidner om Sammenblan
dingen med Aeneas-Sagnet; thi Rhea er en phrygisk Gudinde 
og Silvia betyder den idæiske, da 18t) er det latinske silva. 
Hun kaldes ogsaa llia, hvilket tydelig betegner hende som 
Stammemoder til Rom, betragtet som Ny-Ilium.

3
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Afværger af Ulykken, som beskyttende skrider omkring 
Byens Territorium (Gradivus) 9). Vi gaae nu til det næste 
Moment i Mythen, Romulus’s vidunderlige Redning og 
Opfostring. Ved Foden af Palatiner-Höjen stod et Figen
træ, ficus Ruminalis. Det var et Symbol for Rumina, de 
diendes Gudinde, som i sit Væsen falder sammen med 
Fauna Luperca, den animalske Frugtbarheds Gudinde. 
Dennes mandlige Side var Faunus Lupercus, hvem Lupercal 
Hulen paa Palatiums Skraaning var indviet, og til hvis 
Ære Lupercaliefesten holdtes, for igjennem hans Forsoning 
at befordre Menneskers og Dyrs Frugtbarhed. Som Frugt
barhedens Guder höre disse til de chthoniske Guders 
Kreds, fra hvem al jordisk Rigdom kommer. Derved 
bliver Ulvinden deres helligede Dyr, da den efter 
romersk religiös Anskuelse staaer i Forbindelse med 
Underverdenen. Man seer altsaa, at ficus Ruminalis, Lupercal 
og Ulvinden ikke er en tilfældig Samling af usammen
hængende Begreber, men danne Led i den samme religiöse 
Forestillingskreds, nemlig de chthoniske Guders. Hermed 
har nu Sagnet sat Romulus i Forbindelse, idet det fortalte, 
at han opammedes af en Ulvinde, der kom ud fra Lupercal- 
hulen, under det ruminalske Figentræ. En Antydning af, 
hvorledes denne Forbindelse er indtraadt, have vi i et Bil
lede paa den diende Rumina, der fremstilledes under Formen 
af en Ulvinde, hvilket var opstillet under hendes Figen
træ 10). Man sagde, at de diende Tvillinger vare Remus 
og Romulus, paa Grund af den etymologiske Forbindelse 
mellem Ordene Romulus og ruma „diende Bryst“ og over
satte Romulus ved „det diende Barn“. Opfostringen hos 
Laren ti a har ligeledes sin Rod i Religionen. Som bekjendt 
dyrkede ethvert Hus sin Lar eller Familie-Stamfaderens 
hedengangne Aand, som en Skytsgud, der vaagede over 
sine Efterkommere og Familiens Bestaaen. Larebillederne 
vare opstillede paa Arnestedet. Ikke blot hvert Hus, men 

O Först senere bliver Mars Krigsgud ved Sammensmeltningen 
med Grækernes Ares.

10) En Afbildning deraf sees i Mullers og Oesterleys Denkmäler 
der alten Kunst Bd. I, 288.
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hver Gens, Statens övrige Dele, ja hele Staten havde sine 
Lares. Staten danner jo een stor Familie; dens Stam- 
fædre dyrkedes ved det fælles Arnested i Vestas Tempel 
som Romerfolkets Lares Præs tites, beskyttende Aander. 
Larernes Enhed er mythologisk repræsenteret i Lare- 
moderen, blandt hvis forskjellige Navne ogsaa er Larentia. 
Da nu Romulus og Remus bleve betragtede som Statens 
Stiftere og altsaa dyrkedes som dens Lares, maatte Larentia 
blive deres Moder, men da de i Vestalinden allerede havde 
en kjödelig Moder, kun deres Plejemoder 1 *).

Da Remus kun spiller en underordnet Rolle og kunde 
synes en överflödig Person, maae vi endnu söge en For
klaring til, at Tvillingerne fremtræde i Sagnet og ikke 
Romulus alene. Den findes i Dyrkelsen af tvende Lares 
Præstites. Vi gaae ud fra, at denne Cultus er det oprinde
lige og har fundet Sted för Sagnet om Stifterne dannedes; 
og sige: fordi Romerne erkjendte to Lares, derfor skabte 
Sagnet et Tvillingpar som Statens Stiftere, medens Sagnet 
atter her, ligesom ovenfor, gaaer den omvendte Vej og 
siger: fordi der var to Stiftere, derfor dyrkedes tvende 
Larer. Men Grunden til, at de romerske Larer vare to, 
er snarest at söge i det almindelige mythologiske Træk at 
fremstille eet Væsen i tvende Figurer; dels to mandlige, 
dels en mandlig og en kvindelig. Saaledes ere Castor og 
Pollux, Apollon og Diana, Faunus og Fauna fra först af 
kun en dobbelt Repræsentation af den samme Idee. Dét 
samme var formodentlig Tilfældet med Romulus og Remus. 
Det er et ejendommeligt Træk, at Romulus overalt gjöres 
til den af Lykken begunstigede, medens Remus fra först 
af, da han fanges af Roverne, til sin Död er den uheldige. 
Om ikke en Forklaring, saa et Analogon kan man finde i 
Romernes Tro paa, at Mennesket har en dobbelt Genius, 
en lykkelig og ulykkelig; Romulus bliver da Statens 
lykkelige, Remus dens ulykkelige. Endelig synes det, at 

3*

*’) Livius’s Bemærkning: sunt qui Lareutiam vulgato corpore lupain 
inter pastores vocatam patent er et Bevis paa, paa hvilken 
plump og forkert Maade Romerne gik frem i Forklaringen af 
deres egne Sagn.
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der i Fortællingen om Brodermordet er nedlagt en kraftig 
Betegnelse af Stadmurens Hellighed, siden Statens Grund
lægger ikke engang kunde lade sin egen Broder ustraffet 
for at have krænket den.

Besultatet heraf er altsaa det, at den overleverede 
Anskuelse om Boms Stiftelse ved Romulus grunder sig 
paa Sagn, og at disse Sagn ere af en tredobbelt Op
rindelse, idet Romulus’s Nedstammen fra Alba er en senere 
Opfindelse, for at forbinde Æneas med Rom; hans Födsel 
og Egenskaber en Abstraction eller et Udtryk for den Idee, 
Romerne ifölge deres Ejendommelighed gjorde sig om deres 
Stamfader; hans Frelse og Opfödelse begrundet i den Del 
af Romernes Religion, der angik Frugtbarhedens og Under
verdenens Guder. Kun i eet Punkt træffer Mythen sam
men med Historien, deri at den henviser til Palatium, som 
den förste Spire til og ældste Del af Rom. Men dens 
Bebyggelse og Indretning som Commune kan iövrigt ikke 
antages at være skeet mnd eet Slag paa en Herskers Bud, 
men hvad der har været Frugten af Forholds Udvikling i 
Tidernes Löb, sammentrænger Sagnet her, som saa ofte, 
til øjeblikkelige Begivenheder, hvori Sagnets Helt kan 
fremtræde handlende. Det bliver derfor en blot Fiction, 
naar Aaret 753 (752) angives som Roms Anlæggelsesaar; 
den förste Bebyggelse af Höjene gaaer uden Tvivl meget 
længere tilbage i Tiden. Man er kommet til at angive 
753 eller 752 paa folgende Maade. Naar Romerne vikle 
angive en Begivenheds Tid, skete det ved det Consulpar, 
under hvis Bestyrelse den var indtruffet. Da man fölte 
Nødvendigheden af en historisk Aarregning med Tal, dan
nedes æra ab urbe coudita, en Tidsregning, som dog 
ingensinde benyttedes i det offentlige Liv, men kun i 
Skrifter og i disse först almindelig fra Kejsertiden af; 
det gjaldt altsaa at bestemme Aaret for Byens Anlæggelse. 
Man tog da en Begivenhed, hvis Tidspunkt antoges for at 
staae fast i den af Grækerne benyttede Tidsregning efter 
Olympiader. Det sikkreste Punkt var Roms Erobring af 
Gallerne, der sattes i 98de Olympiades förste Aar eller 388 
f. C. Ved Hjælp af fasti consulares udregnedes nu, at 
Republiken havde staaet 120 Aar för Gallerkrigen, og 
Kongeregeringen tildeltes efter den gængse Anskuelse
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244 Aar*2). Resultatet blev altsaa 752 (388+120+244) 
for Byens Anlæggelse. Det var M. Porcius Cato, som, 
efter at tidligere Skribenter ad forskjellige Veje vare 
komne til forskjellige Slutninger, opstillede dette Aar 
(æra Catoniana); ham folger Livius. M. Terentius Varro, 
Ciceros samtidige, fik Aaret 753 ud af sin Beregning (æra 
Varroniana). Hvorledes han kom til at afvige fra Cato, 
vide vi ej. Den hele Beregningsmaade er imidlertid uhold
bar. Om selve Udgangspunktet, Gallertogets Tid, ere 
Skribenterne ikke enige, idet de fleste sætte det to Aar 
tidligere, end det ovenfor er angivet at være sat; dernæst er 
Beregningen af Aar efter Consuler aldeles usikker, dels 
fordi Magistratsaaret ikke faldt sammen med det borger
lige Aar, dels fordi Consulrækken kun er paalidelig indtil 
Aaret 300 f. C., men för den Tid er der hyppig For
virring og Uoverensstemmelse f. Ex. under Anarchiet efter 
376, hvor Consulrækken i 4 å 5 Aar er fingeret; endelig 
beroe de for Kongetiden antagne 244 Aar ikke paa 
nogen troværdig Overlevering. Det er heraf klart, at Roms 
Anlæggelse i 753 eller 752 er en blot chronologisk 
Fiction uden historisk Sandhed.

5. Evander. Livius fortæller i c. 5 og 7: „Længe 
för Romulus var Arkadieren Evander indvandret i Latium 
og havde bosat sig paa Palatium, et Navn, som hidrörte 
fra det arcadiske Pallanteum. Han indsliftede her den 
græske Cultus for den lycæiske Pan og for Hercules. Den 
sidste var, da han besögte Evander efter Kampen med 
Cacus, selv tilstede ved den förste Offring, der bragtes 
paa det ham helligede ara maxima. Politiernes Familie 
fik Forstanderskabet for denne Cultus, medens Peuarii for 
stedse udelukkedes fra den, fordi de kom forsiide ved den 
förste Fest.“

Ikke blot Hercules, men ogsaa Evander er en mythisk 
Person, og hele Beretningen en mythisk Indklædning 
af Indstiftelsen af Hercules’s Cultus og af Lupercalie-

12J Efter Traditionen regerede Romulus 37 Aar, derefter Inter
regnum i 1 Aar, Numa i 43 Aar, TuIIus 3'2 Aar, Anens 24, 
Tarquinius Priscus 38, Servius Tullius 44, Tarquinius Superbus 
25 Åar. Summen af disse Aar er 244. 
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festen. Herfor tale baade ydre og indre Beviser. Det 
samme gjælder her, som ved Sagnet om Æneas’s Ind-, 
vandring, nemlig at de ældste Skribenter intet berette 
om nogen arcadisk Coloni i Latium, men först Skribenter, 
som levede over tusinde Aar efter, at det skulde være 
skeet, og som gave, ikke hvad der beroede paa paalidelig 
Overlevering fra Oldtiden, men hvad der var opdigtet i 
en langt senere Tid, efter at Romerne ved Beröringen med 
Grækerne havde vænnet sig til at betragte, som indfort fra 
dem, alt, hvori de fandt nogen Lighed mellem deres egen 
og den græske Religion. Det mangler fremdeles al indre 
Sandsynlighed, atArcaderne et Hyrdefolk, som boede midt 
i Peloponnes, udelukket fra ethvert Samkvem med Soen 
skulde have fört Colonier til fjerne Lande over ubekjendle 
Have, og det paa den trojanske Krigs Tid!

Med dette Sagn hænger det meget mere sammen paa 
folgende Maade. Lupercaliefesten var en Renselsesfest, 
som fra ældgammel Tid fejredes aarlig den 15de Februar 
af den latinske Landbefolkning til Ære for Faunus Lupercus 
eller Inuus, Gud for Menneskers og Dyrs Frugtbarhed. 
Man olfrede ham ved Lupercal-Hulen paa Palatium Geder 
og en Hund (et almindeligt Offer ved Lustrationer), der
efter fulgte en symbolsk Renselsesceremoni, Offermaaltidet, 
og efter dette toge Faunspræsterne, Luperci, unge Mænd 
klædte i Skjört af Huder, forresten nögne, Remme skaarne 
af de offrede Geders Huder i Haanden og lobe fra Lupercal 
omkring i Staden, de sloge de mödende Koner, hvilket 
holdtes for et sikkert Middel imod Ufrugtbarhed. Rem
mene hedde februa, deraf dannedes februare „at rense“ 
og Februarins „Renselses-Maaneden“. Denne Fests Ind
stiftelse er Hovedbegivenheden, som knytter sig til Evanders 
Fremtræden; fordi Romerne fandt Lighed mellem Faunus 
Lupercus’s og Pan Lykæos’s Væsen, samt mellem de reli
giöse Skikke, som iagttoges ved begges Fester, antoge de, 
at deres eget skyldtes græske Indvandrere og navnlig 
Arkadere, blandt hvilke Pan havde sit Hjem: for os er 
denne virkelig existerende Lighed kun et yderligere Bevis 
paa det oprindelige Slægtskab, som fandt Sted mellem 
Grækere og Latinere. Faunus er en ægte latinsk Gud, og 
Lupercaliefesten en oprindelig latinsk Fest, hvis Indstiftelse 
man ogsaa oprindelig tilskrev Guden selv; thi Evander er 
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en simpel Oversættelse af Faunus, som betyder „den vel
villige“ (Fauuus af favere). Grunden, hvorfor man lod 
Evander nedsætte sig paa Palatium, ligger i dets Navne
lighed med det arkadiske Pallanteum; men Pallatium har 
sin Rod ij det latinske Sprog og betyder Græsseplads, 
Ernæringssted, staaer derved i Forbindelse med Hyrde
guden Pales og Festen Palilia.

Hercules-Sagnet har en lignende Oprindelse; der findes 
ogsaa i dette en romersk Kjerne, forsynet med en græsk 
Skal. Vel ansaae Romerne selv Hercules for den græske 
Herakles, overfort til latinsk Jordbund, men allerede den 
Omstændighed, at man tilskrev Romulus Indførelsen af hans 
Cultus13), vidner derimod, da Optagelsen af græske 
Guder i Rom först begynder i den sidste Kongelid. Her
cules er en gammel-italisk Gud, den samme som Dius 
Fidius; han er en Lysets Gud, som bekjæmper Mörkets 
Magter, hævner Vold og Uret, beskytter Ejendom og vaager 
over Edens Hellighed; deraf de bekjendte Eder niehercules 
og medius fidius, og derfor fuldbyrdedes de höjtideligste 
Pagter og Eder ved det ham indviede ara maxima. Den 
Lighed, han i nogle af disse Egenskaber har med Herakles, 
var senere hen tilstrækkelig Anledning for Romerne til, 
uanseet væsentlige Forskelligheder mellem dem — Herakles 
har navnlig intet at gjöre med Eden — at sammensmelte 
dem og olfre græco ritu til Hercules. Hans Nærværelse 
paa Palatium er en græsk Opfindelse og passer kun paa 
den græske vandrende Helt, og Fortællingen derom er der
for indlagt paa det Sted, som syntes Grækerne bedst pas
sende, nemlig da han vendte tilbage fra Öen Erylhia i det 
yderste Vesten,- og Vejen naturligen förte over Italien, 
ligesom de fra Geryon tagne Oxer ved den samme Lej
lighed kunde benyttes til Eventyret med Cacus. Denne er 
ogsaa en italisk Gud af Underverdenens Kreds, som Sagnet 
antyder ved at gjöre ham til rög- og ildspyende og lade 
ham boe i en Hule. Som en Mörkets Magt kommer han 
i Kamp med Lysets Gud og bukker under.

,3) Liv. i, 7 hæc turn sacra Romulus una ex omnibus peregrina 
suscepit.

Den sidste Del af Sagnet er af etymologisk Natur og 
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en mythisk Indklædning af Hercules-Dyrkelsen. Det var 
en gammel Skik efter endt Felttog at bringe af Byttet 
som Offer til Hercules. De, der deltoge i Offermaaltidet, 
vare de hjemkomne Krigere, som havde taget Krigsbyttet, 
medens den Del af Folket, som ikke havde været med i 
Krig, var udelukket derfra. De förste ere fölgelig Potitii 
(af potiri), de sidste Penarii o; de nödlidende. Senere 
da man ogsaa uden krigersk Anledning offrede Tiende til 
Hercules domesticus, som velsigner Arbejdet og mange
fold gjengjælder det til ham offrede, var det dem, der 
ejede noget, som offrede (Potitii), ikke de nödlidende og 
fattige (Penarii). At der i Rom existerede to Slægter med 
Navnene Potitii og Penarii, er afgjort; men det er dog 
rimeligere at antage dem for benyttede til at give en 
mythisk Indklædning af de her omtalte Skikke, end at 
antage det besynderlige Træf for historisk, at der skulde 
have været to Præstefamilier ved Offertjenesten ved ara 
maxima, af hvilke den, der nöd Offerkjödet, havde Navnet 
„de modtagende“ og den, der inlet nöd, „de nödlidende“.

6. Romulus. Livius fortæller c. 7—13: „For at 
give sin Stat Befolkning aabner Romulus et Asyl, hvorhen 
der nu strömmer en broget Masse af urolige Hoveder, 
misfornøjede Borgere, ja Slaver fra Nabostaterne. Blandt 
dem vælger han 100 til at være Senatorer: deres Efter
kommere ere Patricierne. Men endnu mangler man Fruen
timmer. Efter forgjæves at have anmodet Nabostaterne 
om Ægteskabsret, connubium, indbyder han deres Familier 
til Consusfesten for Neptunus Equester. Midt under Legene 
bryder det unge romerske Mandskab ind og rover de 
tilstedeværende Jomfruer. Forbittrede herover ruste Nabo
folkene sig for at hævne den lidte Uret. Men Romulus 
overvinder hver for sig Cæninenserne, Crustuminerne og 
Antennaterne. Derimod erobre Sabinerne Capitolium og 
den afgjörende Kamp om Roms Existens skal allerede 
leveres, da Sabinerinderne, de romerske Koner, mægle 
Forlig. Sabinerne og Romerne forene sig til en Unions
stat. Folket faaer Navn af Quiriter, begge Folks Konger 
regere i Forening, Curieinddelingen og Riddercenturierne 
opretles“.

At Romerfolket stammer fra det af Romulus oprettede 
Asyl, beretler Livius os, som den fra Fortiden overleverede 
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Mening, og den maa have været gængse, siden den 
bekræftes ved mange andre Forfatteres Vidnesbyrd. Men 
vægtigere Grunde tale imod at antage dette for historisk 
Sandhed. Selve Romerstatens Charakter strider derimod. 
Vi have ovenfor vist, at Staten dannes af en Samling af 
Familier, at Familieforholdet er den Grund, hvorpaa Stats
ordenen hviler, at den gammelromerske Commune saaledes 
bestaaer af indbyrdes skarpt afsondrede og strengt afdelte 
Led, og at den udad til staaer i en skarp Modsætning til 
det fremmede. Hvor dybt denne exclusive Tilbøjelighed 
var indgroet i Romernes Charakter, udtaler sig tydeligst i 
Religionen, hvis Væsen var den egentlige Grnnd til den 
store Klöft, der bestod mellem Befolkningens Dele (Patri
cier og Plebejer). Ligesom en saadan Stat ikke kan 
tænkes skabt af en Hersker, men maa være udviklet ud 
af Folkeejendommeligheden i Tidens Löb, saaledes er det 
endnu urimeligere, at den skulde være fremgaaet af en 
allevegne fra sammenløbet Mængde af Mennesker, som 
ikke vare sammenknyttede ved nogetsomhelst Baand. Det 
vilde være at forbinde de störste Contraster: Asylet eller 
en absolut lovlös Tilstand og Uorden, og en Statsorden, 
der er bygget paa faste Former og fremgaaet af Folkets 
Sands for den strænge Orden, hvor den hele retlige Til
stand beroer paa Grundsætninger, der ere helligede i 
Folkets religiöse Anskuelse. Naar nu dertil kommer, at 
Asylvæsenet ikke er nogen indenlandsk, italisk Indretning, 
men et græsk Forhold, hvorfor Latinerne ikke engang have 
nogen Betegnelse i deres Sprog, men have laant det græske 
aauÅov, er man vel berettiget til at forkaste det romerske 
Asyl og ansee det, som et fra Grækerne laant Sagn, der 
forsaavidt smigrede den romerske Nationalstolthed, som 
Rom derved ikke kom til at skylde nogen anden Stat sin 
Oprindelse, men havde produceret alt ud af sig selv.

Jomfruernes Rov beroer heller ikke paa historisk 
Overlevering, men er en mythisk Begrundelse af de 
romerske Bryllupsskikke. Hos de fleste af Oldtidens Folk 
var Ægteskabet oprindelig et Rov; Manden bortförte med 
Magt sin Brud fra hendes Forældres Hus. Romerne 
bevarede i den senere Tid Mindet herom i en af deres 
mange Bryllups-Ceremonier, som bestod i, at Bruden med 
forstilt Vold reves ud af Moderens Arme og förtes af 
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Brudgommen og hans Svende til sit nye Hjem. Oprindelsen 
til denne og flere lignende Ceremonier henförte man til 
Romulus’s Jomfrue-Rov: fordi de förste romerske Ægte
skaber vare sluttede ved Rov, derfor mente man bibe
holdtes Skikken billedlig i de folgende Tider. Men 
Sandheden er ogsaa her det omvendte: de existerende 
Bryllupsskikke er Grundlaget, hvorpaa Sagnet om Jom
fruernes Rov er dannet for at finde en passende Forklaring 
til deres Oprindelse. Denne i og for sig sandsynlige 
Fortolkning vinder Styrke derved, at ogsaa flere Enkeltheder 
i Livius’s Beretning derom grunde sig paa Urigtigheder. 
Han lader Rovet foregaae ved Consuaiia, „som holdtes til 
Ære for Neptunus Equester“. For det förste er denne 
Gud ubekjendt for den romerske Religion; det er den 
græske Iloaetdüv hw;, som Livius har tænkt sig over
fort til et Folk, der dog intet vidste af ham at sige; 
Romerne ærede i Neptunus kun Havets Gud. Dernæst 
höjtideligholdtes Consuaiia slet ikke for Neptunus, ligesom 
man heller ikke let finder nogen Forbindelse mellem Havets 
Gud og Sabinerindens Rov, men for Consus, en Gud, som 
har sin Plads i de underjordiskes Kreds. Disse, som 
troedes at have en stor Indflydelse saavel paa Jordens 
som Menneskers og Dyrs Frugtbarhed, forsonede man ved 
Renselsesfester for at afvende den Skade, som Döds- 
gudernes Vrede ellers kunde afstedkomme. En Fest af 
denne Betydning er Consuaiia, og dens Forbindelse med 
Ægteskabet derved forklaret. Legene ved Consusfesten 
afholdtes paa Circus, og bestode i Væddeløb og Nævekamp; 
forsaavidt Livius fremstiller disse allerede indstiftede af 
Romulus, kommer han i Modsigelse med sig selv, da han 
i Cap. 35 fortæller, at Circus först blev bygget af Tar- 
quinius Prisens. Umuligheden af Circus-Lege paa Romulus’s 
Tid fremgaaer iövrigt deraf, at Dalen, hvori denne Bygning 
laa, endnu var en Sump, som först udtörredes ved de 
tarquinianske Canalanlæg.

Naar der fortælles om Romulus’s heldige Krige med de 
fornærmede Naboer, grunder dette sig ikke paa nogen 
paalidelig Overlevering, som overhovedet er utænkelig fra 
saa tidlig en Periode, men er opdigtet for at give Romulus 
Charakteren af en Krigshelt. Ved Vaabnenes Magt gaaer 
Rom frem af sin Lidenhed til Ære og Herredomme; uaf
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ladelige Krige fylde Roms Aarböger, Roms ypperste Mænd 
vare store Feltherrer og den romerske Borger var födt 
Soldat: kunde da en anden Stifter, end en Krigshelt, være 
Staten værdig? eller kunde det krigerske Folk skabe i sin 
Phantasi en Stamfader, som ikke repræsenterede en Hoved
side af Nationalcharakteren? Det var ikke nok, at Romulus 
besejrede Nabostæderne; for at blive et ret Billede af den 
forste Romer maatte de förste spolia opima og den förste 
Triumf ogsaa tillægges ham. En ligefrem Fölge heraf er, 
at han ogsaa fremtræder som Stifteren af Statens militære 
Organisation, ligesom det maatte tillægges den förste 
Konge at grundlægge de politiske Indretninger, hvorpaa 
Samfundsordenen hviler. Derfor skiller han Folket i ade
lige og uadelige (Patricier og Plebejer), inddeler det p 
Tribus og Curier, og, skjönt Gudstjenesten for störste Delen 
ordnes afNuma, men Staten dog fra först af ikke aldeles kunde 
undvære Religionen, bygger han visse Templer, indstifter 
Oflringer og grundlægger Auspicia, et Institut, som er en 
Betingelse for Statens Existens; thi den herskende over
troiske Gudsfrygt böd at faae Gudernes Billigelse til alle 
vigtigere Handlinger, man foretog sig; da kunde Stifteren 
ikke have undladt at omgjærde baade Byens Anlæggelse 
og Statsforfatningen med den guddommelige Sanction, 
saasandt som det var fast indgroet i den romerske Be
vidsthed, at de var det udvalgte Folk, der var velsignet 
med Gudernes særlige Beskyttelse. Men hele denne Virk
somhed er ren Abstraction, et Product af den romerske 
Phantasi, som i Stifterens Person samlede de mest frem
trædende Sider af Folkeejendommeligheden.

Derimod kan der ikke frakjendes Sabinerkrigen en 
historisk Kjerne. Som det ovenfor er fortalt, havde Ro
merne paa Palatium i den allertidligste Tid Kampe at 
bestaae med den sabinske Stamme paa Quirinalis, indtil 
der indtraadte et fredeligt Forhold, som förte til begges 
Sammensmeltning. Men denne Kjerne er i Fortællingen 
gjort ukjendelig ved Tilsætninger og Udsmykkelser, saa at 
den ganske bærer Præg af Mythe. Slaget mellem Romerne 
og Sabinerne er saaledes at betragte som en Sammen
trækning af langvarigere Kampe til een afgjörende Begiven
hed; Titus Tatius er en mythisk Person, Heros eponymos
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for Tities, kort sagt alle Fortællingens Enkeltheder at 
forkaste fra et historisk Standpunkt.

Det af Romere og Sabinere sammensatte Folk er 
Populus Romanus Quirites. Man er ikke enig om Oprin
delsen og Betydningen af det sidste. Vist er det dog at 
Livius’s Afledning af Cures, en sabinsk By, er forkert; 
thi naar der tales om Sabinernes Afstamning fra Cures, er det 
en Mythe, der just er bygget paa Navnet Quirites. Sand
synligst er det at ansee curia, som Stamordet dertil, saa at 
Quirites betegner det i Curier inddelte Folk; det bliver 
da følgerigtigt, at Quirites siden kommer til at betyde 
Romerne i deres indre Anliggender, medens Romani 
betegner Folket i dets ydre Forhold.

Der er endnu et Par Bemærkninger af Livius i dette 
Stykke, som kræve nærmere Belysning. I Cap 8 siges: 
ceutiini creat senatores, patres certe ab honore patriciique 
progenies eoruni appellati. Det er altsaa Livius’s Mening, 
at Romulus ved at udvælge de 100 mest fremragende 
Personer i sit Folk til Senatorer har lagt Grunden til 
Sondringen af Befolkningen i adelige og uadelige, patricii 
og plebs, og at de to Stænder strax fra Förstningen af 
have været i Staten. Denne Anskuelse, som han deler 
med de fleste gamle Skribenter, er falsk. Det er allerede 
ovenfor fremstillet, hvorledes Forholdet rigtig opfattes: 
Patricierne ere de fuldtberettigede Borgere, det i Gentes 
og Curiæ inddelte populus Romanus, Efterkommerne af 
de Familier, der udgjorde Statens oprindelige Befolkning; 
Plebs er en mindre berettiget Klasse, som fra först af ikke 
existerede i Staten, men efterhaanden dannedes af Massen 
af Befolkningen i de erobrede Stæder, som optoges i 
Romerstaten, men vare udelukkede fra alle politiske Rettig
heder. Livius’s Anskuelse grunder sig a) paa Antagelsen 
af, at Staten er fremgaaet af Romulus’s Asyl 14): thi 
iblandt den uordnede, brogede Masse, som derved vilde 
blive Grundstokken af Romerfolket, var det rimeligt nok, 
at en mere velhavende og fornem Klasse maatle udvælges 

14) Liv. II, 1: quid futurum fuit, si illa pastoruin convenarumque 
plebs, transfuga ex suis populis, sub tutela inviolati templi 
(Asylet) libertatem adepta, agitari coepta esset procellis tribu- 
niciis etc.
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for at befæste en ordentlig Regering i Staten, b) paa Be
grebet af det romerske Kongedomme som en absolut Magt, 
af hvis Skaberkraft Statens Indretning er fremgaaet c) paa 
Opfattelsen af patres som identiske med Senatorerne. 
Men Asylet mangler al historisk Berettigelse; Kongemagten 
grunder sig paa Folkevalg, har ikke stiftet Samfundsordenen, 
men er tilligemed denne selv skabt af Folkevillien, eller 
med andre Ord, Borgerskabet, Patricierne, ere Betingelsen 
for og ældre end Kongemagten. Hvad endelig patres- 
Navnet angaaer, da har Livius overfort en paa hans Tid 
gjældende Sprogbrug, ifölge hvilken patres betöd Sena
torerne, paa den ældre Tid; men da betegnede patres ikke 
Senatet, men Patricierne. Sproglig betyder desuden 
patricius, som er dannet af pater og Afledningsendelsen 
icius, ikke en Efterkommer efter patres, men en, som 
hörer til patres (se Madv. lat. Gr. 186, 2 med Anm) og 
forholder sig til patres, som plebejus til plebs. Ligesom 
vor Forfatters Forudsætninger for hin Paastand ere urig
tige, saaledes strider den hele ældre romerske Historie 
imod den. Vare Patricierne opstaaede ved Kongevalg, 
bliver det uforstaaeligt, hvorledes denne Valgact, hvorved 
de, der til en vis Tid vare de mest fremtrædende i Folket, 
udsondredes af dettes Masse, skulde faae en saadan Be
tydning, at Plebejerne ikke blot gjennem hele Konge
perioden finde sig rolig i at staae som en underordnet 
Klasse, men endog efter Republikens Indførelse i 200 
Aar kjæmpe med den störste Anstrængelse for at opnaae 
Ligeberettigelse med Patricierne. Hvorfra kunde da den 
store Mængde Patricier være komne, som just i den ældste 
Tid foruden sine övrige Fortrin ogsaa har Fordelen af 
den numeriske Overvægt? Hvorledes kunde det skee, at 
Plebejere optages i Senatet, uden at de derfor blive 
Patriciere? Hvorledes kunde Patricierne, naar de kun 
vare en kongevalgt Adel, kalde Tilstaaelsen af Ægteskabsret 
med Plebejerne en Besmittelse af de helligste Rettigheder 
og en Forstyrrelse af Auspicierne og dermed af hele 
Forholdet til Guderne? Disse Spörgsmaal og mange flere 
kunne ikke besvares under Forudsætning af Livius’s Me
nings Rigtighed. Der maa have været en langt dybere 
Grund til Adskillelsen mellem Patricier og Plebejer, og 
den söge vi da nalurligst i Betragtningen af Patricierne 
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som Statens Stiftere og Ejermænd, Plebejerne som deres 
Undersaatter. Den Omstændighed, at det gamle Borger
skab afsluttede sig skarpt lige over for Plebejerne, har 
säavel en politisk Grund som en religiös. Af politiske 
Hensyn udelukkedes disse fra Tribus og Curier: Deltagelsen 
i Folkeforsamlingen, Besiddelsen af Statsdomænerne og 
den deraf folgende Medejendomsret i Staten kunde ikke 
tilstaaes de underkastede Folk. En Fölge af den Aand, 
der charakteriserer den gammelromerske Religion, er at 
Borgerne ogsaa i religiös Henseende stille sig som en 
strengt afsondret Menighed. Derfor blev den fremmede, 
indvandrede Befolkning, Plebs,udelukket fra Statsreligionen: 
den offentlige Dyrkelse af Statsguderne tilkom den ikke, 
ligesaa lidt som dens Samkvem med Guderne gjennem 
Auspieia havde nogen Betydning for Staten. Derfor var 
Plebs udelukket fra alle de Embeder, hvormed Retten til 
at tage Auspicier var forbunden; thi dertil fordredes rent 
patricisk Blod, derfor kunde der heller intet Connubium 
bestaae mellem Stænderne. En Krænkelse af disse Prin
ciper var en Synd mod Guderne. Opfatte vi Forholdet 
mellem Stænderne paa denne Maade, og beroer den uhyre 
Klöft mellem dem ikke paa en vilkaarlig Bestemmelse af 
Statens Stifter, men paa den guddommelige Lov, da have 
vi först den sande og naturlige Forklaring til den ældre, 
indre Historie igjennem Aarhundreder.

Den anden Bemærkning, som vi nærmere ville for
klare, staaer Cap. 13: Eodem tempore et centuriæ tres 
equitum conscriptæ s mit: Ramnenses ab Romulo, ab Tito 
Tatio Titienscs appellati; Lucerum nominis et originis causa 
incerta est. Traditionen tillægger, som ogsaa ovenfor er 
bemærket, Romulus Organisationen af Krigsvæsenet, og 
altsaa deri Oprettelsen af Ryttercorpset, inddelt i tre 
Centurier, hver 100 Mand. Men i de anförte Ord herom 
6r Livius baade unøjagtig og ufuldstændig. Det er nemlig 
tydeligt af disse Centuriers Navne, at de ikke have exi- 
steret, förend de tre Stammer, tribus Ramnensis, Titiensis, 
Lucerensis, havde fuldendt Statens Sammensætning. Men 
heri ligger det mangelfulde i Livius’s Ord, at han aldeles 
forbigaaer disse Stammer, i Forhold til hvilke Ridder- 
centurierne nødvendigvis maae betragtes, saaledes at 
oprindelig hver Stamme stillede sin Afdeling paa 100 Mand, 
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der kom til at bære dens Navn. Dernæst lader han dem 
dannes umiddelbart (codem tempore) efter Foreningen af 
Romerne og Sabinerne (Ramnes og Tities), uden at omtale 
eller at tage i Betragtning, om tribus Lucerensis allerede 
dengang var optaget i Staten. Er det Tilfældet, at 
Luceres ere de fra Alba flygtede Latinere, som ovenfor 
er antydet, kan naturligvis centuria equitum Lucerensis 
forstvære oprettet efter AibasFald. Den samme Unöjagtighed 
gjör Livius sig skyldig i ved et Par Linier ovenfor at 
nævne Folkets Inddeling i 30 Curier: den kan ogsaa först 
være skeet efter Optagelsen af den tredie Stamme, thi 
hver Stamme havde 10 Curier. Rytteriets ældste Navn er 
Celeres. Naar derfor Livius i Cap. 15 Slutning siger 
trecentos armatos ad custodiam corporis, quos Celeres 
appellavit non in hello, sed etiam in pace habuit, og derved 
mener et fra Rytteriet forskjelligt Corps, er det en aabenbar 
Vildfarelse, som grunder sig paa den forkerte Betragtning 
af Romulus som en Despot, der ligesom de græske Ty
ranner maatte have sin Livvagt. Saavel Navnet Celeres, 
som andre Forfatteres sikkrere Vidnesbyrd oplyse, at 
Celeres og de tre cenluriæ equitum ere et og det samme. 
Deres Anförer var Tribunus Celerum. Hvorledes Romulus 
indrettede Fodfolket, omtaler Livius ikke; af andre For
fattere sees, at Traditionen anslog det til en Styrke af 3000 
Mand, 1000 af hver Tribus. At Fodfolket oplöstes i 
Fredstid, men Rytteriet var et staaende Corps, folger af 
begge Vaabenarters Natur.

7. Romulus, som Enehersker. Livius fortæller 
i Cap. 14—16: „Da Titus Tatius ej vilde give Satisfaction 
for et Mord, som hans Slægtninge havde begaaet paa 
Laurenternes Gesandter, blev han dræbt ved en Offerfest 
i Lavinium. Derefter regerer Romulus alene i 37 Aar, i 
hvilke han förer lykkelige Krige, erobrer Fidenæ og 
tilføjer Vejenterne et betydeligt Nederlag. Rom stod her
efter i saadan Anseelse, at det havde Fred for sine Naboer 
i 40 Aar. Ved en Mönstring paa Campus optages han 
endelig under et Tordenvejr i Himlen og faaer som Gud 
Navnet Quirinus“.

Titus Tatius betragte vi som en mythisk Person; 
Tribus Titiensis saae i ham sin Stamfader, ligesom Ram- 
nensis havde sin i Romulus; hans Död hörer, ligesom hans 
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Liv, hjemme i Sagnenes Kreds. Men deri at han dræbes 
i Lavinium ad solemne sacrificium o: ved den for Latinerne 
fælles aarlige Fest for Forbundets Lares, see vi en Antyd
ning af, at Rom allerede dengang fremtraadte, som en 
ganske latinsk By. Ophoret af Dobbeltkongedömmet ved 
Tatius’s Död er fremdeles et Tegn paa den voxende 
Sammensmeltning af Romerfolkets Bestanddele. De fol
gende Krige, som Romulus förer, ere en ren Opfindelse 
af Skribenterne. Traditionen skildrede Romulus som den 
store Krigshelt, men berettede ikke, hvor Skuepladsen for 
hans Bedrifter vare at söge. Da nu intet positivt fremböd 
sig for Skribenterne, hvormed en 37aarig Regering af 
Romulus efter Tatius’s Död kunde udfyldes, grebe de til 
den Udvej at levere en lidt varieret Fremstilling af senere 
Krige og henlagde den under Romulus. Dette bliver klart 
for enhver, der sammenligner Romulus’s Erobring afFidenæ 
hos Livius I, 14 med Dictaloren Mamercus Aemilius’s i 
Aaret 423 f. C. hos Liv. IV, 32—34. Kampens Gang er 
begge Steder den samme: Fidenaterne falde i et Baghold, 
flygte i vild Uorden ind i Byen, Romerne trænge derind i 
een Skare med de slagne, förend Portene kunne lukkes, 
og erobre den. Krigen med Veji gjenfinder man i en 
lidet forandret Skikkelse hos Livius I, 27 og IV, 17, 31, 
hvor Fidenæ ligeledes er Anledningen. Det eensartede i 
disse Krige viser tilstrækkelig, at de, der tillægges Romulus, 
vilkaarlig ere laante fra senere Felttog, for at Skriben
terne dermed kunde udfylde et Hul i Romulus’s Regering 
og danne en sammenhængende Historie. Romulus’s Död 
er en simpel Consequens af hans Födsel: begge ere over
naturlige. Dog synes det oprindelige Sagn om hans Död 
ikke at have gaaet videre end til, at han forsvandt for 
Menneskenes Öjne. Optagelsen i Gudernes Tal stemmer 
ikke overens med den romerske Religion, i hvilken Gu
derne staae altfor höjt og fjernt fra Menneskene, til at 
der kunde finde noget saadant Samkvem Sted imellem 
dem, men hidrörer sikkert fra den græske Mythologi, 
hvor Herakles frembyder et ganske sideordnet Exem
pel I5). Det forholder sig nemlig heller ikke rigtigt, at 

15)Den Forklaring af Mythen, som Livius kommer med, at 
Romulus skulde være myrdet af Senatorerne og — som
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Quirinus oprindelig skulde være den i Himlen optagne 
Romulus, men ligesom Ramnes og Tities hver havde sin 
Heros eponymos i Romulus og Tatius, saaledes har begge 
Stammernes Forening (Quiriterne) ogsaa sin i Quirinus. 
Först da Stammerne vare aldeles sammensmeltede, og 
Romulus traadte i Forgrunden som Statens Stifter, blev 
Quirinus identificeret med ham.

8. Num a Pompilius. Livius fortæller Cap. 17—21: 
„Efter et Aars Interregnum vælges Sabineren Numa Pompi
lius, berömt for sin Visdom og Retfærdighed til Konge. 
Efter Sagnet en Discipel af Pythagoras, sögte han at befæste 
den ved Sværdets Magt grundede Stat ved Love og vænne 
det krigerske Folk til Gudsfrygt og Fredens Sysler. Dels 
af Agtelse for den Stat, som saa ganske havde overgivet 
sig til Gudsdyrkelseti, dels af Frygt for den Magt, Rom 
havde udfoldet under Romulus, lode Naboerne Numa fuld- 
före sit Værk i Fred; den af ham byggede lanus Geminus 
var lukket under hele hans Regering. Han opretter de 
for den romerske Cultus vigtigste Præsteskaber og fordeler 
Offertjenesten og de övrige præstelige Forretninger imellem 
dem, indretter Calenderen efter Maaneaar, som ved Skud- 
maaneder bringes i Overensstemmelse med Solaaret. For 
at give sine Indretninger Anseelse foregiver han at mod
tage dem ved Sammenkomster med Gudinden Egeria. 
Hermed betegnes Indholdet af Numas 43aarige Regering“.

At Kong Numa Pompilius er en blot mythisk Person, 
aldrig har existeret, eftervises paa folgende Maade. Hans 
Hovedvirksomhed er Oprettelsen af de religiöse Instituter, 
Stiftelsen af den romerske Religion. Men denne Rolle 
staaer i Modstrid med Statens Opstaaelse, passer ikke for 
Byen Rom, thi den er anlagt af Latinerne, endelig organi
seret ved Optagelse afSabinere: men begge disse Nationer 
medbragte de for dem ejendommelige religiöse Begreber 
og Skikke, hvis Forening er den romerske Religion; men 
den har altsaa ikke sin Grund i nogen Stiftelse af en 
romersk Konge, den er tvertimod meget ældre end selve 
Rom, saa gammel som den latinske og sabinske Stamme selv.

andre Forfattere tilföje — hver tog sit Lem af ham med fra 
Campus, er et nyt Bevis paa, hvor uheldige Romerne vare 
i Mythefortolkningen.

4
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De enkelte religiöse Indretninger, som tillægges Numa, 
gjenfinde vi hos Latinerne. Om Vestas Cultus siger f. Ex. 
Livius selv, at den stammede fra Alba, hvor Romulus’s 
Moder havde været Vestalinde; men deraf folger, at de 
Nybyggere, som nedsatte sig paa de romerske Höje, strax 
fra först af have dyrket Gudinden for det faste Hjem: saa 
længe som Staten bestod, saa længe har Statsarnestedet 
existeret, kan altsaa ikke först være oprettet af den anden 
Konge. Det samme gjælder om de Præsteskaber, der 
tillægges Numa, Pontifices, Salii, Flamines etc. Da den 
romerske Religion altsaa ikke er selvstændig, for dette 
Folk ejendommelig, men fælles for det med de Folke
stammer, hvorfra Rom udgik, forkaste vi Tanken paa, at 
den er dannet af en Religionsstifter; dens enkelte Dele ere 
existerende, længe för Historien fremtræder med hand
lende Personer, og som Helhed er den fremgaaet ved 
den i Tidernes Löb tiltagende Sammensmeltning af Statens 
Bestanddele.

Men tage vi Religionsstifterens Rolle bort fra Numa, 
forsvinder hans Person ganske for os. Hans Historie er, 
som den fremsættes hos Livius, ikke andet end en Op
regning af de i Rom herskende religiöse Indretninger; 
disse have aldeles absorberet hans Individualitet; uden dem 
er han en Skygge uden Kjöd og Blod, eller med andre 
Ord, Numas Figur er en Abstraction. Til yderligere Be
kræftelse paa det mylhiske Præg af Numas Historie viser 
det sig aldeles utænkeligt, at det fra sin förste Fremtræden 
krigerske Rom under ham skulde have været i Fred i hele 
43 Aar; og de Grunde, der anföres derfor, dels den frygt- 
indjagende Stilling, som Rom indtog ved Romulus’s heldige 
Krige, dels den dybe Agtelse for den under Numa her
skende Gudsfrygt, ere lige urimelige, den förste (afseet 
fra, at Romulus’s Krige ere en Opdigtelse) fordi Rom endnu 
paa den Tid ikke har kunnet gjælde mere, end enhver 
anden lille latinsk By, den anden, fordi Tidsalderens hele 
Beskaffenhed staaer i Strid med den.

Antage vi saaledes, at den romerske Sagnperiode 
strækker sig ud over den anden Konges Regering, ligger 
Betydningen af Sagnet om Numa ikke fjern: man havde 
givet sig en Stifter af den borgerlige og militære Forfat
ning i Romulus; det var nu en naturlig Consequens, for 
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at Rom ogsaa kunde producere sine religiöse Instituter 
ud af sig selv, at antage en Romer for Stifter af disse. 
Men det gik ikke an at give den af krigersk og politisk 
Virksomhed optagne Romulus et Hverv, som krævede en 
Fredens Mand og fordrede Egenskaber hos Stifteren, der 
ikke kunde harmonere med den Charakter, man havde 
tillagt Romulus. Traditionen dannede da den ualmindelig 
fromme og retfærdige Numa, som et Complement til 
Romulus, og man havde tvende Stiftere, der hver for sig 
repræsenterede en Hovedside af Romerstatens og Folkets 
Ejendommelighed.

Betydningen af, at Numa fik sine religiöse Lærdomme 
fra Gudinden Egeria, er, at Romerne betragtede deres 
Religion som aabenbaret fra Guderne. Egeria var en 
Kildenymphe, og da Vandet troedes at have Inspirations- 
kraft, tillige udrustet med Spaadomsgave (Camene). Paa 
samme Maade havde Lycurg sine Love fra den delphiske 
Gud, Minos fra Zevs. Pythagoras’s Undervisning af Numa 
har allerede Livius indseet af Tidsforholdene, maatte være 
opdigtet. Det aandelige Slægtskab, hvori de stode til hin
anden , som hellige Mænd, som Staternes Gjenfödere i 
religios-sædelig Henseende, omformede Sagnet til et per
sonligt Forhold. Ideen dertil blev indbragt fra de græske 
Colonier i Nedre-Italien.

Livius tillægger endvidere Numa Oprettelsen af lanus 
ad imum Argiletum iudex pads bellique. Det var ikke et 
Tempel 16), men en bedækket Gjennemgang med toPorte 

geminæ portæ), hvorfor den kaldes lanus Gemi- 
nus. Den laa ved forum Romanum ved Foden af Capitolium, 
hvor Gaden Argiletum löb, og havde oprindelig været en 
af Byens Porte. Man fortalte 17), at, da Sabinerne under 
Tatius vilde trænge ind gjennem en Port, lod lanus en hed 
Svovlkilde fremsprudle, hvilken standsede dem. Dette 
Sagn saavelsom Beliggenheden af lanusporten viser, at 
den gaaer ud over Numas Tid og allerede existerede paa 
Romulus’s Tid, forend Sammensmeltningen af Sabinerne paa

10) Et Tempel for lanus. indviet af Duilius i 1ste puniske Krig 
laa ved forum Olitorium og maa ikke forvexles med lanus 
ad Argiletum.

”) Ovid Fasti i, 259 if.
4*
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Quirinal med Latinerne paa Palatium. Efter at denne var 
skeet, ophörte lanus at være en Byport, men blev af reli
giös Sky urört som en fri Gjennemgang, et Minde om den 
fordums Bygrændse. Grunden til den senere Skik, at 
Porten var aaben i Krigstid og lukket i Freden, har maaskee 
været den, at lanus var den Port, hvorigjennem Krigs
hæren drog ud i den ældste Tid, den lukkedes da först, 
naar Hæren var kommen tilbage efter Fredslutning 18).

Saaledes tilhorer den Tidsalder, der betegnes ved 
Romulus’s og Numas Regering, Sagnhistorien. Sönnen af 
en Gud og en Gudindes Gemal have intet at gjöre med 
den virkelige Historie; deres Personer ere det mythiske 
Klædebon, som Traditionen har udbredt over Statens 
Fundamental-Ordning. Den historiske Sandhed kunne vi 
ikke komme nærmere, end ved at fremstille den förste 
Tilstand i Staten, saaledes som man ved Slutningen ad 
forskjellige Veje er kommen til at erkjende den, efter at 
have bortskaaret Udsmykkelserne. Til disse höre först 
og fremmest Personerne; hvad Traditionen fremstiller som 
skabt og virket af dem, er kun Resultatet af en gradevis 
Udvikling i Tiden, og det, hvad enten der er Tale om den 
borgerlige eller den religiöse Orden.

9. Tullus Hostilius. Livius fortæller Cap. 22 —31: 
„Roms tredie Konge, Tullus Hostilius, en Sönnesön af 
Hostus Hostilius, som havde udmærket sig under Romulus’s 
Kamp med Sabinerne, var lige det modsatte i Charakter 
af Numa. Han bekriger Alba Longa. Kong Cluilius förer 
Albanerhæren frem, men doer i Lejren, hvoraf Graven 
omkring den fik Navn af fossa Cluilia. Mettius Fuffetius, 
som træder i hans Sted som Dictator, kommer overens 
med Tullus om at afgjöre Krigen ved Tvekamp mellem 
Trillingparrene, Horatierne og Curiatierne. Horatius bliver 
sejrrig alene tilbage paa Valpladsen. Alba har tabt. Under 
en Krig med Fidenæ og Veji viser Albanerhæren sig for
ræderisk. Til Straf herfor tvinges Albanerne til at forlade 
deres By, som jevnes med Jorden, og flytte til Rom, hvor 
der anvises dem Bopæle paa Mons Cælius. Tullus selv 
tager nu Bolig her. Paa Grund af denne Tilvæxt i Be
folkningen foröges Rytteriet med 10 nye Turmer og

ls) Ovid Fasti I, 279 ff.
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Legionerne i samme Forhold. De fornemste Albanere 
optages blandt Patricierne. Ved udelukkende at beskjæf- 
tige sig med Krige uden at bekymre sig om Gudstjenesten 
paadrager Tullus sig Gudernes Vrede. Efter 32 Aars 
berømmelige Regering træffes han af Jupiters Lynild og 
brænder tilligemed sit Hus“.

Med de to förste Konger er Roms rent inythiske Hi
storie afsluttet, med den tredie træde vi ind i en Periode, 
fra hvilken Traditionen har overleveret Begivenheder, som 
virkelig have fundet Sted. Dermed være ikke sagt, at 
alt, hvad der fortælles af Livius fra Tullus’s Tid er gaaet 
saaledes til, som han siger; en saadan brat Adskillelse 
mellem Sagn og Historie finder man intetsteds. Der ind
træder derimod fra Tullus en Overgangsperiode, som varer 
gjennem hele den övrige Kongetid ned i Republikens förste 
Aar, i hvilken Sagn og Historie er blandet; og jo længere 
man kommer frem i Tiden, desto mere træde Sagnene 
tilbage for at give Plads for Historien, men först fra 
Republikens Indførelse kan den fortsættes chronologisk 
sammenhængende. Det bliver i en saadan Overgangstilstand 
langt vanskeligere at skjelne mellem Sagn og Facta, end 
i den første Tid, hvor alt tydelig fremtraadte som mythisk 
Product. Her skal det kun angives i Omrids.

At der i Roms ældste Tid har været en Konge, Tullus 
Hostilius, kan neppe betvivles, men hans Handlinger og 
Egenskaber ere blandede og udpyntede af Sagnet. Naar 
hans Nedstammen siges at være fra Hostus Hostilius, da 
er det kun en Opdigtelse, for at sætte ham i personlig 
Forbindelse med Romulus. Denne i Guders Tal optagne 
Stifter havde imidlertid intet jordisk Afkom efterladt sig, 
hvorfor man blev henvist til Hostus Hostilius, hans dyg
tigste Kjæmper. Det mythiske heri bliver end tydeligere 
ved at den 4de Konge Ancus Martius, som mere lignede 
Numa, paa samme Maade bringes i Slægtskab med denne 
og kaldes Numas Dattersön. Ved begge har Sagnet gjort 
det aandelige Slægtskab til et kjödeligt. Ved Tullus’s Död 
see vi ligesaa klart Sagnets Virksomhed. Men den vig
tigste Begivenhed, der knytter sig til Tullus’s Regering, 
er Alba Longas Fald. Dette er en historisk Begivenhed. 
Derimod viser der sig lydelige Spor af Sagn i Fortæl
lingens Details. Albanerne anføres af Kong Cluilius. Men 
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da han kun optræder for strax at forsvinde, uden at have 
udfort det mindste, og at give fossa Cluilia Navn, er det 
rimeligere at antage, at han er opdigtet for at give en 
Forklaring af Navnet fossa Cluilia (etymologisk Mythe). 
Det er værd at lægge Mærke til, at Cluilius kaldes Konge, 
Mettius Dictator. Heri ligger, at der i Alba maa være 
foregaaet den samme Forfatningsforandring, som siden i 
Rom, at Kongeregeringen maa være ombyttet med aarlige 
Embedsmænd; men det er ikke sandsynligt, at det er fore
gaaet paa Valpladsen lige over for Fjenden. Ogsaa dette 
ferner Tanken om en Konge Cluilius. Afgjörelsen af 
Krigen ved en Tvekamp har i og for sig intet paafaldende; 
men at der just i begge Hære skulde findes to Par Tril
linger lige i Alder og Styrke, bærer Præg af Sagn. At 
Enden paa Kampen var Albas fuldkomne Forsvinden, er 
afgjort; den optræder virkelig aldrig siden i Historien. 
Derimod maa den Maade, hvorpaa Romerne knække denne 
Rivals Magt, betragtes med Mistænkelighed. En romersk 
Rytterafdeling rider ind i Byen uden Modstand; Indvaanerne 
befales at forlade Hus og Hjem og flytte til Rom, de gjöre 
det uden Modstand. Og dette finder Sted paa en Tid, da 
Rom endnu ingen Udvidelse havde faaet og neppe i Styrke 
kan have overgaaet Alba. Vil man end ikke gaae saa 
vidt, at man aldeles benægter Muligheden af, at Rom virkelig 
kan have erobret Alba, fordi det vilde stride altfor aaben- 
bart mod Traditionen, er det dog ubestrideligt, at Livius 
her har tænkt sig Rom langt större og mægtigere, end det 
paa den Tid kan have været, og at Albas Erobring ikke 
kan være gaaet saa let, som han skildrer den. Vi see jo 
Rom flere Aarhundreder senere, da det disponerer over en 
anderledes Krigsmagt, kjæmpe i Rækker af Aar med 
langt mindre latinske og sabelliske Byer. Det er imidlertid 
et Factum, at Alba blev erobret og dets Indbyggere förte 
til Rom. Hvilken Stilling indtoge de nu her? Livius’s 
Ord herom ere: duplicator civium numerus — principes 
Albanorum in patres legit — equitum decem turmas ex 
Albanis legit, legiones et veteres eodem supplemento explevit 
et novas scripsit. Han mener hermed, at Massen af Alba
nerne bleve Plebejer, kun de fornemste Slægter patres 
eller, som den indskudte Bemærkning templum ordini a se 
aucto curiam fecit viser, optagne i Senatet. Da det ligger i 
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Sagens Natur, at Tullii, Geganii osv. det vil sige gens 
Tullia, Gegania osv. ikke kunne optages i Senatet, viser 
det sig, at Livius alter her har misforstaaet Ordet 
patres og brugt det i den paa hans Tid gængse Betyd
ning af Senatet, medens den Skribent, fra hvem han 
hentede sin Beretning, havde ment Patricierne. Men imod 
den Antagelse, at de nævnte faa fornemme Familier op
toges i Patriciernes Række, Resten blev Plebejer, rejser 
der sig den Indvending, at Tullus af Albanerne udskriver 
10 nye Rytterlurmer (300 Mand); thi hele Rytteriet var 
patricisk til Servius Tullius, men et saa stort Antal kunde 
ikke stilles af sex Familier: fölgelig maa Tullus have op
taget flere blandt Patricierne end disse Familier. Der 
staaer os da den Udvej tilbage at antage den Hypothese, 
at alle Albanerne bleve optagne i det romerske, patriciske 
Statssamfund paa lige Ret med de gamle Borgere, eller at 
Albanerne udgjöre den tredie Bestanddel Luceres, der 
sluttede sig til de to andre gamle Stammer Ramnes og 
Tities. Da bliver Livius’s Udtryk civium numerus det samme 
som patriciorum numerus og civitatem piebi dare (i Gap. 28) 
ikke civitatem sine sulfragio, men fuld Borgerret. De 
specielt fremhævede Gentes, Tullii, Geganii etc. ere da de 
Slægter, hos hvilke Mindet om den albanske Herkomst i 
sildigere Tider endnu erindredes. Det er sandt, at Antagelsen 
af denne Hypothese ikke let kan forenes med Traditionen 
om Roms fjendtlige Forhold til Alba: dersom Romerne 
virkelig have ödelagt Alba til Straf for Forræderi, er det 
ikke muligt, at de have givet Albanerne lige Ret med sig 
selv; men maaskee tör man just i den paafaldende Maade, 
hvorpaa Traditionen skildrer Albas Forsvinden, see, at der 
har fundet saadanne særegne Forhold Sted, som vi nu ikke 
nærmere ere istand til at angive, at Albanernes Overflyttelse 
til Rom har været snarere frivillig end nødtvungen, og at 
Romerne have grebet denne Lejlighed til at foröge deres 
Magt og Anseelse ved Optagelse af Albas Land og Folk 
i Staten. For Antagelsen af Albanernes Identitet med 
Luceres taler 1) Roms aldeles latinske Charakter, som gjör 
det sandsynligt, at det latinske Element, som hidtil kun 
repræsenteredes af Ramnes, har faaet en Forögelse, der 
afgjorde dets Overvægt over det sabinske (Tities); men 
da tilbyder sig ingen anden for os end Albanerne; 2) at de 
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fire förste Konger repræsentere de fire Hovedbestanddel 
af Roms gamle Befolkning: de tre Stammetribus og Plebs; 
den tredie Tribus optages af den tredie Konge, ø: Alba
nerne af Tullus; 3) at Livius med al sin Uklarhed over 
disse Forhold tilfældig kommer til at give en bestemt An
tydning heraf i cap. 33: quam circa Palatiiim sedeni vetermn 
Romanorum Sabini Capitolium atque arcem, Cælinm niontem 
Albani iinplessent etc. Her nævnes Albanerne ligefrem ved 
Siden af de to andre Stammetribus. 4) at de her nævnte 
Höje vare de ældst bebyggede, men naar Albanerne ikke 
vare Luceres, da bliver der ingen Plads tilbage for disse at 
beboe. Endelig faae vi 5) en Lösning af de hos Livius 
forvirrede Tal, som angaae Rytteriets Forøgelse. Mod
sigelsen hos Livius bestaaer i, at han lader Romulus stifte 
3 centuriæ equitum paa 300 Mand, Tullus tilføje 10 Turmer 
o: 300 Mand, Tarquinius fordoble dette Antal af 600, saa 
at det bliver 1800. Den löses kun paa den Maade, at 
Romulus har havt to Centurier (Ramnensis og Titiensis), 
Tullus tilføjet een (Lucerensis) hvorved Antallet blev 300 
Mand, Tarquinius fordobler det til 600. Livius har da 
ansat Tallet 1800 for tidligt, det tilhorer Servius Tullius, 
som oprettede 12 nye Centurier. Se nedenfor under Tar
quinius Prisens.

10. Anens Martius. Livius fortæller i cap. 32—34; 
„Den fjerde Konge Anens Martius var ulig sin Forgænger, 
men lignede sin Bedstefader Numa. Han bestræbte sig 
for at rense og hæve Gudstjenesten, som var geraadet i 
Forfald under Tullus. Men Latinerne lode ham ikke have 
Ro til sin fredelige Virksomhed. I den med dem opstaaede 
Krig erobrer Ancus Politorium, Tellenæ og Ficana og 
overförer Indbyggerne til Rom. De optoges i Plebejernes 
Stand og fik Bopæle ved Murcias Tempel. Ancus udvidede 
derved Roms Gebet mod Vest til Havet og anlagde Colonien 
Ostia, samt befæstede laniculum paa den nordre Tiberbred, 
Efter 24 Aars Regering efterlod han et blomstrende og 
stærkt Rige til sin Efterfølger“.

Der er ingen Grund til al tvivle om, at denne Beret
ning angaaer Begivenheder, som virkelig have fundet Sted: 
at der har været en gammel Konge ved Navn Ancus 
Martius, at Rom först udvidede sig mod Vest ved Erobring 
og Forstyrrelse af Slæderne mellem sig og Havet, siden
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intet Spor i den senere Tid findes af det her liggende 
Politorium, Tellenæ ogFicana; at Indbyggerne i disse bleve 
romerske Plebejer; at Ostias Anlæggelse og Janiculurns 
Befæstning gaae tilbage til den tidligste historiske Tid, for 
at værne om det romerske Gebet paa begge Sider af 
Tiberen. Men gaae vi ind paa Fortællingens Details, viser 
der sig overalt Spor af Sagnvirksomheden. Selve Ancus’s 
Charakter kan vække en vis Mistanke om at være con- 
strueret, naar man seer hen til, at han og Tullus danne 
et aldeles tilsvarende Par til Numa og Romulus; disse 
sidste vare afgjort mythiske, den samme Virksomhed kan 
let tænkes at have skabt de to förste Charakterer, om end 
Navnene betegne historiske Personer, i al Fald er det 
kjödelige Slægtskab mellem Numa og Ancus at betragte 
paa samme Maade, som Tullus’s med Hostus Hostilius. 
Hvorvidt de Foretagender, som tillægges Ancus og de 
övrige gamle Konger i Rom, virkelig have været udforte 
af dem, hvem de tillægges, kan ikke afgjöres; men den 
Omstændighed, at Skribenterne vakle og ikke stemme 
overens deri, taler derimod. Naar Livius angiver Ancus 
som Stifter af Fetialernes Collegium, er det kun, fordi 
Traditionen ved en rigtig, naturlig Fölelse tildelte den Mand, 
hvis Charakter var fredelig og menneskelig, og som kun 
förtes til Krigen af Omstændighedernes Magt, Oprettelsen 
af et Institut, der tjente til Fremmelse af folkeretlige 
Grundsætninger. Men Livius har ikke taget sig iagt for 
allerede iforvejen at lade Kong Tullus benytte sig af en 
Fetial, og virkelig tillæggede fleste andre Forfattere Numa 
dette Collegiums Indstiftelse. Sagen er, at det var et 
almindelig italisk Præsteskab ældre end Rom selv. Erobrin
gen af de omtalte latinske Byer gaaer lettere og hurtigere, 
end det er troligt; det staaer i intet Forhold til de An- 
strængelser, Rom maa anvende mod andre lignende Byer 
i den historiske Tid; Sagnet har altsaa her sammentrængt 
flere Generationers Kampe til nogle faa ubetydelige Sommer
felttog. De undertvungne Stæders Befolkning, siger Livius, 
overförtes til Rom og anvistes Bopæle ved Murcias Tempel. 
Dette kan neppe være fuldkommen correct. Murcia-Templet, 
helliget Venus Murcia 19) laa i den Dal, som adskiller 

19) Murcia er det samme som Myrtea, den hvem Myrthetræet 
er helliget.
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Palatium fra Aventin, hvor siden Circus maximus byg
gedes. Dalen er smal, og der efterlodes neppe Plads for 
nogle hundrede Huse, saa at „mange tusinde Latinere“ 
ikke have kunnet bosættes her. Men kan man overhovedet 
tiltroe det praktiske Romerfolk en saa uklog Foranstaltning, 
at fjerne en stor agerdyrkende Klasse langt bort fra deres 
Landejendomme og samle Massen af nylig undertvungne 
Fjender paa et Punkt indenfor Byens Omraade, hvor de 
kunde blive meget farligere, end naar de bleve boende 
adspredte paa Landet? Deraf at de plebejiske Folkeforsam
linger (comitia tributa) efter gammel Skik altid holdtes paa 
nundinæ, Markedsdagen, fordi Landmanden da kom til 
Byen med sine Producter, og af samme Grund ethvert 
Lovforslag skulde være bekjendtgjort og udstillet tre 
Markedsdage, trinuudinum, förend det kunde komme til 
Forhandling, tör man slutte, at den störste Del af Ple
bejerne ere forblevne paa Landet; men deres Byer bleve 
tilintetgjorte lor ikke at tjene til Holdepunkt for Statens 
Fjender. Ostia er den eneste By, som fandtes uden for 
Rom, men dens Indbyggere vare romerske Borgere og 
havde af samme Grund ingen Selvstændighed, men maatte 
indfinde sig personlig i Rom, naar de vilde udöve deres 
politiske Borgerret. Sagnet om Overflyttelsen til Rom hid
rører fra det Factum, at Murciadalen med det tilstødende 
Aventin 20) senere vare Plebejerquarterer og derfor ansaaes 
for befolkede af Ancus Martius, der repræsenterer den 
fjerde Bestanddel af Folket, plebs. Tilstrømningen af Ple
bejer til Byen finder sin naturligste Forklaring i de mange 
Erhvervskilder, der aabne sig for den handlende Befolkning 
og Haandværkere i en stor By; men en voldsom Overførelse 
af hele Folk passer kun for österländske Despoter, ej for 
Romerfolket.

20) Aventin blev bebygget ifölge lex Icilia i Aaret 456 f. C. 
Liv. 3, 31.

Saaledes betegner da Sagnet gjennem de fire förste 
Kongers Regering Statens Sammensætning og förste Ud
viklingstrin. Vi have nu en Befolkning, bestaaende af 
Patricierne, delte i tre Stammetribus, Ramnes, Tities, 
.Luceres, civilt inddelle i 30 Curier, militært organiserede 
i Legioner og Ryltercenturier; den til dem sluttede halvfrie 
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Klasse, Clienterne, og den personlig frie, men politisk 
umyndige Stand, Plebs. Den romerske Mark strækker sig 
mod Vest til Havet, mod Syd til Albas gamle Grændser, 
mod Öst derimod trykke endnu latinske Stæder tæt paa 
Byens Porte, og imod Nord har Rom paa hin Side Tiberen 
et Brohoved, laniculum, til Forsvar mod Etruskerne.

III.
Kongemagtens Overgang til Tyranni.

1. Under de tre sidste Konger af den larquiniske 
Slægt udvikler Staten og dens Forfatning sig paa en fra 
den tidligere Epoke væsentlig forskjellig Maade. Vi have 
hidtil seet Rom som en Familiestat, der i sin Grund hvilede 
paa Religionen, og formedelst dennes exclusive Charakter 
holdt alle fremmede Elementer udelukkede fra sin Om- 
raade. Fra Tarquinius den ældre af begynde Reform
bestræbelserne, som gaae ud paa at gjöre Rom til en 
Enhed ved Sammensmeltningen af de forskjellig berettigede 
Borgerklasser, Patricier og Plebejer, og som afstedkomme 
Kampe, der först ende, efter at Republiken har bestaaet i 
200 Aar. Kongen, de nye Ideers Talsmand, fandt til deres 
Gjennemförelse en naturlig Bundsforvandt i Plebejerklassen: 
de .forenede sig om at bryde det compacte Aristokrati, 
som dannedes af Patriciernes Gentes. Rom gjennemgaaer 
paa den Maade den samme Udvikling i Forfatningen, som 
Grækenland, navnlig Athen. De patriciske Gentes svare- 
til de athenæiske Slægter og Phratrier. I Rom aflöses 
Familiearistokratiet ved Servius Tullius af Timokratiet paa 
samme Tid, som Solon i Athen reformerer Forfatningen i 
samme Aand. Servius Tullius’s Tribusinddeling gaaer ud 
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paa det samme, som Klisthenes’s Inddeling af Attika i 
Phyler og Demer. Endelig spiller den yngre Tarquinius 
samme Rolle, som Pisistratus; de omstyrte begge deres 
Lands Forfatning og före et kraftigt Enevoldsherredomme.

Eftersom vi ovenfor fremstillede den gammelromerske 
Forfatning, var der ingen constitutionelle Grændser sat for 
Kongens Myndighed. Der var i at fasts tille Udstrækningen 
af denne ligesom ikke tænkt paa, at den kunde misbruges, 
eller rettere, ligesom Husfaderen kunde misbruge sin Magt 
over Familien, men den dog af höjere Hensyn maatte være 
ubegrændset, naar ikke Familiebaandene skulde udsættes 
for at sonderbrydes ved Strid mellem forskjellige Villier, 
saaledes maatte man hellere finde sig i mulig ubillige 
Handlinger af Kongen, end svække den Magt, der var 
indsat i det Öjemed, at haandhæve og vaage over den 
bestaaende Statstilstand; thi Kongedöinmets Charakter er 
oprindelig strengt conservativ, og det udover kun sin Magt
fuldkommenhed indenfor det bestaaendes Grændser. Saa- 
længe som Staten udelukkende bestod af de patriciske 
Gentes, var der ingen Fare for, at Kongen skulde over
skride sin Competence og benytte sin Magt til Omstyrtelse 
af den bestaaende Tilstand, da han udgik fra Gentes, var 
besjælet af den i dem herkende Aand og ingen Stötte 
kunde finde udenfor dem. Men dette Forhold bliver ganske 
forandret fra det Öjeblik af, at der danner sig en Borger
klasse af ringere Ret, Plebs, som naturlig maatte være 
gunstig stemt for Planer, der sigtede til at ophæve Patri
ciernes Eneberettigelse, eller med andre Ord at bryde 
Statens hidtilværende paa Familieretten grundede Forfat
ning. Til at tage Initiativet til Omstyrteisen af denne 
havde Kongerne nu en dobbelt Anledning, baade den at 
löse sig fra de Baand, som Gentes paalagde dem, og derved 
give sig selv friere Hænder, og at give Staten större Kraft 
ved at sammensmelte Befolkningens uligeartede Dele til eet, 
enigt Folk. Fra det Öjeblik af, at Kongen træder i Coali
tion med Demokratiet (Plebs) imod de aristokratiske Gentes 
(Patricierne), mister Kongedömmetsin conservative Charak
ter og oprindelige Bestemmelse, da gaaer det over til 
at blive Tyranni. Vi skulle nu forelöbig fremhæve 
nogle Momenter af den traditionelle Historie, som vidne 
om, at en saadan Udvikling har fundet Sted. Tarquinius 
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den ældre bliver vel Konge ad fuldkommen lovlig Vej, 
gjennem Interrex og Valg paa Comitierne; men hans Ten- 
dentser aabenbare sig allerede deri, at han stöttet til den 
Popularitet, han allerede havde erhvervet sig under Ancus 
Martius, og til sin kongelige Forgængers Tillid, söger at 
erhverve sig Kongemagten ambitiöse (Liv. 1, 35). Som 
Konge fortsætter han den samme Fremgangsmaade, idet 
han optager plebejiske Familier i Patriciernes Samfund og 
derved gjör den förste Begyndelse til at bryde den exclu
sive Familiestat. Tydeligst fremtræder Tarquinius dog som 
Tyran, i Bestræbelserne for at grunde et tarquinisk Dynasti 
og gjöre Thronen arvelig i sin Familie, thi Valgretten var 
netop en af Grundpillerne for Folkets Bet og Frihed og 
kunde ikke fratages det, uden at hele Forfatningen derved 
mistede sin Charakter. I Overensstemmelse med denne 
Bestræbelse indsætter han sin Brodersøn Aruns Tarquinius 
Egerius til Lehnsfyrstc i det erobrede Collatia, og efter
lader Kongeværdigheden til sin Svigersön Servius Tullius. 
Denne fremtræder ganske som Usurpator. Han bliver Konge 
ad illigitim Vej, med Forbigaaelse af alle tilbørlige Former, 
og holder sig paa Thronen ved Alliance med Plebs, bryder 
ved Indførelsen af en ny Statsorden Patriciernes udeluk
kende Adkomst til Statsstyrelsen, og sætter det timokra
tiske Princip istedetfor Fødselens, som Betingelse for at 
udöve den active politiske Borgerret, hvorved Muligheden 
aabnes for Plebs til at deltage i Forfatningens videreud
vikling. Af Voldsgjerninger eller Grusomhed er der i 
Traditionen ikke Spor hos de to nævnte Regenter; tvert- 
imod regere de med stor Dygtighed og Kraft og foröge 
Statens Magt udadtil betydelig. Det er fölgelig Tyranner 
ikke i modern, men græsk Betydning. Derimod skildrer 
Traditionen os den sidste Konge Tarquinius Superbus ikke 
blot som illigitim Hersker, men ogsaa som grusom Despot. 
Han tager Thronen i Besiddelse, som sin Arveejendom, 
ved sin Forgængers Mord og hævder sig paa samme ved 
lutter ulovlige Midler; han betragter sig ikke som tutor, 
men som dominus reipublicæ.

Udadtil udvides Roms Magt betydelig under Fyrsterne 
af Huset Tarquinius. Ogsaa dette Træk stemmer med 
Betragtningen af dem som Tyranner; Folket skulde glemme 
sin Afmagt hjemme ved Kampen med ydre Fjender og 
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blændes ved krigersk Berömmelse og udvortes Vælde. 
Tarquinius den ældre havde fra sin Forgænger modtaget 
et Rige med snævre Grændser mod de tre Sider; kun 
mod Vest naaede det indtil Havet. De latinske Stæder ved 
Övre-Tiberen og Anio udsatte ved deres Grændsers Nær
hed Rom for Faren af et pludseligt Overfald; men Tar
quinius bekrigede dem med Held. Corniculum, Ficulea, 
Crustumerium, Caineria, Medullia, Nomenlum, Collatia 
maatte opgive deres Selvstændighed og indlemmedes i 
Romerstaten. Der bestod imidlertid endnu mange uaf
hængige latinske Stæder, saasom Tusculum, Gabii, Aricia, 
Ardea, Tibur, Prænpste, som sammenholdtes ved særegne 
indbyrdes Forbund. Et saadant havde sine festlige Sammen
komster ved Ferentinas Lund og Kilde ved Albanerbjerget. 
Med det sluttede Servius Tullius en Forbindelse, hvorved 
det hidtilværende fjendtlige Forhold forandredes til et 
Forbundsforhold. Paa Forbundets Bekostning byggedes 
Dianatemplet paa Aventinerbjerget, ved hvis Fester Rom 
förte Forsædet, ligesom Romerne ved Ferentinas Kilde vare 
tilstede som Gjæster under latinsk Præsidium. De nærmere 
Betingelser for dette Forbund kjendes vel ikke, men det 
er charakteristisk, at Rom ikke indtræder i Forbundet som 
enhver af de övrige latinske Byer, men stiller sig som 
Enhed lige over for dem alle. Hidtil staaer den uafhængige 
Del af Latium og Rom paa lige Fod; Tarquinius den yngre 
var det forbeholdt at forandre dette Forhold til et romersk 
Hegemoni over Latium. For at gjennemföre dette, brugte 
han dels Magt, dels sluttede han Forbindelser med for
nemme Adelsmænd i de latinske Stæder og hjalp dem til 
at opkaste sig til uindskrænkede Herskere, ligesom han 
selv havde gjort i Rom x). Disse erkjendte naturligen den 
romerske Konge for deres Overhoved og sögte deres 
Stötte og Styrke hos ham; de kjöbte deres personlige 
Magt over deres Medborgere med Afhængighed af den 
fremmede Fyrste. I Krigen, som især förtes med Vol-

Liv. 1, 49: neque hospitia solum cum primoribus 
e o r ii m (Latin oru m) sedaffinitates quoqu e iu n gebat, 
ibid. 50: iam magna Tarquinii auctoritas inter Lati
norum proceres erat, ibid. 52: capita nominis Latini 
stare ac seiitire cum rege videbant.
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seerne, stilledes nu det latinske Contingent under romersk 
Overcommando, og i Freden indtog Rom Forsædet ved 
Forbundsmoderne i Ferentinas Lund, hvor Tarquinius 
byggede en ny Helligdom for Jupiter Latiaris. Hvorvidt 
det romerske Herredomme strakte sig under den sidste 
Konge, derom haves et for de Tider ualmindelig paalide- 
ligt Vidnesbyrd i den mellem Rom og Carthago i Aaret 
509 afsluttede Handelstractat, som er opbevaret af den 
græske Skribent, Polybius. Rom optræder heri paa de 
latinske Stæders Vegne, som deres Beskytter. Foruden at 
der fastsættes Bestemmelser, der skulle tjene til at sikkre 
Latinernes Handel paa Sardinien, Sicilien og Africa, for
pligter Carthago sig lige over for Rom til ikke at tilfoje 
de Rom underkastede Stæder, Ardea, Antium, Laurentum, 
Circeji og Terracina nogen Skade og til ikke at anlægge 
nogen Befæstning i Latium. Man seer altsaa, at Roms 
Overhøjhed naaede over hele Latiums Sökyst, mod Syd 
lige til Volscernes Land, hvilket Traditionen endvidere 
bekræfter ved at angive Signia og Circeji, som Colonier 
anlagte af Tarquinius. Mod Nord var endnu Tiberen 
Grændsen, men mod Öst gik det romerske Gebet langt 
ud over Anio. Vi have her efter Livius knyttet den romerske 
Magtudvikling til bestemte Kongers Navne; men da dette 
kun grunder sig paa den mundtlige Overlevering gjennem 
Aarhundreder, kan man ikke med Sikkerhed sige, hvor 
meget der tilkommer enhver enkelt Regent. Kun saa meget 
er afgjort, at det var Tarquinius den yngre, som bragte 
Roms Overhøjhed over Latium til Anerkjendelse. Livius 
selv har kun et uklart Begreb om dette Forhold, idet han 
allerede tillægger Tarquinius Prisens Undertvingelsen af 
hele Latium 2) og idet han tillægger Opbyggelsen af Diana- 
templet paa Aventinus en Betydning, som om Roms Over
magt derved anerkjendtes af Latinerne 3). Begge disse 
Yttringer modbevises bedst af Livius’s egen Fortælling i 
det folgende.

I, 38: o in ne n o in en Latinum do in nit.
3) I, 45 ea erat confessio, caput rerum Romam esse. 

Heri ligger ikke Overhøjheden, men just Ligeberettigelsen: 
da Latinerne havde deres Helligdom ved Albanerbjerget, 
skulde den anden Part, Rom, ogsaa have sin.
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I samme Forhold, som Statens ydre Magt tiltog, ud
videdes selve Byen Rom. Til de ældst bebyggede Höje 
Palatium, Capitolium og Quirinalis føjedes Cælius ved 
Albanernes Optagelse i Byen; Aventinus droges til Staden 
og Janiculum paa den nordre Tiberbred befæstedes af 
Ancus Martius. Disse Höje kunde dog kun uegentlig 
betragtes som et hele, saalænge de vare indbyrdes afson
drede ved Sumpe og Flodens Oversvømmelser, og hver 
Höj for sig dannede en Fæstning. Först Tarquiniernes 
Politik, som gik ud paa at gjöre Rom til en ved indre 
Sammenhold stærk Enhedsstat, medförte Ophævelsen af 
de afsondrede Boliger og Bydelenes Sammensluttelse inden
for een storartet Befæstningslinie. Samtidig hermed blev 
Indbyggerantallet betydelig forøget, jo mere Rom frem- 
traadte som Latiums Hovedstad, og jo större Dimensioner 
dens Handel antog, saa at nye Höje indlemmedes i Byen. 
De forskjellige Bygningsarbejder har Traditionen atter her 
knyttet til bestemte Kongers Navne, men saa vaklende og 
afvigende, at det er klart, at der ikke existerede nogen 
bestemt Anskuelse derom 4). Vi kunne kun med Vished 
vide saa meget, at den store Befæstnings Opførelse og 
Höjenes indbyrdes Forbindelse er gaaet Haand i Haand 
med den nye Hærorganisation og Hegemoniets Erhvervelse 
over Latium, og at det ikke er enkelt Mands, men flere 
Menneskealdres Værk.

4) Livius gjör sig skyldig i Modsigelse, naar han lader baade 
Tarquinius Prisons og Tarquinius Superbus lægge Grunden 
til Jupitertemplet (I, 38 og 55). Curiet, som bygges af Tullus 
Hostilius (1,30) har vel heller ikke kunnet opföres, för Dalen 
mellem Capitol og Palatium var udtörret ved Cloakanlæget. 
Livius tillægger Servius, men andre Tarquinius den yngre 
Ringmurens Opförelse.

Den store Befæstningslinie (agger Serv. Tullii) begyndte 
ved Floden nedenfor Aventinus og omsluttede denne Höj, 
hvor storartede Levninger ere fundne for faa Aar siden; 
videre löb Murringen forbi Cælius, Esquilinus, Viminalis og 
Quirinalis, hvor en mægtig endnu den Dag idag impone
rende Jorddæmning erstattede Mangelen af en naturlig 
Befæstning, til Capitolium, hvis stejle Affald mod Mars- 
marken udgjorde en Del af Volden, og stödte ovenfor 
Tiberöen igjen til Floden. Midt i denne Omkreds, som 
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disse sex Höje dannede, laa den syvende, Stadens ældste 
Del, Palatium. Pælebroen og Tiberöen vare ligeledes ind- 
befaltede i Fæstningen, som fra Nordsiden havde sit Værn 
i Floden og det hinsides samme anlagte Brohoved paa 
Janiculüm. Capitolium og Aventinus vare ikke beboede, 
men tjente til militære Ojemed; navnlig vedblev den förste 
at danne et stærkt Castel, hvorimod man lod Værkerne 
omkring de övrige Höje forfalde, da de ikke længere vare 
nödvendige og hindrede det indre Samkvem i Byen. For 
Datidens Rom var denne Udstrækning meget for stor, siden 
den endnu paa den anden puniske Krig var tilstrækkelig; 
men Befæstningen kunde ikke være snævrere, naar de 
adspredte, bebyggede Punkter alle skulde indbefattes under 
den, hvorhos ogsaa det Hensyn gjorde sig gjældende, at 
man kunde optage de i Krigstiden flygtende Landmænd 
og frembyde deres Kreature Underhold. Men Værket var 
ikke fuldstændigt, saalænge den Jordbund, man med saa 
megen Moje forsvarede mod udvortes Fjender, ikke var 
afvundet Vandet, som flod mellem Palatium og Capitolium, 
og som forvandlede Dalene imellem flere af de andre Höje 
til Sumpe. I delte Öjemed byggedes de underjordiske 
Aflöbsgrave, der af de senere Romere betragtedes som 
Kongetidens Underværk. Hovedcanalen er cloaca maxima, 
i hvilken de övrige udmunde, hvorved den bliver, som 
Livius siger, receptaciilum omnium purgamentorum lirbis. 
Den holder 12 til 15 Fod i Gjennemsnit; Materialet er 
uhyre Quadersten, som uden at være sammenføjede med 
Kalk, holde sammen alene derved, at de slutte aldeles 
nöje til hverandre. Værket har en saadan Fasthed, at 
endnu den Dag idag ikke en Sten er veget ud al sin Fure, 
trods Jordskjælv og mange Aarhundreders Forsømmelse. 
Paa de saaledes udtørrede Steder anlagdes de offentlige 
Pladse, som den nye Hovedstad behøvede. Hidtil havde 
Borgerskabets Forsamlingssted været paa den capitolinske 
Borg; Ira nu af blev det henlagt til en Flade, som strækker 
sig imellem Capitolium og Quirinalis henimod Velia, det 
berömte forum Ronianuin. Paa sammes Vestside hævede 
sig ved Foden af Palatium Domus regia med Kongens 
Embedsbolig, Statens Arnested og Vestatemplet; ved Torvets 
sydlige Side stod Templet for Statens Penater; langs med 
Torvets Længdesider oprettedes Slagterboder og andre 

5
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Udsalgssteder. Mellem Aventinus og Palatium byggedes 
Circus maximus til Afbenyttelse ved Legene, paa Höjden af 
Aventinus Dianas og paa Capitolium Jupiters Tempel. Det 
sidste har en særlig Vigtighed, fordi det med den religiöse 
Betydning tillige forbinder en politisk. Alle Tarquiniernes 
Bestræbelser for at sammensmelte Roms Indvaanere og 
danne et ved Enhed stærkt Rige vilde nødvendigvis blive 
frugteslöse, saalænge den förste og egentlige Grund til 
Adskillelsen, Religionen, vedligeholdt sin exclusive Charak
ter. Om endogsaa nogen Tilnærmelse i denne Henseende 
var foregaaet mellem de tre patriciske Tribus, stod dog 
Plebs ganske udenfor den i Byen herskende Cultus. Den 
gammelromerske Gude-Trehed Jupiter, Mars og Quirinus 
er udelukkende Patriciernes Guder. Efter at et Forsög af 
Tarquinius den ældre paa at optage Plebejerne i Patriciernes 
Række og saaledes gjöre dem delagtige i disse Guders Dyr
kelse, var strandet paa Patriciernes Modstand, oprettedes det 
capitolinske Tempel og stiftedes her en Cultus for de tre 
gammel-italiske Guder, Jupiter, Juno og Minerva. Disse 
forekomme hver for sig som Sabinernes eller Latinernes 
med dyb Ærefrygt dyrkede Guder, vare altsaa fælles for 
alle Bestanddelene af Roms Befolkning; deres samlede 
Dyrkelse paa Capitolium fik derfor en stor, politisk Betyd
ning som det förste religiöse Foreningspunkt for hele den 
romerske Nation. Jo mere Rom voxer i Enighed og For
skjellen mellem Patricier og Plebejer udjævnes, desto 
mere træder den specielt patriciske Gude-Trehed tilbage 
og fremtræde de Capitolinske Guder, som Statsreligion. 
Til dem knyttes derfor Spaadommen om Roms Verdens
herredomme 5); thi denne gjælder ikke det patriciske Rom, 

5) Liv. I, 55: qtiæ visa species hand per ambages arcem 
earn i nip eri i cap utque rerum fore port e n debat. Denne 
Fortælling om det fundne Menneskehoved er en af Höjens 
Navn opstaaet, etymologisk Mythe (Capitolium betyder en 
Bjergspids, som er Byens Fæstning eller Hoved, caputj. 
Det andet Varsel, som fandt Sted ved Anlæggelsen af Templet, 
nemlig at Terminus ej vilde vige sin Plads, grunder sig paa, 
at der fandtes en Sten, som lignede en Grændsepæl, men 
vistnok var et gammelt Symbol for Jupiter. Da de senere 
Romere i denne saae en Terminus, opstod det Sagn, at Ter
minus ikke havde villet vige sin Plads og derved maattet inde
sluttes i Jupiters Celle.
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men det af Patricierne og Plebejerne sammensmeltede Folk. 
Templet laa paa den sydvestlige Spidse af Capitolium, 
holdt 800 Fod i Omkreds og var næsten af Quadratform. 
Det indeholdt tre Celler, af hvilke den midterste og rumme
ligste tilhörte Jupiter, hvis Billedstötte af Ler fandtes her, 
siddende paa en Throne med Lynstraalen i höjre og Scep
teret i venstre Haand; Sidecellerne vare indviede til Juno 
og Minerva. Rester af de colossale Mure og Fundamentet 
have holdt sig til vore Dage. Foran Templet laa en fri 
Plads, area Capitolina, som ofte benyttedes til Folke
forsamlinger.

At Staten, idet den udfoldede en saadan Magt i de 
indre som i de ydre Forhold, ikke alene var agerdyrkende, 
men tillige drev en indbringende Handel, lader sig slutte 
af det omtalte Handelsforbund med Carthago. Men paa 
denne Tid tog ogsaa Samkvemmet med Hellenerne et stort 
Opsving og efterlod varige Indvirkninger paa Rom og hele 
det övrige Latium 9). Disse udgik især fra Slæderne paa 
Sicilien og i Nedre-Italien, navnlig Cumæ, hvorfra de 
sibyllinske Böger paa Tarquiniernes Tid bragtes til Rom. 
En Frugt af hellcnisk Indflydelse er den paa Tarquiniernes 
Tid indförte Skik at dyrke Guderne, som hidtil vare tilbedte 
i Symboler, i Billeder af menneskelig Skikkelse. Træ
billedet af Diana i hendes Tempel paa Aventin, var en 
Efterligning af den ephesiske Artemis, som Phokæerne, der 
gik til Massilia og paa Vejen löb ind i Tiberen og sluttede 
Venskab med Romerne, havde bragt derhen. Fra samme 
Tid hidröre de helleniske Sagn, som angaae Laviniums og 
andre latinske Byers Anlæggelse af trojanske og græske 
Helte 7). Den overordentlige Udbredelse, som disse Sagn 
fik, vidner om, at Jordbunden var stærkt bearbejdet for 
hellenisk Indflydelse. Selv det egentlige Grækenland blev 
ikke fremmed for Rom, som det af Tarquinius til Delphi 
sendte Gesandtskab bevidner.

2. Tarquinius Prisens. Livius fortæller i Cap. 
34—41: „Under Ancus indvandrede en Etrusker ved Navn 

5*

6) Cic. de rep. II § 39: influxit non tennis quidam e 
Græcia rivulus in hane urbem, sed ab u n da ti ssimus 
amnis illaruin dis ci p l inar u ni et artium.

’) Se ovenfor Side 29.
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Lucumo, en Sön af Corinthieren Demaratus, fra Tarquinii 
til Rom, hvor han antog Navnet L. Tarquinius Priscus. 
Selv ærgjerrig og end mere ophidset af sin Hustru Tana- 
quil, indsmigrede han sig saaledes hos Kong Anens, at 
denne udnævnte ham til Formynder for sine Börn. Efter 
Ancus’s Död valgtes han formedelst den store Yndest, han 
havde vidst at forskaffe sig hos Folket, med stor Enstem
mighed til Konge. Hans Virksomhed er dels krigersk, idet 
han fratager Sabinerne Collatia og underkaster sig en stor 
Del latinske Byer, dels reformerende: han optager 100 
nye Medlemmer i Senatet, et ham hengivet Parti (patres 
niinorum gentium), og fordobler de tre bestaaende Centuriæ 
equitum, saa at Antallet bliver 1800 Riddere. Han havde 
vel paatænkt en större Reform, hvorved ganske nye Cen- 
turier skulde være stiftede, men den blev standset ved 
Auguren Attus Navius’s Modstand. Endelig opforer han 
de store Bygningsværker, Circus, Cloakerne, Stenmuren, 
og lægger Grunden til Jupiters Tempel paa Capitolium. 
Paa Ancus’s Sönners Anstiftelse dræbes Tarquinius i sin 
Regerings 38te Aar“.

Tarquinius’s etruskiske Herkomst er grundet paa Sagn. 
Det var senere i Rom en almindelig udbredt Tro, at en 
etruskisk Indflydelse havde gjort sig stærkt gjældende i 
den ældre Tid. Ganske fornægtes kan den vel ikke; der 
fortælles saaledes, at etruskiske Haandværkere havde bygget 
det capitolinske Tempel, og der er ingen Grund til at 
betvivle, at de ere bievne benyttede, da Etruskerne sikkert 
besade en större technisk Færdighed end Romerne', og 
selve Templet har Lighed med Etruskernes. Men Romerne 
ansloge den vistnok for höjt. Denne Tro fandt imidlertid, 
da den nu engang var der, et passende Udtryk i Til
knytningen af Kong Tarquinius til den etruskiske By Tar
quinii. Vi see derimod heri ikke nogen virkelig Afstamning, 
men en af de saa ofte omtalte etymologiske Myther. 
Navneligheden har i Romernes Phantasi skabt Tarquiniernes 
Slægtskab med Etrurien. Ikke blot Navnet Tarquinius, 
som, ifald Traditionen her gav den historiske Sandhed, 
maatte betyde „Manden fra Tarcjuinii“ og altsaa efter 
romersk Skik være tilföjet hans egentlige Navn som Cog
nomen, aldrig kunde blive hans Nomen gentile, men ogsaa 
hans foregivne etruskiske Navn, Lucumo, bærer Præget af 
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Mythe. Lucumo er nemlig intet Egennavn, men betyder 
„Herskeren, Fyrsten“, og man vilde altsaa efter Mythen 
slet intet Egennavn have for hans Person. Men Sagen er 
den, at Tarquinius er Navnet for en ægte romersk Gens, 
Ligheden med Tarquinii tilfældig og hans etruskiske 
Oprindelse opdigtet. Det sikkreste Bevis herpaa er hans 
Regerings Charakter. I denne er intet Spor af etruskisk 
Indflydelse; intet kan være mere modsat, end det etruskiske 
Adels- og Præsteherredomme og Tarquinius’s Reformer, 
som gik ud paa at knække det patriciske Aristokrati og 
udvide Kongemagten. Hans Politik er afgjort national, en 
consequent Udvikling af det i Forfatningen givne Grundlag, 
uden Spor af indblandede fremmede Elementer. Det vilde 
endelig være höjst paafaldende, om de romerske Patres, 
der afsluttede sig saa skarpt fra alt, hvad der laa udenfor 
deres egne Gentes, skulde have valgt et Overhoved fra 
et fremmed Land. Med Tarquinius’s etruskiske Herkomst 
bortfalder ogsaa hans Nedstammen fra Corinth, der dog 
for saa vidt har en dybere Betydning, som den giver et 
Vink om den virkelig stedfundne, betydelige helleniske Ind
virkning paa Rom, Tanaquils Personlighed 8), Rejsen til 
Rom, Miraklet med Örnen fra Historiens Gebet og gaaer 
over i Sagnenes Rige.

8) Navnet Tanaquil er vel etruskisk (dog rimeligvis et Fælles
navn, ligesom Lucumo, betydende „Fyrstinde'4); men beviser 
intet, da hun efter en ældre, troværdigere Beretning bed 
Gaja Cæcilia. Tanaquil er hun altsaa först bleven kaldt, 
efter at man havde opdigtet, at Tarquinius kom fra Etrurien.

Da Tarquinius’s Forhold til Latium er omhandlet oven
for, gaae vi over til den betydningsfuldere Del af hans 
Virksomhed, hans Forfatnings-Reform. Det gamle i tre 
Tribus og tredive Curier inddelte Borgerskab, Efterkom
merne efter Statens Stiftere, selv Statens Ejermænd, stode 
i udelukkende Besiddelse af alle politiske og kirkelige 
Rettigheder. Ved Siden af dem var de undertvungne 
Stæders Befolkning optaget i Staten, men som en ikke 
inddelt, politisk retlös Masse, Plebs, der vel nöd den 
Sikkerhed og Beskyttelse, som den romerske Privatret 
ydede i den daglige Handel og Vandel, men ogsaa var 
underkastet dens ofte haarde Bestemmelser og især ved 
den skarpe Afsondring fra Patriciernes herskende Aristo- 
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lira ti mindedes om, at de stode paa et lavere Samftindstrin. 
Jo större Plebejernes Antal blev ved Roms Erobringer og 
Tilströmning af fremmede paa Grund af Roms voxende 
Anseelse, og jo mere deres Velstand tiltog, desto tyde
ligere fremtraadte Misforholdet, og desto tydeligere viste 
det sig, at en Forfatning ikke længer passede, i hvilken 
Födselen betingede Borgerret, og den talrigste Del af 
Folket saa at sige var et dödt Lem i Statslegemet. Kon
gerne Tarquinius Prisens og Servius Tullius indsaae, hvor
ledes Statens Kraft derved laminedes, og de bestræbte sig 
hver paa sin Maade at raade Bod paa denne Tvedeling. 
Plebejernes Emancipation blev da det Middel, hvorigjennom 
de sögte at gjöre Romerstaten til en Enhed og derved 
fordoble dens Styrke, samt at vinde sig et hengivent 
Parti, hvorved de kunde fjerne de hemmende Skranker, 
som paalagdes Kongen af Gentes. Det synes at have 
været Tarquinius Priscus’s förste Hensigt at danne nye 
Tribus af Plebs og stille disse lige med Ramnes, Tities 
og Luceres i Rettigheder: derved vilde Plebs have opnaaet 
Adgang til Gudsdyrkelsen og Præsteskaberne, Stemme ved 
Kongevalget, Ægteskabsret med Patricierne osv. kort sagt 
derved vilde med eet Slag Forskjellen mellem Patricier og 
Plebejer være ophævet, et Resultat, som först blev gjennem- 
fört i Republiken efter Kampe, der vedholdende varede i 
to Aarhundreder. De samme Grunde, som bevægede 
Patricierne til saa længe og saa haardnakket at fastholde 
deres Ret, maatte stemme dem imod Tarquinius’s Plan, 
fremfor alt fordi den var en voldsom Omstyrtelse af det 
religiöse Grundlag, hvorpaa Statsordenen hvilede. Den 
bestaaende Inddeling af Folket var sanetioneret af Guderne 
gjennem Auspicierne og kunde ikke forandres vilkaarlig 
af Mennesker; Auspicierne lilhörte alene det gamle Borger
skab og vilde besmittes ved Beröring med Plebejer. Det 
er derfor intet Under, at selve Guderne træde til for at 
forsvare Religionen, hvis Renhed truedes med at plettes 
af plebejiske Hænder, og lade Auguren Attus Navius 
udfore Miraklet med Slibestenen. Traditionen har ved 
denne mythiske Indklædning ret charakteriserel Reformens 
uhyre Betydning. Meningen af den er, at Tarquinius fra 
Curiernes Forsamlings Side, for hvilken en saa indgribende 
Foranstaltning nödvendig maatte forelægges, har mödt en 
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afgjort Modstand, som han ikke saae sig istand til at over
vinde. Han maatte derfor nöjes med en mindre omfattende 
Reform, som kunde iværksættes uden Anstöd mod Religionen 
O: uden at forandre Samfundets Grundcharakter. Dette 
udförte han ved at bibeholde de bestaaendc tre gamle 
Tribus, men fordoble de i samme værende Slægters Antal 
ved Optagelse af de anseligste plebejiske Familier. De 
nyoptagne fik Navnene Ramnes, Tities, Luceres secuudi, 
svarende til de gamle Ramnes, Tities, Luceres primi, eller 
patres minorum gentium, svarende til de gamle patres 
inajoruin gentium. Denne Foranstaltning kunde Patricierne 
gaae ind paa, uagtet de derved mistede den udelukkende 
Besiddelse af den fulde Borgerret, fordi de med Rette 
haabede, at en snarlig Sammensmeltning af de gamle og 
nye Gentes vilde finde Sted, og at den patriciske Aand 
vilde blive ved at være den fremherskende, og fordi de 
indsaae Nødvendigheden af, at Statens militære Styrke 
forögedes. Som Plebejere havde de nye Gentes hidtil 
intet Troppeconlingent stillet; ved Optagelsen mellem 
Patricierne kom först Pligten til at gjöre Krigstjeneste til 
at hvile paa deres unge Mandskab, ligesom paa de övrige 
patriciske Slægters. Saavel Fodfolkets som Rytteriets 
Forøgelse til det dobbelte er derfor en Folge af Tar- 
quinius’s Reform. Hidtil bestod der tre Centuriæ equitum, 
centuria Ramnensis, c. Titiensis, c. Lucerensis, enhver af 
dem stillet af sin Tribus. Da nu Slægternes Antal i disse 
fordobledes, blev enhver Tribus istand til at stille to 
Centurier. De nyoprettede Centurier fik Navnene Ram- 
nenses, Titienses, Lucercnses posteriores, i Modsætning til 
de bestaaende, som benævnedes priores. Ligesom Tribus- 
antallet af religiöse Grunde bibeholdtes, saaledes blev det 
oprindelige Tretal ogsaa bevaret for Ryttercenturierne; 
men hver Centurie kom nu til at indeholde 200 Mand, 
ialt 600 Mand 9) en Styrke, der svarer til el Fodfolk paa 
to Legioner.,

Fra Tarquinius’s Udvælgelse af nye Gentes og den 
dermed i Forbindelse staaende Fordobling af Krigsmagten 
maa man adskille hans Udnævnelse af 100 nye Senatorer,

°) Livius bruger Udtrykket sex centuriæ, men dette stammer 
fra en senere Tid.
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hvorved Raadet, der hidtil kun havde talt 200 Medlemmer, 
100 af Ramnes og 100 af Tities, bragtes op til et Antal 
af 300, som siden bliver det normale. Disse nye Sena
torer synes at være tagne af Tribus Lucerensis, som hidtil 
havde været uden Repræsentation i Senatet.

Den Fremstilling, Livius giver os af Tarquinius’s 
Reformer, viser os, med hvilken Lethed han er gaaet hen 
over den ældste Historie, og hvor stort hans Ubekjendtskab 
med den har været. Ligesom han ovenfor tillægger 
Romulus Oprettelsen af de tre Riddercenturier, Ramnes, 
Tities ogLuceres, men aldeles ikke omtaler, at de beroede 
paa hele Folkets Inddeling i de ligesaa kaldte Tribus, 
saaledes berörer han i Tarquinius’s Historie slet ikke For
doblingen af Gentes i de tre Tribus, men indskrænker sig 
til at nævne den hertil svarende Forögelse af Ridderne, 
uagtet denne er en Fölge af hin. Dernæst gjör han sig 
med Hensyn til Rytternes Antal skyldig i en ligefrem 
Modsigelse. Efter at have ladet Tullus föje ti Turmer 
O: 300 Mand til de tre romuliske Centurier, ligeledes 300 
Mand stærke, siger han nemlig, at Tarquinius fordoblede 
Antallet, saa at det blev 1800 10). Denne Uoverens
stemmelse er opstaaet, ved at Livius har fulgt forskjellige 
Kilder, men overseet, at de gave indbyrdes afvigende Tal. 
Da der altsaa existerede forskjellige Angivelser herom, er 
det nu ikke muligt at give en aldeles paalidelig Angivelse 
af den oprindelige Rytterstyrke og dens successive For
ögelse; dog kommer det visnok Sandheden nærmest, at 
antage, at fra först af hver Tribus stillede een Centurie 
paa 100 Mand — Romulus har i saa Fald havt 200 
Ryttere, da han kun beherskede Ramnes og Tities, og Tullus 
Hostilius til dem föjet 100 udskrevne afLuceres (Albanerne) 
— at Tarquinius lod de fordoblede Tribus levere hver 
to Centurier, ialt 600 Mand, at Servius Tullius ved Op
rettelsen af 12 nye Centurier bragte Antallet til 1800. 
For denne Beregning taler den Omstændighed, at Rytteriet 
i Republikens förste Aarhundreder udgjorde 1800 Mand, 
dg at dette Antal passer godt til Servius’s 18 Ridder
centurier. Livius’s Angivelse af 1800 Mand for Tarquinius

xo) Her i Cap. 36 er nemlig mille et octingenti den rette 
Læsemaade.
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maa afgjort forkastes; thi föjer man til dem Servius’s tolv 
Centurier O: 3600 Mand, saafremt de vare ligesaa store, 
som Tarquinius’s, hvad der maa antages, faaer man 5400 
Ryttere, der vilde svare til en Infanteristyrke paa 18 
Legioner, efter det senere brugelige Forhold (300 Ryttere 
pr. Legion) — men begge disse Tal ere aabenbart altfor 
store for det daværende Rom.

Naar Livius ved at omhandle Tarquinius’s anden 
Reform, Optagelsen af de 100 Luceres i Senatet, kalder 
disse patres niinorum gentium, beroer det paa den samme 
Misforstaaelse, som allerede engang er omtalt, at Livius 
anseer patres for ensbetydende med senatores. Saaledes 
var det paa hans Tid, men for den ældre Periode er 
patres=patricii; og Livius liar altsaa af Udtrykket, patres 
niinorum gentium, som han saae i sine Kilder, ladet sig 
forlede til at sammenblande de to forskjellige, uden ind
byrdes Forbindelse staaende, Foranstaltninger: Patriciernes 
Fordobling og Senatets Forøgelse. Ogsaa i Antallet af 
Senatsmedlemmerne er han unöjagtig, forsaavidt han kun 
omtaler, at Romulus havde 100 Senatorer, og at Tarquinius 
dertil lagde andre 100; medens det almindelig siges at 
Senatet forögedes til 200 ved Sabinernes Optagelse i 
Staten, altsaa nu til 300.

3. Servius Tullius. Livius fortæller i Cap. 41—48: 
„Ved List lykkedes det Servius Tullius, efter een Beretning 
en Sön af en Slavinde, efter en anden af Fyrsten i Corni- 
culum, en By, som Rom havde erobret, at hæve sig paa 
Thronen med Tilsidesættelse af alle for Kongevalget fore
skrevne Former. Hans mindeværdigste Foretagende var 
en ny Folkeinddeling, som omfattede baade Patricier og 
Plebejer, efter Formuen i 5 Klasser og 194 Centurier, efter 
Bopæle i 4 Tribus. I Forhold til Latium vidste han at 
hævde Roms Anseelse ad fredelig Vej. Den store Befæst
ningslinie, som omsluttede de syv Höje, fuldendtes af ham. 
Efter 44 Aars Regering dræbtes han af sin Svigerson, 
L. Tarquinius“.

Foruden de her angivne Beretninger om Servius’s 
Födsel finder man hos forskjellige Forfattere fire til fem 
andre, saa at det er umuligt at udfinde Sandheden. 
Rimeligvis har han svunget sig op paa Thronen fra ringe 
Stand af, siden der ikke er Tale om noget lovligt Valg.
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Naar han kaldes en Sön af en Slavinde, er det at betragte 
som en etymologisk Mythe, bygget paa hans Navn (Servius 
af serva).

Servius’s Virksomhed for at hævde Roms Anseelse i 
Forhold til Latium og omdanne Byen til en eneste Fæst
ning istedetfor syv forskjellige, er omtalt ovenfor. Vi 
gaae nu over til hans Forfatningsreform. Tarquinius Priscus 
havde sögt at raade Bod paa Misligheden ved Folkets 
Tvedeling ved Optagelse af et Antal ansete plebejiske Fa
milier i Patriciernes Stand. Men dette Middel var ikke 
radikalt. Da Formerne for det patriciske populus bestode 
urörte, blev dog, om der end for en Tid var vundet ved 
Tarquinius’s Foranstaltning, Opgaven ikke löst; thi der var 
kun skeet en Forstærkelse af Gentes, men ikke nogen Til
nærmelse mellem dem og Plebs, ikke noget, der kunde 
tyde paa en ny Statsudvikling, man var endnu ikke kom
men et Skridt ud over de patriarchalske Former, der 
charakteriserede det ældste Rom som en Familiestat. Op
gaven stod altsaa endnu for Servius, som den havde staaet 
strax for Tarquinius, han skulde indlemme Plebs, denne 
Stand, som i Antal steg i langt höjere Grad end de ind
byrdes afsluttede Patricier, som i aandelige Fortrin og 
material Velstand ikke gav de herskende Gentes noget 
efter, men dog var politisk retlös, i Statens Organisme, 
binde Plebs til Staten, hvori den hidtil havde staaet som 
fremmed, ved Rettigheders og Pligters Baand, saa at 
Staten kunde have Fordel af Plebs, den af Staten, og 
lösne de Lænker, som det exclusive Familiearistokrati 
lagde paa Forfatningens Udvikling; först naar dette var 
opnaaet, kunde Rom kaldes en fuldstændig Enhed. For 
at löse denne vanskelige Opgave betraadte Servius en ny 
Vej. Hidtil havde Borgerretten været knyttet til en 
ren og ublandet patricisk Herkomst; heri foretog Servius 
en principiel Forandring, idet ban afgrændsede et vist 
Gebet af borgerlige Rettigheder og Pligter og satte For
muen som Princip og Maalestok for Udøvelsen af og 
Deltagelsen i disse. Dette Gebet omfattede Krigstjene
sten, Skatteydelsen, samt politiske Rettigheder 
i et vist begrændset Omfang, og da Formue kunde erhverves 
ex iure Quiritium ligesaa vel af Plebejer, som af Patricier, 
var et Fællesgebet udfundet, hvorpaa disse Stænder kunde 
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mödes som Ligemænd. For at lade denne Tanke træde 
ilive, inddelte Servius det hele Folk i Klasser med Cen
turier til Underafdelinger; Individernes Plads i disse 
bestemtes efter Formuen; samt i Tribus, for hvilke Bopælene 
lagdes til Grund. Alle de Rettigheder, hvortil Formuen 
ikke gav Adgang, forbeholdtes, som hidtil, Patricierne. 
Disses Familieinddeling i Tribus og Curier forblev uantastet 
bestaaende; Statsoffringerne, Auspicierne, Bekræftelsen af 
Kongevalget (patrum auctoritas), Connubium, kort sagt, alt 
hvad der grundede sig paa Religionen, vedblev udelukkende 
at tilhöre dem. Det havde jo væsentlig været religiöse 
Grunde, der hidtil havde hindret Tarquinius i at udjevne 
totalt Forskjellen mellem Patricier og Plebejer; da nu det 
nye Fællesgebet ikke berörte denne, vare Patricierne saa 
meget villigere til al gaae ind paa dets Oprettelse, som 
de, uden at bortgive deres væsentligste Rettigheder, for- 
ögede Statens Styrke og bragte dem selv Lettelse i Byrderne, 
som Plebejerne nu kom til at dele med dem. Ved denne 
Reform var det förste Stöd givet til Timokratiets Sejr over 
Födselsadelen. Efter at Tarquinius Superbus’s Tyranni 
havde standset den indre politiske Udvikling for en Tid, 
begynder med Republikens Indförelse en vedholdende Kamp 
mellem disse to Principer, hvis Maal er fra Plebejernes 
Side Ligeberettigelse med Patricierne og den politiske 
Indflydelses udelukkende Afhængighed af Formuen, fra Patri
ciernes Side en fuldstændig Fastbliven ved del bestaaende 
og Hævdelsen af deres Standsrettigheder. Kampen ender 
c. 300 f. C. med det patriciske Samfunds Sondersplittelse 
og Timokratiets fuldstændige Overvægt.

Med Klasseinddelingen forholdt det sig efter Livius 
paa folgende Maade. Klassernes Antal var 5; hver inde
holdt et vist Antal Centuriæ peditum, kun. 1ste Klasse 
havde ogsaa equites. For hver Klasse var der fastsat et 
Minimum af Formue og en vis Bevæbning.

18 Cent, equitum.
1ste Klasse 80 Cent, peditum. Formuen 100,000 Asses.
2den - 20 — — 75,000 —
3die - 20 — — 50,000 —
4de — 20 — — 25,000 —
5te - 30 — — 11,000 -
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Hertil kom 2 Cent, fabrum, som hörte til 1ste Klasse 
uden Hensyn til Formuen, ligeledes 3 Cent, accensorum, 
coruicinum og tubicinum, som hörte til 5te Klasse. Hele 
den övrige Befolkning, som ejede mindre end 11,000 As, 
sloges sammen i een Centurie og kaldtes capite censi. 
Summen bliver da 5 Klasser og 194 Centurier ll). For 
hver Klasse var en særskilt Bevæbning normeret: forförste 
Klasse Hjelm, rundt Skjold (clipeus), Benskinner, Bryst- 
pantser, alt af Kobber, Spyd og Sværd; for anden de 
samme Vaaben, kun ikke Pantser, og desuden aflangt 
Skjold (scutum af Træ, overtrukket med Læder) istedetfor 
rundt; for tredie de samme, som for anden, kun ingen 
Benskinner; for fjerde Landse og Kastespyd, for femte 
Slynge og Sten. Det halve Antal Centurier i hver Klasse 
bestode af seniores, det halve af juniores, altsaa i 1ste 
Klasse vare 40 cent, seniorum, 40 c. iuniorum, osv. Det 
ældre Mandskab fra 46 til 60 Aar tjente til Byens Bevogt
ning, det yngre fra 17 til 45 drog i Felten. Bylterne 
bestode blot af juniores. Rytteriet udgjorde, som vi have 
seet, under Tarquinius Prisens tre Dobbeltcenturier, Ram
nes, Titles, Luceres primi ae secundi l2) og var udeluk
kende patricisk. Da Servius ved Klasseinddelingen foretog 
en saa betydelig Forögelse af Fodfolket, tilföjede han et 
dertil svarende Antal af Ryttere, nemlig 12 Centurier, der 
udtoges blandt de mest formuende af 1ste Klasse og for 
en stor Del vare Plebejer; först senere er en særegen 
Riddercensus paa 400,000 Sestertier fastsat. Antallet blev 
nu 1800 Mand, svarende til et Fodfolk paa 6 Legioner. 
Til Hestens Anskaffelse ydede Staten enhver Rytter een 
Gang for alle 10,000 As (aes equestre); deraf Udtrykket 

11) Saaledes Livius. Vor anden Hovedkilde, Dionysius Hali- 
carnassensis, stemmer i Hovedsagen overens med Livius; 
lian afviger deri, at han sætter 12J Mine o: 12,500 As som 
Formues-Minimum for 5te Klasse, hvilket unægtelig passer 
bedre i Scalaen (I, :l, 4, I, a)> end Livius’s 11,000; dernæst 
opstiller Dionys capite censi som en 6te Klasse og udelader 
centuria accensorum, og faaer da kun,193 Centurier. Endelig 
slaaer han de to Cent, fabrum til 2den Klasse og de to Cent, 
tubicinum og cornicinum til 4de Klasse.

12) Disse lik med Hensyn til deres Stemmer i Comitia centuriata 
Navnet sex suffragia.
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equo publico inerere; og til dens Underhold et aarligt Til
skud paa 2000 As (æs hordeärium), hvilket paalignedes rige 
Enker og Myndlinge, som vare frie for al anden Skat. 
Da Formuen er en foranderlig Störreise, bestemte Servius, 
at Klasseinddelingen skulde revideres hvert 5te Aar og 
holdt selv den förste census o: Taxering af Formuen og 
den efter samme bestemte Klassification. For at denne 
nye Indretning skulde blive Guderne behagelig og mulige 
Fejl, som man uafvidende kunde have begaaet, ingen 
uheldbringende Indflydelse skulde faae, bragte Servius 
ved Slutningen af Census el almindeligt Sonoffer til Mars, 
lustrum, bestaaende af et Svin, et Faar og en Oxe, 
suovetaurilia, hvorved Folket mödte bevæbnet og ordnet 
efter den nye Form, for at udsones og renses.

Paa denne Maade, fortæller Livius, at Servius Tullius 
grundlagde det romerske Timokrati. Men Annalisterne, hvis 
Værker Livius benyttede som Kilder, kjendte ikke Klasse
inddelingens oprindelige Skikkelse eller det Omfang, hvori 
den fra först af er bleven anvendt. De have overleveret den 
gjennem Livius til os under den Form, som den havde i den 
republikanske Tid, efler at have bestaaet og været i Brug 
i flere A århundreder. Om den nu i sine Hovedtræk er 
bleven uforandret paa Grund af Romerfolkets conservative 
Charakter og Respect for Forfædrenes Skik, er det dog 
en Selvfølge, at den i Tidernes Löb har maattet undergaae 
Forandringer og Modificationer i Enkeltheder, som vi 
maaskee ikke kjende i deres hele Udstrækning, men dog 
i visse Punkler kunne paavise. Et saadant ere de for 
Klasserne bestemte Censussummer. I den ældre Tid 
havde en Kobber-As Væglen af et Pund (æs grave, as libralis). 
Men da Stalen flere Gange i Mangel af Penge havde grebet 
den Udvej at slaae sletlere Mönt, var en As paa den 
förste puniske Krigs Tid bleven reduceret til af den 
oprindelige Værdi, vejede saa meget som to Unciæ, men 
beholdt sin nominelle Værdi (as sextantarius). Det er klart, 
at 100,000 Sextantar-As repræsenterede en Formue, der 
var sex, eller naar man antager en Stigning i Kobberets 
Værdi, dog fem Gange saa lille, som den, der svarede til 
100,000 Libral-As, eller at 100,000 Sextantar-As vare 
lige med 20,000 fuldvægtige As. Naar nu de for Klas
serne ansatte Censussummer ikke aldeles skulde forrykkes, 
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og Borgernes Klassification undergaae en fuldstændig Om
væltning til Fordel for den fattigste Folkeklasse, maatte der 
samtidig med og i samme Forhold som Möntreductionen skee 
en nominel Forögelse af Censussummerne, saa at den Formue, 
der hidtil var taxeret til 20,000 As blev vurderet til 100,000. 
Idet Livius nu efter Annalisterne angav Censussummerne, 
som de vare paa den anden puniske Krigs Tid, det vil 
sige i Sextantar-As, maa man, for at finde de oprindelige 
Summer, som Servius kan have ansat, gjöre dem til Libral- 
As ved en Division med 5. Vi faae da for 1ste Klasse 
20,000 As, for anden 15,000, for tredie 10,000, for fjerde 
5000, for femte omtrent 2000, Summer, som, om de end 
ikke kunne ansees for nöjagtige, dog ville svare omtrent 
til Datidens Formuesforhold. Med Hensyn til æs equestre 
og æs hordearium blive Summerne 10,000 og 2000 As 
paa samme Maade at reducere til 2000 og 400. Da det 
imidlertid paa Servius’s Tid ikke har været gængse Skik 
at vurdere Gjenstande i Penge, fordi selve Pengene endnu 
vare sjældne, har snarere Grundejendommenes Areal været 
Normen for Ansættelse i Klasse, og Censussummerne 
stamme fra en senere Tid, da man begyndte at specificere 
Ejendelene, saasom Slaver, Kvæg, Luxusgjenstande. 1 den 
ældste Tid var en saadan Specification unödvendig, fordi 
der med en Ejendom af en vis Störreise fulgte et vist 
Antal Slaver, Stykker Kvæg osv. Anslaaer man et iugerum 
til en Pris af 1000 Libral-As, bliver Census for förste 
Klasse en Ejendom paa 20 iugera, for anden 15, for 
tredie 10, for fjerde 5 og for femte 2. To iugera omtales 
ofte som Minimum af et heredium. Förste Klasse har da 
omfattet den velhavende Del af Folket, og i femte Klasse 
er endnu medtaget den fattigste Del af Selvejerklassen. 
En Betingelse for overhovedet at være i Klasserne er 
Grundejendom, deraf Udtrykket assidui eller locupletes om 
de Borgere, der vare Medlemmer af Klasserne. Ingen, 
som ikke var bunden ved fast Ejendom til Staten, ansaaes 
for paalidelig eller værdig til at forsvare den. De, som 
af denne Grund vare udelukkede fra Klasserne, kaldtes 
proletarii og bestode af Byalmuen, Smaahandlere, Haand- 
værkere, frigivne. Dog omtaler Livius disse proletarii, 
under Navnet capite censi som een Centurie. Men da de 
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udtrykkelig- siges at have været frie for Krigstjeneste og 
altsaa ikke opfyldte den förste Borgerpligt, have de sikkert 
ikke fundet nogen Plads i Servius’s Klasseinddeling eller 
Hærorden, men ere senere hen i Tiden indrangerede som 
en Centurie, efter at man i særdeles farlige Omstændig
heder havde seet sig nödsagel til at udskrive dem til 
Krigstjeneste l3).

”) Liv. VIII, 20 opificum quoque vulgus et sellularii, 
minime militiæ idoneum genus, exciti dicuntur, 
id. X, 21 libertini centuriati.

Formaalet for Servius’s Reform var tredobbelt: 
militært, finansielt, politisk. Dens oprindelige og vigtigste 
Hensigt var militær: at forene Patricier og Plebejer 
til een Hær. Det militære Hensyn ligger til Grund for 
hele Klasseinddelingen: for den forskjellige Bevæbning af 
Klasserne, hvilken for saa vidt stod i Beröring med For
muen, som hver Mand maatte udruste sig paa egen Be
kostning; for Inddelingen i seniores og iuniores, i equites 
og pedites; endelig fremtræder Klasseinddelingen tydeligst 
som Hærorganisation derved, at de Enkeltcenturier, der 
indbefattede Tommermænd og Krigsmusikken, indeholdes 
under Klasserne uden Hensyn til Formuen, kun fordi de 
vare nödvendige i Krigen; thi alle andre Haandværkere 
hörte til Proletarii. Den ene af disse Centurier bestod af 
accenst Man er ikke enig om, hvilke disse have været, og 
Livius giver ingen Oplysning derom. Det synes rimeligst 
at antage det for en Misforstaaelse af Livius at regne dem 
som en særegen Centurie, hvilken heller ikke omtales hos 
andre Skribenter; maaskee har man brugt Udtrykket accenst 
om de fire laveste Klasser i Modsætning til cives classici 
o: Medlemmerne af förste Klasse. Som en Fölge af Klas
sernes militære Charakter indeholdt de kun de vaaben- 
dygtige, men altsaa ligesaavel filii familias som patres 
familias; de förste censeredes da i deres Fædres Klasse. 
Derfor medregnedes i den med Census forbundne Folke
tælling kun ii, qui arma fcrrc possent. Da Krigstjenesten 
var en Ret, men tillige ogsaa en Pligt, som ingen turde 
unddrage sig, bleve strænge Love givne mod dem, der 
undlode at stille sig til Census, incensi.
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Det finansielle Maal for Klasseinddelingen var 
dens Anvendelse paa Beskatningen. Hidtil vare Skatterne 
(tributum) fordelte, som Kopskat; nu indforles Formues- 
skatten, saa at enhver betalte efter den Klasse, hvori han 
stod (ex censu). Skattepligtige vare dog kun de, der 
havde Raadighed over deres Formue (sui iuris), altsaa ikke 
filii familias, som vi ovenfor saae dog vare i Klasserne. 
Proletariatet var frit ogsaa for denne Byrde.

Ved Censusforfatningen var der paalagt det afPatricier og 
Plebejer forenede Folk Byrder, som gjorde det nödvendigt 
tillige at yde det Rettigheder. At gjöre Krigstjeneste var 
en saa vigtig Del af Civiteten, at den, der var værdig 
dertil, ikke kunde fjernes fra det övrige Statsliv. Derfor 
overdroges der det i Klasser og Centurier inddelte Folk 
eller Hæren tillige en civil Magt. Dette er det tredie 
Maal for Servius’s Forfatning, det poli tiske. Naar Hæren 
forsamler sig for at udöve sin politiske Ret, kaldes den 
comitia centuriata. Först senere begynder denne Folke
forsamling at emancipere sig Ira Hærordenen, men dens 
oprindelige rent militære Charakter viser sig saavel deri, 
at Sammenkaldelsen af Comitia centuriata skeer i Kraft af 
det militære Imperium og kun tilkommer de Magistrater, 
der ere i Besiddelse af dette, som ogsaa deri, at de afholdes 
udenfor Pomoerium, da Imperium ikke gjaldt indenfor 
Byens Grændse. At sammenkalde denne Folkeforsamling 
hedder derfor exercitum imperare eller exercitum urbanum 
convocare. Afstemningen foregik efter Centurier; indenfor 
disse stemmedes viritim. Da der var 193 Centurier, var 
den forelagte Lov antaget eller forkastet, naar den havde 
faaet 97 Centurier for eller imod sig. Da förste Klasse i 
Forbindelse med Rytterne talte 98 Centurier, behøvedes 
der kun Enighed mellem disse, for at deres Villie blev sat 
igjennem. Magten var fölgelig lagt i Hænderne paa den 
velhavende Del af Folket (Timokrati).

Da der ikke er os overleveret af Forfatterne, om 
Comitia centuriata ere traadte i Virksomhed under Servius, 
men Tarquinius den yngre regerede uden Folkets Med
virkning, begynder deres Historie for os ved Republikens 
Indførelse, og först fra dette Tidspunkt af kan det. bestemmes, 
hvorvidt deres Competence strakte sig. Der gaves dengang 
fire Tilfælde, hvori Magten tilhörle Comitia centuriata: 
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Magistraternes Valg, Lovgivning, Krigserklæring og, efter 
at lex Valeria de provocatione var sat igjennem i Aaret 
509, Appel i criminelle Sager. Tre af disse Tilfælde havde 
hidtil ligget i Kongens Haand; om nogen Lovgivningsmagt 
er der tidligere ikke Tale. Det Omraade af Magt, som 
tilkommer Comitia centuriata, er altsaa skabt ved Forrin
gelse af den kongelige Myndighed, der ikke i hele sin 
Udstrækning kom til at gaae over paa Consulerne. Da 
Plebejerne ligesaa fuldt, som Patricierne, deltoge efter 
deres Formue i disse Comitier, traadte de ved Servius’s 
Reform, fra at have været Gives sine sulfragio, over til 
at blive fuldlberettigede Gives, omendskjönt Patricierne 
endnu længe vedligeholdt den störste Indflydelse i deres 
egne Hænder, og deres specielle Comitia curiata bleve i fuld 
Besiddelse af den Beföjelse, der fra gammel Tid tilkom dem. 
Som Gives sine sulfragio stode endnu kun Proletarii tilbage, 
men selv disse vare gunstigere stillede i politisk Henseende, 
end tidligere, fordi Betingelsen for at opnaae Stemmeret 
ikke længer var knyttet til Födselen, men til Grundejen
dommen, og den kunde erhverves.

For at iværksætte Inddelingen i Klasser og Centurier 
blev det nödvendigt for Servius at foretage en ny Inddeling 
af hele Romerfolket. Da han ikke kunde benytte den gamle 
Tribusinddeling, fordi den kun omfattede Patricierne, lod 
han Byen inddele i 4 og Landet i 26 Tribus 14). Alle 
Borgere uden Undtagelse skulde indskrives i disse, enhver 
i den Tribus, hvor hans Ejendom eller Bopæl laa. I tribus 
urbanæ, hvis Navne ere Suburana, Esquilina, Collina og 
Palatina, befandt sig alle frigivne, Kræmmere, Haandværkere, 
i tribus rusticæ Landejendomsbesidderne, altsaa de rigeste 
og anseteste. Tribus vare igjen inddelte i mindre Distrikter, 
vici for Byen, pagi Landet, som havde Forstandere, magistri 
vicorum et pagorum, hvem det paalaa at före Lister over 
de i deres Distrikt boende Borgere, deres Formue, Alder 
osv. Efter disse Lister foretoges Borgernes 
Ansættelse i Klasse. Formaalet for Tribusinddelingen 
er altsaa administrativt. Det hjemler i og for sig 
ingen Ret at være indskrevet i en Tribus, men det var 

14) Livius nævner kun de 4 Bytribus; men det hidrører fra, at 
han antager hele Folket boende i Byen.

6
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nödvendigt for enhver at være det, for at kunne udöve 
sin Borgerret.

4. Tarquinius Superbus. Livius fortæller i Cap. 
49—60: „Tarquinius optraadte strax som Tyran. Han 
dræbte de fornemste af Servius’s Parti, afsagde Domme 
uden at tage Bisiddere paa Raad, som de andre Konger 
havde gjort, straffede paa den Maade sine Fjender paa 
Liv og Gods, eller jog dem i Landflygtighed. Da Sena
torernes Antal paa den Maade var formindsket, undlod 
han at besætte de ledigblevne Pladser og forringede derved 
Senatets Anseelse, ja han undlod endog aldeles at raad- 
spörge det og traf paa egen Haand Bestemmelser over 
Krig, Fred og Forbund med fremmede. Han holdt sig 
paa Thronen ved at omgive sig med en stærk Livvagt og 
ved at slutte sig nöje til Herskerne i de övrige latinske 
Stæder. Den simple Folkeklasse paalagde han svært Arbejde 
ved Opförelsen af det capitolinske Jupitertempel og den store 
Kloak, og Fuldendelsen af Circus.

I Forholdet til Latium hævede Tarquinius Roms An
seelse og tvang Latinerne til at anerkjende Roms Hegemoni. 
For at sammensmelte begge Hære dannede han Manipierne 
af een romersk og een latinsk Centurie. Han undertvang 
Gabii ved Hjælp af sin Sön, Sextus Tarquinius’s List og 
indsatte denne til Lehnsfyrste. Derpaa rettede han sin 
Magt mod Volscerne og aabnede Krigene med dette strid
bare Folk, der vare over 200 Aar. Suessa Pometia blev 
indtaget med stormende Haand, og to Colonier, Signia og 
Circeji, anlagdes for at hævde det erobrede Land. Skrækket 
af et Varsel sendte han sine Sönner tilligemed Junius 
Brutus, der alene ved at anstille sig som fjollet undgik 
Tyrannens Efterstræbelser, til Delphi for at spörge Oraklet. 
Da de havde forebragt deres Ærinde, spurgte de endvidere 
Oraklet om, hvem af dem der skulde blive Herre i Rom, 
og Svaret löd: den, der gav sin Moder det förste Kys. 
Paa Hjemvejen lod Brutus, som han faldt, og kyssede 
Moderlandets Jordbund. Spaadommen gik snart i Opfyldelse. 
Medens Hæren laa i Belejring for Staden Ardea, benyttede 
Sextus Tarquinius, Collatias Fyrstes, Tarquinius Collatinus’s 
Fraværelse til at krænke hans Hustru, Lucretia. For at 
hævne hendes nödtvungne Selvmord, rejse Brutus, Tri- 
bunus celerum, tilligemed Collatinus, Lucretius o. fl. Folket
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til Opstand. Kongefamilien fordrives og Republiken 
oprettes“.

Den yngre Tarquinius’s Regering staaer paa Over
gangen til den historiske Tid; men foruden at mange 
Enkeltheder ere aabenbare Udsmykkelser af Sagnet, staaer 
den i sin Form nærmere ved den foregaaende Sagnperiode, 
end ved den efterfölgende historiske, fordi den endnumangler 
den for al Historie nødvendige Betingelse, Chronologi, 
medens den republikanske Historie strax overleveres i 
annalistisk Form og derfor, tiltrods for mythiske Bestand
dele i Enkeltheder, dog maa antages at hidröre ikke fra 
den mundtlige Overlevering alene men ogsaa fra skriftlige 
Optegnelser, der fra den förste Tid af i Rom gjordes i 
annalistisk Form. Blandt de Enkeltheder, som ere skabte 
af Sagnet eller udsmykkede af Skribenterne, viser sig den 
List, som Sextus Tarquinius benytter sig af for at betvinge 
Gabii, ganske at være den samme, som Herodot 3die Bog 
154 ff. fortæller, at Zopyrus indtog Babylon ved, og 
Faderens Svar til Sonnens Udsending at være hentet fra 
Tyrannen Thrasybulus’s Svar til Tyrannen Periander hos 
Herodot 5te Bog 92 Cap. Brutus’s foregivne Forstands
svaghed er ikke mindre Udsmykkelse; Tarquinius var vel 
klogere, end at han skulde have valgt en saadan til Tri- 
bunus Celerum, den höjeste Værdighed og vigtigste Post 
i Staten, som dog maatte beklædes af Kongens fortroligste 
og dygtigste Hjælper. En fjollet Ledsager vilde Tarquinius 
vel heller ikke have givet sine Sönner paa Rejsen til Delphi 
— en Begivenhed, der iövrigt i og for sig ikke indeholder 
noget urimeligt, da Rygtet om det delphiske Orakel let 
kan være bragt til Rom paa en Tid, hvor Forbindelsen 
med de græske Colonier var yderst levende. Med Kon
gernes Fordrivelse kan det ogsaa neppe være gaaet til, 
som Traditionen siger. Lucretias Förförelse kan rigtignok 
godt have været Anledningen, da vi have et ganske lig
nende Exempel i Decemvirernes Fald; men de nærmere 
Omstændigheder ere opdigtede, f. Ex. Belejringen af Ardea, 
som i den ovenomtalte Handelstractat nævnes som under
tvunget af Tarquinius, medens Traditionen lader Romerne 
opgive Belejringen. Fordrivelsen af Tarquinius skildres 
overhovedet af Livius meget lettere, end den virkelig kan 
være gaaet til; men det er en Fölge af, at han ikke har 

6* 
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opfattet Tarquinius’s Stilling correct. Tarquinius’s Forinaal 
er det samme, som begge hans Forgængeres, at ophæve 
de Skranker, der hidtil havde adskilt Folket baade i reli
giös og politisk Henseende og hæmmet dets Udvikling og 
Kraft, og derved at danne et stærkt, enigt Monarchi. 
Hans Forgængere havde sögt at udfore dette ad forfatnings
mæssig Vej ved at hæve Plebs til Ligeberettigelse med 
Patricierne; Tarquinius betraadte en ny Vej, idet han lod 
den bestaaende Forfatning uændset og sögte at danne et 
af Senat og Folk uindskrænket, arveligt Eneherredomme, 
lige over for hvilket hele Folket skulde befinde sig i samme, 
underordnede Stilling. Da han nu gik frem med vold
somme Midler og viste sig aldeles hensynslos i sin Handle- 
maade, ligger det i Sagens Natur, at Trykket blev stærkt 
fölt, men dog især af de Slægter, som gjorde Paastand 
paa at dele Regeringen med ham, Patricierne, hvis ufor
sonlige Had han paadrog sig. Hvorvidt man nu kan troe, 
hvad Livius fortæller af hans grusomme Handlinger, kan 
ikke i det enkelte afgjöres, men da Livius efter sine Kilder 
har overleveret, ikke hvad der grundede sig paa Skrift, 
men den Charakter, som Traditionen har givet af Tarquinius, 
have vi vistnok hos ham en ved patricisk Had sværtet Tyran. 
Det laa i Patriciernes Interesse at udmale den sidste Konge 
som et sandt Skrækkebillede for at gjöre Tilbagegangen 
til Monarchiet desto mindre onskværdig. Skjönt Livius 
fremstiller Sagen, som om Tarquinius’s Tyranni ogsaa havde 
tynget haardt paa den lavere Folkeklasse, saa findes der 
dog ikke saa faa Antydninger af, at det modsatte har fundet 
Sted. Da Porsenna ls) viste sig for Roms Mure, sögte 
Senatet ved Kornopkjöb, ved Nedsættelse af Saltprisen og 
andre Lettelser at vinde Almuen og forsone den med 
Republiken, for at den ikke skulde foretrække Monarchiets 
Gjenoprettelse for Krigen. Men ved Efterretningen om 
Tarquinius’s Död, da Patriciernes Frygt for ham ophörte, 
begyndte de paany at trykke og mishandle Plebejerne 16). 
Forholdet til Plebs har altsaa snarere været et venskabe
ligt end et fjendtligt. At der ogsaa virkelig har været 
et Tarquinius hengivent Parti i Rom, sees af, at man ved 

*‘)Liv. II, 9.
,0) Liv. Il, 21.
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Udbruddet af Latinerkrigen tog sin Tilflugt til at vælge 
en Dictator, fordi Consulerne ansaaes for at være af Tar
quinius’s Parti 17). I Slaget ved Regillersöen danne de, 
som vare bievne landsforviste med Tarquinius en egen 
Cohorte 18). Det er heraf klart, at Livius ikke har Ret i 
at skildre Tarquinius, som almindelig forhadt. Han har 
tvertimod havt et stort Parti for sig, især i de lavere 
Klasser, som trængte til hans Bistand imod det patriciske 
Aristokrati og paa den anden Side ikke vilde hindre ham 
i Udövelsen af den souveraine Magt. Den Omvæltning, 
som bestod i Kongefamiliens Fordrivelse, bliver da at 
betragte anderledes end Forfatterne gjöre. Det var ikke 
en Revolution af hele Folket i den almindelige Friheds 
Interesse, men en voldsom patricisk Revolution; det 
var ikke Fordrivelsen af en forhadt Konge, men en Til
intetgjørelse af det monarchiske Princip, der var 
veget ud af dets oprindelige Spor, og en Gjenoprettelse af 
de patriciske Gentes’s Aristokrati. Og Revolutionen er 
da et Værk af Patricierne alene, hvad yderligere bekræftes 
derved, at alle Navne, der fremtræde under denne, ere 
patriciske. Ville vi gjöre os en til Sandheden mere sva
rende Forestilling om Tarquinius, end det Billede, Tradi
tionen giver, maae vi lade alle Enkeltheder staae ved sit 
Værd, som betegne hans grusomme Fremfærd, og betragte 
ham som et analogt Sidestykke til de græske Tyranner. 
Han er som disse en klog, virksom, pragtelskende, men 
tillige hensynslos Fyrste. Især i een Ting ligner han dem: 
ved sine storartede Bygningsværker. Derved opnaaede han 
paa engang at beskjæftige og ernære Folkets fattige Masse 
og tillige at omgive sit Herredomme med en vis Giands og 
Herlighed. Som Tyran sögte han sin Stötte i udenlandske 
Forbund og Gjæstevenskaber med Fyrsterne i Nabostæderne. 
Men med alt det hævede han Roms Magt til en Höjde, 
hvorpaa Patricierne efter Revolutionen af 509 ikke for- 
maaede at holde den.

”) Liv. II, 18 og 21.
■e)Liv. II, 19.



Efterretninger
om

Haderslev lærde Skole

Skoleaaret 1856—57.



I. Afgangsexamen.
Afgangsexamen fuldendtes i Juli 1856 af 5 Disciple, af 
hvilke J. N. Becker fra Linnet-Nygaard, C. H. W. 
Petersen fra Aabenraa og L. M. Bruun fra Aarösund 
erholdt: Förste Charakter, C. L. Ehnhuus fra Kolding 
og H. F. E. Clausen fra Tönder: Anden Charakter. 
De specielle Charakterer ere anförte paa den folgende 
Side.

De skriftlige Opgaver vare folgende:
Udarbejdelse i Modersmaalet: Nutidens Ud

vandringer sammenlignede med tidligere Tiders.
Udarbejdelse i det tydske Sprog: Die äusseren 

und inneren Verhältnisse Athens zur Zeit des Perikies.
Oversættelse fra Latin til Dansk: Henrichsens 

Opgaver. VIII, 19.
Oversættelse fra Dansk til Latin: Cicero de 

officiis III, c. 14. i
Arithmetisk Opgave: Naar man til Aflösning af 

Sundtolden byder Danmark 35 Millioner Rd. at betale i 
14 Aar med 1| Million hvert Halvaar, förste Gang om et 
halvt Aar, hvilken Kapital kan Danmark saa regnes at faae 
tilbudt i dette Ojeblik under Forudsætning af at Rente
foden er 2 pCt. halvaarlig?

Geometrisk Opgave: Til en ret afkortet Kegle 
ere givne: Grundfladens Radius = R, Höjden = h, 
Volumen = v. Hvor stor er Snitfladens Radius? og 
hvorledes bestemmes Sideliniens Vinkel med Grundfladen? 
Exempel: R = 12', h = 7', v = 2911| Kubik', tt = V-



Proven i Geographi, Naturhistorie og Fransk var aflagt i 1854.
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Dimittenderne opgave i de gamle Sprog folgende 
Pensa: af Cicero disput. Tusc. B. 1, c. 100 Cap. af Ta
lerne, Breve efter Süpfles Udvalg Afsnit 1 — 5; af Livius 
B. 1, 2, 21, af Flemmers Samling Stykkerne af Plinius og 
Tacitus; Virgils Æneide B. 2, 5, 6; af Horats Oder B. 
1—2 og Brevene med Ars poetica; Terents’s Phormio; ud
valgte Stykker af Madvigs carmina selecta. — Af Herodot 
B. 3 og 5; Xenophons Memorabilia B. 1—2; Platons 
Apologia Socralis; af Lucian Drömmen, Timon og nogle 
Gudesamtaler; Bergs Udvalg af Thukydid S. 1 — 16, 23—45, 
61—80; af Homer 5 Böger af Odysseen og 3 af Iliaden; 
Sophokles Philoktet; Tregders Anthologi i Udvalg.

I Censuren deltoge foruden Skolens Lærere folgende 
Herrer: i Tydsk Pastor Helweg, i Religion Pastor Ras
mussen fra Halk, i Historie Pastor Boisen fra Vilstrup, i 
Naturlære Etatsraad Hammerich, i Mathematik praktiserende 
Læge Dahl. I 1854 havde Herredsfoged Rumohr været 
Censor i Fransk, Physikus Madvig i Naturhistorie.

II. Nye Klasser og Lærere.
I November 1855 havde det kongelige Ministerium 

for Hertugdömmet Slesvig forlangt meddelt Oplysninger om, 
hvorvidt Real-Undervisning ved Haderlev lærde Skole vilde 
kunne meddeles i samme Omfang som det i Bekjendt- 
gjörelsen af 18de Sept, som Fordring ved en Afgangs
examen for Realdisciple i Kongeriget foreskrevne. Rector 
havde derpaa svaret, at en saadan udvidet Real-Under
visning vilde kunne meddeles, naar Lærernes Antal blev 
foröget, og der indrettedes et Par nye Værelser i Skole
bygningen. Værelsernes Indretning blev overtaget af 
Haderslev Commune, til hvilken Skolebygningen var over
draget som Ejendom, og i Mai 1856 oprettedes en ny 
Collaboratorplads ved Skolen. Denne Plads blev u. 10. Juli 
overdraget Adjunct Bloch, ligesom samtidig Collaborator 
Fibiger steg til den höjeste Collaboratorgage, og Ad- 
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juncterne Kroyer, Grönlund og Aschlund hver stege 
100 Rd. i Gage. Den laveste Adjunctplads blev derefter 
opslaaet vacant og u. 29. Seqrt. overdraget til Cand, theol. 
C. F. C. Möller, der allerede fra Skoleaarets Begyndelse 
havde virket som Timelærer ved Skolen. Som Timelærer 
antoges i hans Sted Cand, theol. F. Selmer. Saaledes 
blev det muligt ved Skoleaarets Begyndelse at oprette en 
Forberedelsesklasse, en fuldstændig Realklasse (sideordnet 
med 3die og 4de Klasse) og en 5te Realklasse, som fik 
11 særskilte Timer, men forresten combineredes med 5te 
og i 2 Timer med 4de Klasse. Den sidst ansatte Adjunct 
meddeler herved en kort Oversigt over sit Levnetslöb.

Jeg, Christian Frederik Christopher Möller, er 
födt d. 25. November 1830 i Kjerteminde. I mit 8de Aar 
mistede jeg min Fader Hans Mathias Möller, og nogle 
Aar efter giftede min Moder sig med Jörgen Holm, der 
1846 satte mig i Odense Skole. Det blev temmelig 
pludselig afgjort, at jeg skulde forsöge mig i en lærd 
Skole, og den Undervisning, jeg hidtil havde nydt, havde 
ikke havt et saadant Maal forÖje; desto mere skylder jeg 
de Mænd, der i Lobet af et Aar bragte mig saa vidt, at 
jeg, efterat have tilbragt en Maaned paa Prove i 4de Klasse, 
kunde opflyttes i 5te og fra den Tid af folge saaledes 
med, at jeg 1850 dimitteredes med Charakteren „Meget 
godt“. Min Skolegang under Hr. Professor R. af D. 
Henrichsens Rectorat, ligesaa udmærket ved samvittigheds
fuld Opfyldelse af Skolens Pligter mod Disciplene som ved 
Evne til at faae Skolens Fordringer fyldestgjorte afDisciplene, 
lagde hos mig Grunden til en alvorlig Interesse forSkolen 
og dens Gjerning, saa at jeg, strax efter at være kommen 
til Universitetet sögte og fik Informationer i en kjöben- 
havnsk Skole. Den philosophiske Prove bestod jeg med 
Held i Efteraaret 1851, og ved Juletid 1852 blev jeg 
Alumnus paa Valkendorfs Collegium. I Foraaret 1854 
absolverede jeg Examen i patristisk Latin med Charakteren 
„Laudabilis“ og i Januar 1856 theologisk Embedsexamen 
med Charakteren „Haud. ill. primi gradus“. I hele den 
foregaaende Tid havde Informationer udfyldt den væsentlige 
Del af min Tid; efter at have taget den theologiske Examen, 
kunde jeg endnu mere samle mine Kræfter for Under
visningen, og jeg stod netop i Begreb med at bestemme 
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mig- til at blive ved en kjöbenhavnsk Skole og samtidig 
realisere min Yndlingstanke, engang at blive Lærer i de 
mathematiske og physiske Discipliner, da jeg modtog An
sættelse ved Haderslev lærde Skole.

III. Disciplene.
Da forrige Aars Indbydelsesskrift blev udgivet, var 

Disciplenes Antal 116. Af disse udgik kort för Examen 
H. H. Hansen af 6te ogH. Wiese af 4de Klasse, begge 
for at blive Pharmaceuter. Efter fuldendt Afgangsexamen 
afgik de ovennævnte 5 Disciple til Kjöbenhavns Universitet. 
Ved Begyndelsen af det nye Skoleaar udgik U. T. P. 
Holm af 2den Klasse, noget senere P. Hempel af 5te 
Realklasse, H. U. Kofod og M. J. Holgers en af 2den 
Klasse; ved Nytaar P. G. Jürgensen, der som Realist 
havde deltaget i 7de Klasses Undervisning, og J. C. B. 
Petersen af 2den Klasse; omtrent d. 1. April W. B. 
Ernst af 5te Realklasse, P. E. T. Christiansen, A. A. 
C. Lembcke og C. F. Davidsen af 4de—3die Real
klasse, P. Erichsen og C. F. Callesen af 2den Klasse. 
Derimod optoges dels ved det nye Skoleaars Begyndelse, 
dels i Lobet af samme 66 nye Disciple, af hvilke ,2 dog 
igjen forlode Skolen, saa at Antallet nu er 161. Disse 
ere paa folgende Maade fordelte i Klasserne:

7de Klasse.
b. 1. A. M. Wissing. 2. C. M. Carstensen. 3. N. 

Brix. 4. R. W. Hertel. 5. P. A. L. Kragh. 6. F. R. R. 
Baumann. 7. F. V. Buchwald. 8. G. H. J. C. Marckmann. 
9. C. R. Baumann. 10. H. B. Petersen.

a. 11. C. A. Volqvardsen. 12. J. G. L. Brauneiser. 
13. J. Michaelsen. 14. J. L. Skau. 15. K. H. W. Hasselriis. 
16. C. C. U. Kragh. 17. H. J. R. Baumann. 18. B. Jebsen.
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19. Lorenz Carl Müller (für i Kolding Skole. F. Kjöbmand 
i Kolding).

6te Klasse.

20. H. C. Steffensen. 21. J. C. B. Engel. 22. H. Roll. 
23. Lauritz Scbjodte (för i Kolding Skole. F. Præst i 
Sönder Aaby i Fyen). 24. J. Jörgensen Björnshauge. 
25. J. Petersen. 26. L. 0. G. Biædel. 27. Jes Thygesen 
(för i Kolding Skole. F. Ejer af Lyksgaard i Stenderup). 
28. H. N. P. Wieland. 29. Nicolai Georg Sörensen (för i 
Kolding Skole. F. Præst i Smidstrup ved Fredericia). 
30. J. C. R. Jensen. 31. F. E. Boisen. 32. Carl Peter 
Ulrik Holmsted Böggild (för i Kolding Skole. F. Fuld
mægtig i Kjöbenhavn. Plejefader Kammerassessor Kralund 
i Kolding). 33. C. F. T. A. Hammerich. 34. J. H. Gede. 
35. C. A. Neuhaus. 36. J. J. Matthiesen. 37. P. C. T. 
Koch.

5te Klasse.

38. Carl Lorenzen Nissen (F. Gaardejer i Hönkys ved 
Aabenraa, död). 39. Peter Johan Georg Emil Wacker (F. 
Skolelærer og Organist i Kotzenbüll ved Tönning. 40. J. 
R. Baumann. 41. J. A. Jessen. 42. Andreas Frederik 
Walter Toxverdt (för i Kolding Skole. F. Kammerjunker 
og Byfoged i Store Heddinge). 43. J. F. K. Karstensen. 
44. C. Blom. 45. E. H. R. Gottfriedsen.

5te Realklasse.
46. W. E. Tornöe. 47. H. R. v. Brincken.

4de Klasse.
48. H. C. Bennetzen. 49. C. V. J. F. Ravn. 50. M. 

L. Trabolt. 51. P. Volqvardsen. 52. J. J. Lohmann. 
53. O. H. L. Bruhn. 54. H. Fangel. 55. H. J. Viif. 56. 
E. H. Jensen. 57. C. O. A. Kierulf. 58. F. C. Andresen. 
59. L. A. Dahl. 60. F. P. V. Gottlieb. 61. A. C. G. 
Stephensen. 62. A. K. Jürgensen.
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3die Klasse.

63. M. J. Callsen. 64. S. J. Sörensen. 65. G. G. 
Jacobsen. 66. J. E. Randböll. 67. Hans Ferdinand Payngk 
Tornöe (Broder til Nr. 46). 68. P. C. Jacobsen. 69. E. 
H. F. C. S. Wegener. 70. H. P. Rheinländer. 71. A. 
Blöcher. 72. Eduard Simonsen (F. Kjöbmand i Haderslev, 
död). 73. F. R. G. Jebens. 74. C. T. Blöcher. 75. K. 
L. Skau. 76. L. V. Hertel. 77. C. V. E. v. Brincken.

4de—3die Realklasse.
78. Hans Ulrik Oxholm (för i Kolding Skole. F. Kjöb

mand i Kolding). 79. V. L. Hansen. 80. C. E. Jensen. 
81. V. F. Wiese. 82. H. A. Petersen. 83. N. Nissen. 
84. C. A. Bonde. 85. H. Hansen. 86. Erik Hansen Buch
holz (F. Gaardejer i Langkjær ved Haderslev, död). 87. 
N. T. Nielsen. 88. C. A. Roll. 89. J. F. V. Paulsen. 
90. A. H. Nissen. 91. G. F. H. Rendtorff.

2den Klasse.
92. J. C. Tolderlund. 93. Christian Frederik Balslev 

(F. Præst i Skydebjerg i Fyen). 94. Peter Frederik 
Sörensen (F. Dyrlæge i Kolding). 95. J. Blom. 96. J. 
P. Hansen. 97. A. Thomsen. 98. J. P. With. 99. D. C. 
Rumohr. 100. J. F. Jörgensen. 101. J. Corydon. 102. 
Laurits Nicolai Balslev (Broder til Nr. 93). 103. P. H.
Sörensen. 104. H. O. Lund. 105. E. C. M. Holst. 106. 
F. F. Boysen. 107. Jens Peter Petersen Tang (F. Kjöb
mand i Struer ved Holstebro). 108. Christian Moltzen 
(F. Ejer af Sögaard i Örsted, Oxenvad Sogn). 109. G. H. 
E. Wieland. 110. H. C. Nielsen. 111. Poul Georg Vind. 
(F. Borger i Haderslev, död. Stedfader Mægler Blöcher 
i Haderslev). 112. Theodor Vind (Broder til Nr. 111). 
113. N. Erichsen (udmeldt til 1ste Juli). 114. G. C. 
Holgersen. 115. Bertel Hansen Dahl (F. Gaardejer i Taar- 
ning ved Christiansfeldt). 116. Axel Kjær (F. Ejer af 
Straarupgaard ved Kolding, död). 117. Valdemar Kjær 
(Broder til 116). 118. J. Heuckendorlf. 119. D. M. C. 
Reimers.
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Iste Klasse.
120. Jakob Nicolai Peter Jakobsen (F. Musikus i 

Haderslev). 121. Frederik August Nix (F. Arrestforvarer 
i Haderslev). 122. Ernst Vilhelm Hegedahl Kierulf (Broder 
til Nr. 57). 123. Jörgen Christian Heinrich Langlo (F. 
Bager i Haderslev). 124. Conrad Vilhelm Gyldenfeldt (F. 
Kjöbmand og Raadmand i Haderslev). 125. J. P. Hansen 
(Broder til Nr. 85). 126. Andreas Christian Riis Car
stensen (Broder til Nr. 2). 127. Theodor Emil Jörgensen 
(F. Skibscapitain i Haderslev, död). 128. Christian Lausen 
(F. Borger i Haderslev). 129. Valdemar Reimers (Broder 
til 119). 130. Adolf Heinrich Nehlsen (Broder til Nr. 110). 
131. Stephen Ahrnkiel (F. Gaardejer i Rougstrup ved 
Haderslev). 132. Knud Christian Vilhelm Bargisen (F. 
Musikus i Haderslev). 133. Poul Andreas Hüttmann (F. 
Fragtmand i Haderslev). 134. Georg Ludvig Bjerregaard 
(F. Skomager i Haderslev, död). 135. Christian Wæger 
(F. Borger i Haderslev). 136. Hans Madsen Buchholz 
(Broder til Nr. 86). 137. Peter Kjeldrup Jürgensen (F. 
Kjöbmand i Haderslev). 138. Ingvard Jürgensen (Broder 
til Nr. 137). 139. Peter HeuckendorfT (Broder til Nr. 118).

Forberedelsesklassen.
140. Frederik Christian Jörgensen (F. Stenhugger 

i Haderlev, död. Stedfader Stenhugger Michelsen i Ha
derslev). 141. Matthias Christian Petersen (F. Farver i 
Oxenvad). 142. Bertel Michaelsen (F. Gaardejer i Kastvraa i 
Sommersted Sogn. 143. Julius Andreas Schmidt (F. Gaardejer 
i Vandling ved Haderslev, död). 144. Ivar Olufsen Kragh (F. 
Gaardejer i Brederöd i Hoptrup Sogn). 145. Adolf Boysen 
(Broder til Nr. 106). 146. Poul Anton Matthias Madvig
(F. Physikus i Haderslev). 147. Albert Christopher Schmidt 
(Broder til Nr. 143). 148. Ferdinand Christoph Georg v. 
Brincken (Broder til Nr. 47 og 77). 149. Christian Fre
derik Matthiesen (Broder til Nr. 36). 150. Andreas Petersen 
Juhl (F. Gaardejer i Bögskov ved Haderslev). 151. Frits 
Johan Frederik Schröter (F. Mölleejer i Haderslev). 152. 
Nis Christian Holst (Broder til Nr. 105). 153. Laurits 
Herman Ebbesen (F. Borger i Haderslev). 154. Anton 
Möller (F. Skibscapitain i Haderslev). 155. Matthias 
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Matthiesen Thielst (F. Ejer af Skallebækgaard ved Haderslev). 
156. Charles Frederik Langlo (Broder til Nr. 123). 157. 
Frederik Carl Christian Heuckendorff (Broder til Nr. 118 
og 139). 158. Theodor Carl Alexander Tolderlund (Broder 
til Nr. 92). 159. Arnold Cohen (F. Kjöbmand i Haderslev). 
160. Johannes Matthiesen Thielst (Broder til Nr. 155). 
161. Jörgen Gustaf Steffensen (F. Smed i Thumby i Angel, 
död. Plejemoder Gjæstgiver Petersens Enke i Haderslev).

Fri Skolegang er af Lærerne tilstaaet Nr. 2, 4, 5, 
11, 12, 15, 35,36,38, 40,44, 50, 52, 63, 70, 71, 72, 79,81.

VI. Undervisningen.
Undervisningsfagene have i Skoleaaret 1856—57 været 

fordelte paa folgende Maade imellem Lærerne:
Rector: Tydsk, Græsk, Historie i 7de KL, 

Latin i 7 b.......................................................... 17 Timer.
Conrector: Latin i 7 og 7 a; Græsk i 

6, 5, 4.................................................................... 24 —
Subrector: Naturlære; Mathematik og

Regning i 7, 6, 5 og 5 Realkl............................25 —
Collaborator Fibiger: Religion i 7, 6,

5, 2, 1; Dansk og Hebraisk i 7de; Tegning i
5 Realkl., 4-3 Realkl., 3 og 2. . . . .23 -

Collaborator Bloch: Latin i 6, 5, 4;
Historie i 6 og 5; Sang...................................... 31 —

Adjunct Kröyer: Religion i 4; Fransk;
Geographi i 6, Tegning il.................................24 —

Adjunct P. Dorph: Dansk og Tydsk i 
2; Engelsk...............................................................29 —

Adjunct Grönlund: Historie i 2, 1;
Geographi i 4—3 Realkl., 3, 2, 1; Naturhistorie 25 —

7
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Adjunct C. Dorph: Dansk i 6, 5, 4, 3,
1 ; Tydsk i 1; Historie i 4, 3, 4—3 Realkl. . 23 Timer. 

Adjunct Aschlund: Religion i 3 og
4-3 Realkl.; Tydsk i 6, 5, 4, 3, 4-3 Realkl., 
Latin i 3...............................................................24 —

Adjunct Möller: Mathematik og Regning
i 4, 3, 4—3 Realkl., 2, 1 og Forberedelseskl., 
Tegning i Forberedelseskl......................................28 —

Timelærer Lieutenant Jessen: Skriv
ning i 5 Realkl., 4—3 Realkl., 3, 2, 1; Gymnastik 26 —

Timelærer Cand, theol. Selmer: Reli
gion, Dansk, Tydsk, Historie, Geographi og 
Skrivning i Forberedelseskl.; Dansk i 4 —3 Realkl.; 
Geographi i 5 og 4...........................................28 —

Der er givet folgende Undervisning i de forskjellige 
Fag:

Dansk.

Forberedelsesklassen*).  (8 Timer.) Af Hjorts 
Börneven ere de letteste Stykker læste og i Almindelighed 
gjenfortalte. Staveövelser. Disciplene have begyndt at lære 
at kjende Hovedord, Tillægsord, Kjendeord og Udsagnsord. 
En Del Vers ere lærte udenad, dels efter Læsebogen, dels 
efter Holsts Smaadigte. To Stile ere skrevne ugentlig, 
enten et udenadlært Stykke af Læsebogen eller Dictat; af 
de mindste Afskrift efter Læsebogen. '

*) Denne Klasses Undervisningsplan liar endnu ikke været den 
normale, da der dels optoges mange Disciple i den langt ind 
iSkoleaaret, dels blev taget Hensyn til de i en tidligere privat 
Forberedelsesskole brugte Böger.

1ste Klasse. (5T.) Af Bondesens, Dorphs og Vil- 
strups Læsebog 1ste Cursus læst og gjenfortalt forfra til 
S. 170. Samme Læsebog er benyttet til ved Analysering 
at indöve det Vigtigste af Formlæren efter Bondesens 
Grammatik. To Dictatstile om Ugen, for det meste af et 
forud opgivet Stykke. Af Holsts Smaadigte ere nogle lærte 
udenad, flere læste op.
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2den Kl. (4 T.) Samme Læsebogs sidste Halvdel 
er benyttet til Oplæsning, Gjenfortælling og Analyse. Af 
Holsts Smaadigte ere nogle lærte udenad. Af Bondesens 
Grammatik det Vigtigste af Formlæren. 1 å 2 Stile om 
Ugen, afvexlende Dictat, fri Gjengivelse af en let For
tælling og Oversættelse fra Tydsk og Engelsk.

4—3 Real kl. (4 T.). Bondesens, Dorphs og Vil- 
strups Læsebog 2det Cursus er benyttet til Oplæsning og 
Analyse. Bondesens Grammatik indtil Læren om Ord
stillingen. En Del Digte ere lærte udenad efter Krossings 
poet. Læsebog 2det Cursus, flere oplæste. Ugentlig er 
en Stil skreven paa Skolen og hveranden Uge desuden en 
hjemme, dels Gjengivelse af en oplæst Fortælling eller af 
et nylig læst Stykke af Historien, dels lette Beskrivelser 
og Ordsprog.

3 di e Kl. (2T.). Samme pros. Læsebog er brugt til Op
læsning og mundtlig Gjengivelse, enkelte Stykker ogsaa 
til Analysering efter Bondesens Grammatik. Holsts poetiske 
Læsebog er anvendt til Oplæsning, enkelte Digte ere lærte 
udenad. Ugentlig er en Stil skreven hjemme, mest Gjen
givelse af et forelæst Stykke. Læren om Skilletegnene er 
gjennemgaaet.

4de Kl. (2 T.). Samme pros. Læsebog anvendt paa 
lignende Maade. Det meste af Bondesens Grammatik 
samt Læren om Skilletegnene. Hver Uge en Stil, for- 
nemmelig lette Smaaskildringer eller Fortællinger til Oplys
ning af Ordsprog, samt nogle Oversættelser fra Tydsk.

5te Kl. med Realkl. (2 T.). De fleste Stykker af 
Flors Læsebog fra Holberg tilOehlenschlæger med tilhörende 
Biographier. Dorphs nordiske Mythologi. Bondesens Gram
matik , navidig Orddannelsen og Ordstillingen. Ugentlig 
en Stil af skildrende, let raisonnerende eller historisk 
Indhold.

G te Kl. (2 T.). Flors Læsebog; deraf ogsaa de 
fleste svenske Stykker. En Udsigt over de vigtigste Digte
arter oplyst ved Exempler. Hver anden Uge en Stil af 
let raisonnerende eller historisk Indhold. Enkelte Gange 
mundtlige Foredrag, mest af historisk Indhold.

7de Kl. (2 T.). Thortsens Litteraturhistorie indtil 
Ewald, ledsaget af Prover. En Stil hver anden Uge.

7*
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Tydsk.

Forberedelseskl. (6 halve Timer). Af Burgwards 
Læsebog ere Smaastykkerne (S. 1—24) og Fortællingerne 
(S. 116—144) anvendte til Oplæsning og Oversættelse.

1ste Klasse. (4 T.) Rungs Læsebog forfra til S. 48 
og S. 62—74; enkelte Digte ere lærte udenad. AfMani- 
cus’s Grammatik det Vigtigste af Formlæren. En Dictat- 
stil af et forud opgivet Stykke hver Uge, undertiden ogsaa 
Afskrift efter Læsebogen.

2den Kl. (4 T.) Rungs Læsebog S. 55—77, 96 — 
126, 207—Enden, nogle Digte lærte udenad. Det Vigtigste 
af Formlæren efter Manicus. Rungs Materialier St. 1 —18, 
22 — 27 skriftlig oversat paa Tydsk.

4—3 Realkl. (4 T.). Hjorts prosaiske LæsebogS. 
235—361 med Forbigaaelse af enkelte Stykker. Skriftlig 
og mundtlig Stil efter Bresemanns mindre Stiløvelser. 
Manicus’s Grammatik.

3die Kl. (2 T.). Samme Læsebog S. 235 —302 med 
Forbigaaelse af enkelte Stykker. Stil og Grammat. som Realkl.

4de Kl. (2 T.). Samme Læsebog S. 256—336 og 
361—378. Stil og Grammatik som Realkl.

5te Kl. med Realkl. (2 T.). Samme LæsebogS. 
491 —Enden. Mundtlig og skriftlig Stil efter Bohrs histo
riske Læreboger.

6te Kl. (2 T.). Hele Hjorts poetiske Læsebog. 
Stil som 5te Kl.

7de Kl. (2 T.). En Oversigt over den tydske Litteratur
historie er foredraget paa Tydsk, ledsaget af Pröver. Di
sciplene have hjemme læst forskjellige Böger. Hver anden 
Uge er der skrevet en Udarbejdelse over et opgivet 
Spörgsmaal; den, der leverede et godt Arbejde, var fri
taget næste Gang. Naar der var Tid tilovers, oversattes 
der mundtlig fra Dansk til Tydsk af forskjellige Böger.

Engelsk.
1ste Kl. (3 T.). Chambers simple lessons forfra til 

S. 38. Af Listovs Elementarbog de 11 förste Stykker. 
Mariboes Formlære.

2den Kl. (2 T.). Samme Læsebog fra S. 38 til Enden. 
Ljstovs Elementarbog til St. 17. Mariboes Formlære.
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4—3 Realkl. (4 T.) Marryats Children of the new 
forest S. 83—167, 210 — 263. Listovs Eleinentarbog til 
Ende. Mariboes Formlære. En Stil om Ugen, i Begyndelsen 
Dictat af et tidligere læst engelsk Stykke, siden Over
sættelse fra Dansk.

3die Kl. (2 T.). Samme Læsebog S. 83 —167. Li
stovs Elementarbog til Ende. Mariboes Formlære.

4de Kl. (1 T.). Samme Læsebog S. 83—139. 
Mariboes Formlære.

5 Kl. med Realkl. (1 T.). Irvings Columbus 15de 
Bog, Cap. 5 —17de Bog.

5te Realkl. (3 T.) Stykker af Herrigs British 
classical anthors. En Stil om Ugen efter Mariboes Stil
øvelser. Præpositionernes Brug udforlig gjennemgaaet og 
oplyst ved Exempler.

6te Kl. (1 T.). Columbus 4de Bog C. 1—6te 
Bog C. 11.

6 Disciple af 7de Kl. (1 T.). Af Herrig: Shak- 
speare Richard 2; Scott the lady of the lake, Halvdelen; 
Sheridan the rivals.

Desuden have de Disciple af de hqjere Klasser, der 
ikke havde læst Engelsk ved deres Optagelse, havt 3 sær
skilte Timer.

Frausk.
2den Kl. (5 T.). Borrings manuel S. 1—12, 23—47; 

fra S. 83 nogle Fabler. Lassens Opgaver Afd. 1, St. 
1—38. Det Vigtigste af Kröyers Formlære. De senere 
optagne og ringere have læst noget mindre.

4—3 Realkl. (3 T.). Borrin^s manuel S. 140—177. 
Braunhards Handbuch S. 130—168. Lassens Opgaver 
Afd. 1, St. 49—80, og Afd. 2, St. 1—20. Kröyers Form
lære med nogle syntaktiske Tillæg. Undertiden skriftlig 
Stil af det læste i Lassens Opg.

3die Kl. (3 T.) Borrings manuel S. 90—149 og 
165— 172. De ældre og bedre have desuden læst Bor
rings Læsebog for Mellemklasser S. 1—27. Lassens Op
gaver Afd. 1, St. 49—80. Kröyers Formlære.

4de Kl. (2 T.). BraunhardS. 135-187, 313-328. 
Lassens Afd. 1 St. 60—80, Afd. 2 St. 1—20. Kröyers 
Formlære med Tillæg. Enkelte Stile.
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51 e K1. in e d R e a 1 k 1. (2 T.). Braunhard S. 364—420 
og 560—567. Lassen Afd. 2 St. 17—59. Kröyers Form
lære med Tillæg. Maanedlig har hver Discipel hjemme 
læst mindst 5 Sider af forskjellige Forfatlere og skrevet 
en Stil efter Lassen.

6te Kl. (2 T.). Braunhards Handbuch, Lassen Afd. 
2 og Kröyers Formlære ere benyttede. Maanedlig har 
hver Discipel hjemme læst mindst 20 Sider af forskjellige 
Forfattere og skrevet en Stil efter Lassen.

7 Disciple af 7de Kl. (1 TJ. Forskjellige Stykker 
af Mérimée. I Slutningen hjemme læst 60 Sider af for
skjellige Forfattere hver 3die Uge.

Latin.
3die KL (8 T.). Anonym Læsebog for de förste 

Begyndere. Blochs Elementarbog 2det Cursus S. 1 — 16 
og 45—60. Formlæren efter Madvig. Skriftlige O velser.

4de Kl. (8 T.) Af Cornelius Miltiades, Themistocles, 
Aristides, Pausanias, Cimon, Epaminondas, Pelopidas, Agesi- 
laus, Eumenes, Phocion, Timoleon, de regibus, Hannibal. 
Cæsar de bello Gall. Bog, 1, 2, 3. Madvigs Grammatik 
§ 206—299, 372—376, 395—398; Formlæren repeteret. 
Mundtlig og skriftlig Stil efter Ingerslevs Materialien.

5te Kl. (8 T.) Ovids Forvandlinger efter Blochs 
Udvalg H. I, Stykkerne 3, 12, 13, 14 og 16, ialt 943 
Vers. Terents’s Andria. Ciceros Taler mod Catilina og 
for Milo. Cursorisk: Curtius i Flemmers -Udvalg S. 1—69. 
Madvigs Grammatik § 318—430; Casuslæren og tildels 
Formlæren repeteret. Stil efter Ingerslev.

6te Kl. (8 T.). Sallusts Catilina og lugurtha. Ciceros 
1ste og 2den philippiske Tale. Terents’s Andria. Virgils 
Æneide B. 1—2. Madvigs Grammatik § 318 til Enden. 
En latinsk Stil hver Uge, tildels efter Henrichsen; en Ver
sion hver anden Uge efter Henrichsen (Stykker af Cicero 
og Curtius).

7de Kl. samlet. (4 T.). Ciceros Breve 1—42 (Kiel- 
sens Udgave). Udvalgte Oder af Horats, ialt c. 1500 Vers. 
Svetonius, Plinius og Qvintilian i Flemmers Udvalg. Desuden 
hos Rector i nogle Timer, der bleve tilovers fra Historie 
og Græsk, læst Tregders latinske Litteraturhistorie, nogle 
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Afsnit af Madvigs Grammatik og cursorisk Ciceros disputat. 
Tuscul. Bog 3.

7de Kl. a. (4 T.). Ciceros 1ste og 2den philippiske 
Tale. Stykkerne af Tacitus i Flemmers Udvalg. Stil og 
Version. Desuden i Slutningen hos Rector nogle Afsnit 
af Madvigs Gramm, og cursorisk en Del af disput. Tuscul. 
Bog 1.

7de Kl. b. (4 T.). Repetition af det tidligere læste. 
Stilistiske Bemærkninger efter Ingerslev og Någelsbach ere 
meddelte. Stil og Version.

Græsk.
4de Kl. (5 T.). Den regelmæssige Formlære med 

Undtagelse af Orddannelsen efter Tregder, samt de ved 
Læsningen forekommende uregelmæssige Verba. Blochs 
Læsebog S. 1—22 og 34—55.

5 te Kl. (5 T.). Xenophons Anabasis B. 1—2. 
Odysseens 9de Bog. Formlæren er repeteret, homeriske 
Former medtagne. — Mythologien er gjennemgaaet efter 
Tregder med stadig Benyttelse af Müllers og Oesterleys 
Denkmäler.

6te Kl. (6 T.). Herodots 8de og 9de Bog. Odys
seens 6te, 7de, 8de og 9de Bog. Det Vigtigste af Ord- 
fojningslæren efter Madvig; enkelte Partier af Formlæren 
repeterede, Orddannelseslæren medtaget.

7de Kl. samlet. (4 T.). Herodots 8de Bog. Iliadens 
22de og 24de Bog. Platons Kriton. Sophokles’s Kong 
Oedip. Tregders græske Litteraturhistorie.

7de K1. a. (2 T.). Platons Apologia Socratis. Plu
tarchs Cato og Sammenligningen med Aristides. Enkelte 
Partier af Formlæren repeterede.

7de Kl. b. (1 å 2 T.). Repetition af det tidligere 
læste.

Hebraisk.

5 Disciple af 7de Kl. a. (3 T.). Lindbergs Gramma
tik. 15 Capp. af Genesis.

3 Disciple af 7de Kl. b. (2 T.). Genesis, Joel, Amos 
og Jonas.
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Religion.

Forberedelsesklassen. (6 halve Timer). Af 
Balslevs Bibelhistorie det gamle Testament og det nye 
indtil Nr. 12. Troesbekjendelsen og Fadervor ere lærte 
mundtlig.

1ste Kl. (3 T.). Balslevs Bibelhistorie. Af Balslevs 
Katechismus förste Halvdel. Psalmevers hver Time. Bibel
læsning: Matthæi Evangelium.

2den Kl. C2 T.) Balslevs Katechismus. L. Chr. 
Müllers Bibelhistorie forfra til Salomons Död. Psalmevers 
hver Time. Matthæi Evangelium.

4—3 Realkl. (2 T.). Balslevs Katechismus. Müllers 
Bibelhistorie S. 87—17b'. Lucas Evangelium. Nogle Psal
mer lærte udenad.

3 die Kl. (2 T.). Som Realkl.
4de Kl. (2 T.). Liscos Katechismus forfra til 2den 

Troesartikel. Müllers Bibelhistorie fra Rigets Deling til 
det nye Testament. Hver 14de Dag Psalmevers.

5te Kl. med Realkl. (2 T.). Liscos Katechismus 
sidste Halvdel. Af Müllers Bibelhistorie det nye Testament.

6te Kl. (2T.) Liscos Katechismus. Apostelhistorien 
og Oversigten over Kirkens Historie efter Müller. Matthæi 
Evangelium i Grundsproget.

7de Kl. (2 T.). Brevet til Galaterne og Jakobs 
Brev i Grundsproget; Lukas Evangelium repeteret. Kirke
historien indtil 1300 efter Mörk Hansen.

Historie.
Forberedelseskl. fl T.). Fortællinger af Fædre

landshistorien indtil Christian den 4de mundtlig.
1ste Kl. (2 T.). Den gamle Historie efter Kofods 

Historiens vigtigste Begivenheder med Forbigaaelse af 
nogle Stykker.

2den Kl. (2 T.). Samme Bog S. 124—244.
4—3 Realkl. (2 T.). Danmark, Norge og Sverrig 

efter Kofods Udtog, omarbejdet af Thrige.
3 die KL (2 T.). Ligeledes.
4 de Kl. og 5te Realkl. (2 T.J. Ligeledes.
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5te Kl. med Realkl. (2 T.). Verdenshistorien fra 
1270 — 1720 efter Bohr.

6te Kl. (1 T.). Verdenshistorien fra 1789 — 1848 
efter Bohr. De sidste Aars Begivenheder ere mundtlig 
gjennerngaaede.

7de Kl. samlet. (2 T.). Danmark, Norge ogSverrig 
efter Kofods Udtog, omarbejdet af Thrige.

7de Kl. b. (1 å 2 T.). Repetition af hele Verdens
historien.

Geographi.

Forbered els eskl. (2 halve T.). Det Allervigtigste 
om Lande, Vande og Stæder efter Globus og Væggekort.

1ste Kl. (2 T.). Thriges Lærebog til 5te Afsnit.
2den Kl. (2 T.). Samme Bog fra 5te Afsnit til 

Enden.
4—3 Realkl. (2 T.). Samme Bog helt.
3die Kl. (2 T.). Ligeledes.
4de Kl. (2 T.). Ligeledes.
5te Kl. med Realkl. (2 T.). De 4 Verdensdele 

udenfor Europa efter Ingerslevs större Lærebog.
6te Kl. (2 TO- Hele Geographien efter samme Bog.

Naturhistorie.
1ste Kl. (1 T.). Pattedyr og Fugle efter Lutkens 

Begyndelsesgrunde med Forbigaaelse af det Meste af Ind
ledningerne.

2den Kl. (2T.). Samme Bog fra Fuglene til Ormene.
4—3 Realkl. (2 T.). Krybdyr og Fiske samt Ind

ledningerne til Pattedyr og Fugle efter Prosch. Petits 
Botanik § 1-20.

3die Kl. (2 T.). Hvirveldyrene efter Prosch.
4de Kl. f2 T.). Leddyrene efter Prosch. Petits 

Botanik § 1 — 20 samt Övelse i Plantebeskrivelse.
5 te Kl. med Realkl. (2T.). Bloddyr og Straale- 

dyr, den almindelige Indledning samt Indledningen til Patte
dyrene efter Prosch. Den almindelige Botanik efter Petit.

6te Kl. (2T.). Zoologien efter Prosch og Botaniken 
efter Petit.



106

Naturlære.

5 te Re al kl. (3 T.). Panums Naturlære fra S. 61 
til Enden. Johnstrups de chemiske Grundstoffer.

7de Kl. (3 T.). Örsteds Naturlærens mechaniske 
Del. Desuden har b repeteret Petersens Naturlærens che- 
iniske Del og Sammes Lyslære.

Mathematik og Regning.
Forberedelses kl. (4 T.). Mundtlig og skriftlig 

Regning, tildels efter Schneekloths Regnebog D. 1, Afd. 1.
1ste Kl. (4 T.). Skriftlig Regning efter Mundts 

Regneapparat, mundtlig efter Schneekloth, D. 1, Afd. 1.
2den Kl. (4 T.). Skriftlig Regning efter Mundts 

Apparat, mundtlig efter Schneekloth D. 1, Afd. 2.
4—3 Real kl. (6 T.). Regning efter Mundts Appa

rat. Krarup-Hansens Arithmetik S. 1—35 og 98—103 med 
tilsvarende Övelser. Mundts Geometri S. 1—84. Geome
trisk Tegning.

3die Kl. (4 T.). Som 2den Kl. Desuden geometr. 
Tegning.

4 de Kl. C4 T.). Krarup-Hansens Arithmetik S. 1—35 
og 98—-103 med tilsvarende Övelser. Mundts Geometri 
S. 1—83.

5te Kl. med Realkl. (4 T.). Krarup-Hansens 
Arithmetik S. 1—64 og 98—103. Mundts Geometri 
S. 84—167.

5 te Realkl. (3 T). Regning etter Schneekloth D. 2. 
Geometrisk Tegning.

6te Kl. (4 T.). Krarup-Hansens Arithmetik S. 65— 
Enden. Mundts Plangeometri S. 167—Enden.

7de Kl. a. (4 T.). Ramus’s Plantrigonometri. Mundts 
Stereometri. Övelser i mathematiske Opgaver.

7de Kl. b. (4 T.). Repeteret hele den hidtil lærte 
Del af Mathematiken. Övelser i mathematiske Opgaver.

Skrivning.
Forberedelseski. 4 T., 1ste Kl. 3 T., 2den, 4—3 Realkl. 

og 3die hver 2 T., 5te Realkl. 1 Time.
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Tegning.

Forberedelseskl., iste og 2den KL liver 2 T., 4—3 
Realkl., 3die Kl. og 5te Realkl. hver 1 Time. Helsteds 
Tegneskole. De videre Fremskredne have tegnet efter 
Gibsornamenter og fritstaaende Gjenstande.

Gymnastik.
Forberedelseskl. og Iste Kl. hver 6 halve Timer, 2den 

Kl. 2 T., de övrige Klasser hver 1 Time (5 Realkl. med 
5te). Desuden 2 Timer Hugning for adskillige af de 
överste Klasser.

Sang.

De, der have Stemme, 4 Timer efter en særskilt Ind
deling. Trestemmige Sange efter Berggreens og Bulls Sam
linger.

V. Videnskabelige Samlinger.
Bibliotheket bestod ved forrige Skoleaars Ende af c. 

2370 Værker i c. 5300 Bind og Hefter foruden Program
mene. Det er siden den Tid blevet foröget med henved 
400 Bind og Hefter foruden Programmer. Gaver har det 
modtaget af det kongelige Ministerium for Hertugdømmet 
Slesvig, det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie 
og Sprog, Samfundet til den danske Litteraturs Fremme, 
det Holbergske Samfund, Commissionen til Udgivelse af 
Kiels Universitets Skrifter, Rector, Collaboratorerne Fibiger 
og Bloch, Adjunct Moller, de 5 forrige Aar fra Skolen 
dimitterede Studenter, samt Disciplene Blom og Trabolt. 
De övrige Böger ere anskaffede for den dertil fastsatte 
aarlige Sum, for en Del af det ifjor allernaadigst bevilgede 
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Tilskud af 500 Rd. til Bibliothek og Samlinger, ligesom af 
det iaar bevilgede Tilskud af samme Störreise; en Del 
theologiske Böger ere kjöbte for de Pengebidrag, som 
Haderslev Provsties Præsteconvent dertil har bestemt. For
tegnelsen over de nye Böger kan iaar ikke optages af 
Mangel paa Plads, men vil blive givet næste Aar.

Den naturhistoriske Samling er bleven foröget med 
en Samling af mikroskopiske Plantepræparater, 1ste og 2det 
Hefte af Thornams zoologiske Afbildninger samt ved en 
Del Gaver af Skolens Disciple, blandt hvilke en meget 
smuk Vepserede, der hænger paa en Egegren, erskjænket 
af H. Wegener, en Hundestejlerede af N. Nissen, nogle 
Præparater af Fugle af C. Blom, nogle Fuglereder af G. 
Rendtorlf.

Den physiske Samling er bleven foröget med en 
elektromagnetisk Multiplicator, en Tangentboussole, et Kul
gnidningsapparat, en Inductionsrulle med Conductorer, et 
Maximums og Minimums Thermometer.



Den offentlige Examen
afholdes i folgende Orden:

Mandag d. 29de Juni *).

*) Den sædvanlige Skoleundervisning vedvarer for 4—3 Realkl., 
3die og 2den Klasse til den 4de Juli, for 1ste Kl. til den 8de, 
for Forberedelsesklassen til den Ilte, alt inclus.

Kl. 8. Latinsk Stil 7. Dansk Stil 6. Regning 5 Realkl.

Tirsdag d. 30te Juni.
— 8. Version 7. Tydsk Stil 6.
— 2. Tydsk Stil 5. Dansk Stil 4.

Onsdag d. 1ste Juli.
— 8. Dansk Stil 7. Lat. Stil 6. Engelsk Stil 5 Realkl.

Torsdag d. 2den Juli.
— 8. Tydsk Stil 7. Version 6.
— 2. Dansk Stil 5. Latinsk Stil 4.

Fredag d. 3die Juli.
- 8.
— 2.

Skriftlig Geometri 7 og 6.
Latinsk Stil 5. Tydsk Stil 4.
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Löverdag d. 4de Juli.
Kl. 8. Skriftlig Arithmetik 7 b og 6. 
— 9. Bogstavregning 4.

Mandag d. 6te Juli.
— 8. Latin 7 b a. Tydsk Stil 4—3 Realkl. Dansk Stil 3.
— 11. Latin 7 b ß. Trigonometri 7 a. Tydsk Stil 2.
— 3. Tydsk 6 a. Historie 5. Engelsk 4.

Tirsdag d. 7de Juli.
— 8. Tydsk 6/5. Dansk Stil 4 — 3 Realkl. Lat. Stil 3.
— 11. Arithmetik 7 b ß. Latin 7 a. Religion 6 a.
— 3. Religion 6 ß. Engelsk 5. Naturhistorie 4.

Onsdag d. 8de Juli.
— 8. Arithmetik 7 b a. Engelsk 6 ß. Dansk Stil 2.
— 11. Engelsk 6 a. Engelsk Stil 4—3 Realkl. Religion 3.
— 3. Tydsk 7 a. Arithmetik 5. Religion 4.

Torsdag d. 9de Juli.
— 8. Græsk 7 b a. Regning 4—3 Realkl. Tydsk Stil 3.
— 11. Græsk 7 b ß. Stereometri 7 a. Tydsk 5.
— 3. Tydsk 4. Regning 2. Dansk Stil 1.

Fredag d. 10de Juli.
— 8. Geometri 7 b ß. Græsk 7 a. Religion 4—3 Realkl.
— 11. Geometri 7 b«. Latin 6 ß. Fransk 5.
— 3. Latin 6 a. Historie 3. Regning 1.

Löverdag d. Ilte Juli.
— 8. Arithmetik 6 a. Tydsk 4—3 Realkl. Historie 2 a.
— 11. Naturhistorie 5. Fransk 4. Engelsk 3.
— 3. Arithmetik 6 ß. Historie 2 b. Dansk 1.
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Mandag d. 13de Juli.
Kl. 8. Hebraisk 7 b. Geometri 6 ß. Fransk 4—3 Realkl.
— 11. Geometri 6 a. Latin 5. Religion 2 b.
— 3. Arithmetik 4. Tydsk 3. Religion 2 a.

Tirsdag d. 14de Juli.
— 8. Græsk 5. Arithmetik 4— 3 Realkl. Dansk 2 a.

Religion 1.
— 11. Hebraisk 7 a. Naturhistorie 6 a. Geographi 4.

Dansk 2 b.
— 3. Naturhistorie 6 ß. Regning 3. Dansk Stil For- 

beredelseskl.

Onsdag d. 15de Juli.
— 8. Geometri 4—3 Realkl. Tydsk 2 b. Historie 1. 

Dansk Forber. Kl.
— 11. Fransk 6 ß. Naturlære 5 Realkl. Tydsk 2 a.
— 3. Fransk 6 a. Geometri 4. Naturhistorie 3.

Torsdag d. 16de Juli.
— 8. Historie 7 b a. Religion 7 a. Historie 4—3 Realkl. 

Naturhistorie 2 a.
— 11. Historie 7 b ß. Naturhistorie 2 b. Engelsk 1.

- 3. Religion 5. Fransk 3. Regning Forber. Kl.

Fredag d. 17de Juli.
— 8. Naturlære 7 b ß, Græsk 6 a. Fransk 2 b. Reli

gion Forber. Kl.
— 11. Naturlære 7 b a. Græsk 6 ß. Fransk 2 a.
— 3. Latin 4. Naturhistorie 4—3 Realkl. Tydsk 1.

Loverdag d. 18de Juli.
— 8. Tydsk 7 b a. Naturlære 7 a. Historie 6 ß. Tydsk 

Forber. Kl.
— 11. Tydsk 7 b ß. Historie 6 a. Geographi 3.
— 3. Geometri 5. Græsk 4. Naturhistorie 1.



112

Mandag d. 20de Juli.
Kl. 8. Religion 7 b ß. Geographi 6 a. Engelsk 4—3 

Realkl. Historie og Geographi Forb. Kl.
— 11. Religion 7 b a. Historie 7 a. Geographi 2 a.
— 3. Geographi 6 ß. Latin 3. Geographi 2 b.

Tirsdag d. 21de Juli.
— 8. Geographi 5. Historie 4. Geographi 4—3 Realkl. 

Engelsk 2 b.
— 10. Engelsk 2 a. Geographi 1.

Onsdag d. 22de Juli.
— 10. Bekj end tgj Örels e af Examens Udfald og Sangprövp. 
— 2. Prove over de til Optagelse i Skolen anmeldte

Disciple.

Mandagen d. 24de August
KL 8 proves de til Optagelse i Skolen anmeldte Disciple, 
som maatte være forhindrede fra at möde d. 22dc Juli. 
Samme Dag Kl. 2 möde alle Disciple paa Skolen.

Til at overvære den mundtlige Examen og Bekjendt- 
gjörelsen af Prövernes Udfald indbydes herved Disciplenes 
Fædre og Værger samt andre Skolens Velyndere.

S. B. Thrige.


