
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

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

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

personalhistorie. 
 

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

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

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

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

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

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




Iinibydelmskrift
til

den offentlige Examen i Juni og Juli 1873

ved

Gjertsens Skole.

Indhold: i. Tyrtæus af Cand. mag, Kristofer Lassen.
2. JSkoleefterretninger.

Kristiania.

Trykt hos W. C. Fabritius.

1873.



Indhold.

Pag.

1. Tyrtæus af Kristofer Lassen . . .................... 1 
2. Skoleefterretninger:

I. Skolens Lærere og Lærerinder...............................................23
II. Fagfordeling for Skoleaaret 1873—74 ................................. 24

III. Tabeller, som viser Skolens Tilgang af Disciple..............26
IV. Udfald af Examen artium for Skolens Dimittender 1870 — 72 28 

samt Ansøgning til Hans Majestæt Kongen og Gjenpart 
af .Skrivelse fra det akademiske Kollegium........................31

V. Anmeldelse til Universitetet 1873.......................................... 34
I V. Skolepenge in. ..................................................................35
V I. Examens-Tabel...............................................................37



Tyrtæus.
(Af Kristofer Lassen).

I de historiske' lærebøger fortælles, at da Spartanerne 
i den anden messeniske ‘ krig var bragt i den høieste nød, 
sendte de efter det delfiske orakels raad bud til Athenienserne 
med bøn om hjælp. Disse sendte dem til spot digteren Tyrtæus, 
der ved sine sange saaledes opflammede Spartas sunkne mod, 
at det snart kom ud af sin farefulde stilling. Allerede denne 
korte beretning vækker opmærksomhed, fordi det ikke er ofte, 
vi hører om en saa kraftig virkning af poesien, og derfor tør 
det maaske ogsaa være af interesse at høre noget nærmere 
herom og se prøver af de digte, der virkede Saa underbart.

Det er imidlertid, som bekjendt, ikke meget af det, der 
fortælles fra oldtiden, selv om det angaar de vigtigste be
givenheder og mest fremtrædende personer, som ikke har vakt 
tvivl og betænkeligheder hos de lærde; vore kilder er ofte 
usammenhængende og ufuldstændige, og det er naturligvis 
især da tilfældet, naar de beretninger, som vi har, er frem
komne ofte mange hundrede aar efter den tid, som de skildrer. 
Saaledes forholder det sig netop med beretningerne om Tyrtæus, 
og derfor er han ogsaa forlængst bleven gjenstand for gjette- 
lysten og har passeret alle gisningens grader, saa han for 
nogle er dunstet rent bort til en mythisk person, der intet har 
at gjøre med historien, og hans digte er forandrede og be
klippede, til man kunde kalde dem forholdsvis sene tiders 
sammenflikken af brudstykker andetsteds fra. Det kan derfor 
maaske være det rigtigste at begynde med at minde om de 
kilder, hvem vi skylder vort kjendskab til Tyrtæus.

Forfatteren har ønsket at beholde sin Orthografi med smaa 
Begyndelsesbogstaver, hvilket ellers ikke er vedtaget af Skolen.
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Alle, som anerkjende en historisk Tyrtæus, sætter ham 
i forbindelse med den anden messeniske krig; men naar denne 
foregik er ikke ganske sikkert; nogle sætter den til 685-—668 
f. Kr., andre til 645—630; dette er de grændser, inden 
hvilke vi kan holde os. Den ældste forfatter, der nævner 
Tyrtæus, er Platon, omkring 400 f. Kr.; han omtaler det som 
en almindelig bekjendt sag, at „Tyrtæus, af fødsel en Athenæer, 
blev optagen blandt Lakedæmonierne,“ og han har ogsaa 
citater af de digte af ham, som endnu er bevarede. Den 
næste er taleren Lykurg fra Athen omtr. 350 f. Kr.; „hvem 
af Hellenerne,“ siger han, „ved ikke, at Spartanerne fik Tyrtæus 
fra os?“ ham skylder vi bevarelsen af et af digtene. Strabo, 
en forfatter, der levede omkring Kr. citerer et digt, hvori 
Tyrtæus taler om, hvad „vi Spartaner“ gjorde, og tilføier: 
„Altsäa maa enten denne elegi være uægte, eller man kan 
ikke tro Philochorus og Kallisthenes og endnu flere andre, 
som siger, at han er kommen fra Athen, da Lakedæmonierne 
paa oraklets bud bad Athenienserne om en anfører.“ Af disse 
to nævnte forfattere, hvis skrifter vi ikke længere har, levede 
Kallisthenes paa Alexander den stores tid, omtr. 330 f. Kr.; 
Philochorus omtr. 100 aar senere. Det selvsamme sagn for
tæller Diodor, omtr. 30 f. Kr., Plutark, Pausanias, 150— 
200 e. Kr., der har det vidtløftigst, Justin omtr. 200, Athe- 
næus og Pollux omtr. 50 aar senere; taleren Themistios 
Euphrades omtr. 370 e. Kr. Desuden er der flere forfattere, der 
nævner Tyrtæus som den, der ved sine digte gavnede Sparta, 
f. eks. Horats (ars. poet. 402) og Aristoteles. Suidas, en 
forfatter, om hvem man forresten aldeles intet ved, men som 
ialfald ikke var tidligere end i det 10de aarh. efter Kr., siger 
derimod, at Tyrtæus var en Lakoner eller Milesier; støttet hertil 
har man forkastet alle de øvriges beretninger, fordi man ikke 
tinder det rimeligt, at Spartanerne skulde have fattet saa stor 
tillid til en udlænding og givet ham saamegen magt; det 
almindelige sagn om ham skulde bare være noget, som 
Athenienserne senere, da Tyrtæus var bleven bekjendt og berømt 
over hele den græske verden, fandt paa, fordi de ikke undte 
Sparta æren af at have frembragt en saa stor digter. Om 
denne mening som om saa mange andre gisninger om Tyrtæus
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kan her ikke siges andet end, at den aldeles ikke kan bevises, 
og siden vi nu har seet, at den almindelige beretning støtter 
sig til meget gamle kilder, synes det at være bedst at slaa 
sig tiltaals med den, især da den neppe idethele kan siges at 
klinge usandsynlig. Noget andet er det, at der til det i sin 
kjerne paalidelige sagn gjennem tidernes løb kan være kommet 
udsmykninger og fordreielser; dem vil vi nedenfor komme tilbage 
til, men forresten holde os til de nævnte kilder og nu først prøve 
paa at give et billede af det Sparta, hvori Tyrtæus fremtraadte.

Den ordning af Spartanernes stat og hele liv, som 
sagnet tillagde Lykurg, tilsigtede oprindelig intet mindre 
end vidtgaaende erobringer. Det var lovgiverens tanke at 
sætte dette lidet talrige, indvandrede folk istand til ved fast 
indbyrdes sammenhold og overlegen krigerdygtighed at hevde 
sin stilling ligeoverfor de mange undertvungne og de farlige 
fiender, som fremdeles paa alle kanter truende omgav det. 
For at naa dette maal stilledes de egentlige Spartiater som 
en herskerstand over de undertvungne, ved hvis arbeide de 
skulde underholdes; men til gjengjæld for, at staten ,saaledes 
paatog sig omsorgen for deres underholdning, krævede den 
ogsaa, at de skulde opgive alle individuelle bestræbelser og 
tilbøieligheder for helt og udelt at kunne vie sig til den. Det 
gjælder om alle græske stater, at de lagde mere beslag paa 
sine borgeres tid og kræfter, end det moderne samfund tør 
eller vil; men intetsteds blev det princip, at den enkelte 
borger er intet uden ved og i sin stat, saa konsekvent gjennem- 
ført som i Sparta. Staten regulerede uden persons anseelse 
sine borgeres liv fra fødselen til døden for udelukkende at 
kunne udvikle dem i den retning, hvorved de efter statens 
opfatning kunde blive den mest nyttige. Fra barnsben af 
opdroges de til blind lovlydighed og militær dygtighed, og 
det var derfor naturligt, at det ikke varede længe, inden 
Sparta var bekjendt og berømt for sine borgeres vaaben- 
færdighed og styrke, deres instinktmæssige lydighed og 
patriotisme. Men skjønt denne ordning blot var beregnet 
paa forsvar, og dens nøiagtige bevarelse var ligefrem betinget 
af, at staten ikke i nogen betydeligere mon udvidedes, viste 
det sig dog snart, at det var umuligt at opdrage et helt 

1* 
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folk til krig og.med tilsidesættelse af alle andre aandsretnmger 
kun at vække ærgjerrigheden i denne ene henseende, uden at 
der ogsaa maatte komme et meget stærkt krav om stadig at 
være i krigersk virksomhed. Da de nærmeste naboer i selve 
Lakonien, om just ikke fuldstændig undertvungne, dog ialfald 
var bragt i en saadan stilling, at der intet mere var at 
frygte af dem, begyndte derfor Spartanerne at kaste begjærlige 
blikke udover sin trange fjelddal, og saaledes opstod den 
første messeniske krig, der endte med, at Messenien efter en 
lang kamp maatte bukke under for Spartas overlegne vaaben. 
Ved sin udrykning fra Sparta havde den spartanske konge 
erklæret, at toget gjaldt „det endnu ikke udloddede land,“ 
og i overensstemmelse med dette udsagn blev det overvundne 
Messenien behandlet; indvaanerne blev, forsaavidt de ikke ud
vandrede, til Periøker eller Heloter, der maatte dyrke marken 
for Spartanerne, som fordelte landet mellem sig. Men kort 
efter denne krig synes der at være udbrudt farlige urolig
heder i selve Sparta. Messeniernes heltemodige forsvar havde 
stærkt forringet antallet af de før ikke talrige herskende 
Spartiater, og støttende sig hertil og til den vigtige tjeneste, 
de havde ydet under krigen, forlangte deres uægte sønner at 
optages som ligeberettigede i de ægte Spartiaters tal. Men 
dette forlangende vakte hidsig modstand i disses aristokratiske 
samfund, og efter langvarige forhandlinger endte det med, at disse 
Parthenier, som de kaldtes, afviste og forbitrede udvandrede til 
Italien, hvor det opblomstrede Tarent bærer vidnesbyrd om, 
hvilken fylde af kraft og foretagsomhed, moderlandet viste fra 
sig. Under og umiddelbart efter krigen havde enigheden 
mellem begge kongerne bevirket, at de kunde tilrive sig en 
større magt, end Lykurgs forfatning hjemlede dem; heraf op
stod der nu en reaktion, der truede selve Heraklidernes gamle 
throne. Og det varede ikke længe, inden ogsaa Messenierne 
begyndte at røre sig. Den stilling, hvori krigen havde bragt dem, 
var for haard til, at ikke dette tapre og frihedselskende folk 
skulde stadig pønse paa at afkaste aaget, og et par menneske
aldre efter deres undertvingelse fulgte de derfor med glæde 
opraabet fra den heltemodige Aristomenes, som i det øvre 
Messenien havde reist oprørsfanen. Med vanlig seierssikkerhed 
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rykkede Spartanerne mod ham; men for første gang mødte 
de nu en hær, som mægtede at hevde valpladsen ligeoverfor 
dem. Rygtet om deres første uheld for som en løbeild over 
Peloponnes. Spartas fiender, der med frygt og had havde 
seet dets kraftige udvikling, sluttede sig til Messenierne, og 
disse reiste sig over det hele land og jog Spartanerne fra 
deres godser til det bestyrtede Sparta. Her var vel de tidligere 
uroligheder endnu neppe dæmpede, og nu kom de fordrevne 
og krævede nye godser til gjengjæld for det land, som Mes
senierne havde frataget dem; en saadan erstatning kunde ikke 
gives dem, uden der blev foretaget en ny fordeling af det 
egentlige lakoniske land, og det var en forholdsregel, som 
bestandig var farlig og frygtet i de gamle stater og nu visselig 
vilde været begyndelsen til den sikre undergang. Til alt dette 
kom hungersnød og farlige sygdomme, der herjede i den 
trange Eurotasdal, hvor Spartanerne fra alle kanter nu var 
drevet sammen. Spartas forfatning var lidet skikket til at 
modstaa voldsomme rystelser; den hvilede helt igjennem paa 
orden og regelmæssighed, uden hvilken ikke lovens disciplin 
kunde komme i anvendelse eller statens herredømme i nogen 
henseende udøves, og da der ikke blev lagt an paa at udvikle 
aandelig kraft og snarraadigt overblik, er det ganske naturligt, 
at baade styrere og folk i en saadan stilling maa have følt 
sig raadvilde og hjelpeløse. I denne nød søgte Spartanerne did, 
hvorhen de altid under betydningsfulde omstændigheder vendte 
sig efter raad og trøst, nemlig til guden i Delfi, og herfra lød 
svaret, at „de skulde faa en atheniensisk mand til at være 
deres raadgiver.“ Hvis dette bud blev bragt Spartanerne 
saaledes, som sagnet senere fremstillede det, maa det have 
vakt megen overraskelse i Sparta. Hidtil havde jo denne stat 
paa det omhyggeligste søgt at undgaa enhver forbindelse med 
fremmede folk, og mindst af alt kunde den være stemt for en 
tilnærmelse til Athen, hvis udvikling, forsaavidt den havde 
begyndt at antage nogen bestemt karakter, pegede i en retning, 
der var Spartas saa ganske forskjellig. Man kunde vel ikke 
under de daværende omstændigheder let tænke paa, at ogsaa 
denne „raadgiver“ skulde være af samme slags som de enkelte 
digtere og musikere, om hvem historien beretter, at de fandt 
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optagelse i Sparta og vandt betydning der. Men paa den 
anden Side kan vi vel i den omstændighed, at denne „raad- 
giver“ virkelig senere viste sig at være en saadan, søge en 
støtte til forklaring af, at han kunde vinde saadan ind
flydelse. Men hvilke betragtninger, der end maatte gjøre 
sig gjældende, kunde der dog ikke være tanke om andet 
end ubetinget at følge oraklet, og derfor sendte de strax 
gesandter til Athen, som meldte, hvad guden havde befalet. 
Da disse, fortælles der, kom til Athen med dette bud, havde 
Athenienserne liden lyst til at række Sparta nogen virkelig 
hjelp; de vilde ikke, at Spartanerne skulde bemægtige sig 
den bedste del af Peloponnes og undertvinge et folk, som 
indtil Messeniens første erobring havde gjældt for et selv
stændigt led blandt Hellas’s uafhængige folk; men paa den 
anden side vovede de ikke at lægge ligefremme hindringer 
iveien for opfyldelsen af gudens befaling, „derfor fandt de paa 
det, at da der var hos dem en mand, som hed Tyrtæus, „en 
halt skolemester“, sendte de til spot ham som raadgiver“. 
Strabo fortæller, at der var flere gamle forfattere, som be
rettede, at Tyrtæus var fra Afidnæ, en liden by blandt 
fjeldene i det nordlige Attika. En anden forfatter fortæller, 
at han var søn af Archembrotus; men forresten ved 
vi intet om hans personlighed og tidligere liv, med mindre 
man vil se nogen oplysning herom i Pausanias's udtryk, at 
han var en ypappaTcav — nai rov ztspov ræv
noSwv Det kan vel ingenlunde siges at være umuligt,
at Tyrtæus baade kan have været „halt“ og har været „skole
mester“; og det er heller ikke umuligt, at det hele, som nogle 
mener, blot er ondskabsfuld opdigtning af Athenienserne fra 
tider, da de var opfyldte af misundelse og had mod Sparta 
f. eks. under Peloponneserkrigen, skjønt det dog maaske kunde 
synes naturligere, om de havde forherliget og gjort noget 
Stort af hjelperen fra Athen for at kunne forekaste Spartanerne, 
at de uden ham vilde været tilintetgjorte; ti at dette har 
været opfatningen i Athen, synes klart nok at fremgaa af 
Platons og taleren Lykurgs ytringer om ham. Men der er dog 
kanske ikke saa liden sandsynlighed for, at de ovenciterede 
ord beror paa en maaske meget tidlig indtraadt misforstaaelse 



— 7 —

af sagnet og er en forvanskning af noget, der oprindelig inde
holdt en ganske anden mening, og for om muligt at gjøre 
denne klar skal jeg kaste et flygtigt blik over Grækernes 
digtning før denne tid.

Den græske litteratur var begyndt med eposet. I 
den tid, da de fra guderne nedstammede konger sad om
givne af en kreds af høvdinger og herskede over folket 
uden at forstyrres af indre gjæring eller ydre fiender, for
herligede skaldene deres gjæstebud ved til citharen at synge 
om den skjønne fortid, da guderne mere umiddelbart greb 
ind i menneskelivet, og heroerne udførte sine store bedrifter; 
disse herlige billeder, hvortil folkene skuede op, henrevet og 
fortabt i synet, gjengav digterne som „blotte speil“, uden at 
noget samtidens krav eller øieblikkets stemning kastede nogen 
skygge eller endog blot nuancerende farve over dem; og rolig 
og lidenskabsløs som indholdet var ogsaa formen, det jevnt 
fremadskridende, majestætisk-værdige hexameter. Fra Lilleasien 
tonede sangen over til moderlandet, hvor digtningen især kom 
til at dvæle ved gudernes liv og deres verdensstyrelse, som 
mennesket i sin daglige færden ikke ustraffet kunde prøve at 
modvirke; herved fik den det didaktiske præg, som er sær- 
kjendet for den bøotiske digter Hesiod. Det er vel rimeligt, 
at den digteriske stemning allerede tidlig maa have søgt at 
skaffe sig luft ogsaa i andre former; men de kunde ikke ud
vikle sig til fasthed ligeoverfor det mægtige hexameter med 
dets cithar. Imidlertid forandredes staternes stilling; ydre 
fiender begyndte at true ved grænserne, og i det indre vakte 
det lavere folks tiltagende velstand og selvstændighedsfølelse 
gjæring og uroligheder, der endte med, at de gamle monarkier 
styrtedes, og istedetfor dem dannedes republiker. I disse rørte 
livet sig raskere og mere bevæget end under Zeus’s scepter
bærende ætlinger; samtiden og dens krav traadte individet 
nærmere og fyldte hans sind, og da kunde heller ikke digt
ningen længer blot dvæle ved fortidens minder. Digteren følte 
sig revet med af bevægelsen og vilde ogsaa paa sin maade 

i virke umiddelbart med i livet og gjøre sig gjældende; ligesom 
den enkelte personlighed idethele slaar kraftigere ud, saaledes 
træder nu han ogsaa som bestemt person frem af sin digtning, 
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tager sit stof fra den verden, som nu omgiver ham, og dens 
begivenheder og udtaler med dem for øie sine stemninger og 
ønsker. Men da digtningen saaledes begyndte at faa et nyt 
indhold, kunde man ikke finde eposets gamle form tilfreds
stillende, og derfor ser vi ogsaa, at der blev dannet flere nye 
former for de forskjellige arter af den lyriske poesi, som 
saaledes brød frem. I hvilken rækkefølge disse nye former 
udviklede sig, kan ikke paavises; men som en overgang fra 
eposet til den egentlige lyrik, hvis særkjende jo er det, at 
digteren gjør sine egne følelser til gjenstanden for sin digt
ning, tør man maaske betragte den digtart, der har det til
fælles med det gamle epos, at dens gjenstand i almindelighed 
ikke er hos digteren selv, men er hentet fra verden udenfor 
ham. Paa den anden side besynger den dog ikke som dette 
fortiden for dennes egen skyld, men dens stof er taget fra 
samtiden ; digteren synger i den om „folket, der lever med 
ham paa én dag,“ til og om sine fjernere og nærmere med
borgere og fæller i de forskjellige forhold i livet, om fædre
landet og dets kaar, om mod og dødsforagt i slagets tummel 
og sindighed i folkeforsamlingens røre, om det glade liv i 
venners kreds og blandt skjønne kvinder eller med mismod 
om det skjønnes forgjængelighed og de kjæres bortgang, og 
da han selv som bestemt personlighed taler ud derigjennem, 
vil han ikke alene fortælle sine tilhørere noget, men han vil 
umiddelbart indvirke paa dem og rive dem med i sin egen 
stemning. I erkjendelsen af den forbindelse og lighed, denne 
nye digtart havde med eposet, blev der ikke dannet en i alle 
dele fuldstændig ny form for den; men man tog en takt, der 
maaske meget tidligere, gjennem enkelte klagesange ved de 
religiøse feste, næsten umærkeligt havde skillet sig fra hexa- 
metret, idet man nemlig lod hvert hexameter veksle med et 
pentameter; saaledes fremkom det metrum, som Grækerne 
kaldte éXeysiov, og efter dette kaldtes den digtart, hvori det 
var benyttet, elegi, hvilket navn, som det ogsaa kan fremgaa 
af det ovenfor sagte, ikke saameget betegner indholdet som 
formen. I republikernes første tider var det arbeidet for at vinde 
fasthed i det indre og kamp mod ydre fiender, som mest optog 
alles sind og saaledes ogsaa digternes, og derfor faar elegien 
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i sit første tidsafsnit det gjennemgaaende krigersk-politiske 
præg. Ogsaa denne digtart udviklede sig først i kolonierne 
paa Lilleasiens kyst, og den digter fra det egentlige Hellas, 
som efter traditionen først anvendte den her, var netop Tyrtæus. 
I moderlandet var der hidtil kun fremkommet de jevne lige
dannede hexametre; men nu fremtraadte Tyrtæus med digte, 
hvori det ene vers var kortere end det andet, og saaledes er 
det vel tænkeligt, at der kan være tillagt formen for hans 
digte det epitheton, som senere i sagnet er overført paa ham 
selv. Naar Tyrtæus endvidere kaldes yypapparwv SiSaGKako^ 
(„skolemester“), kunde man maaske erindre den betydning, 
som ordet öiSÜGkXos senere fik; forfatteren af dramatiske og 
dithyramhiske digte, som indøvede disse med korister og skue
spillere, kaldtes SiSaGxakos °g efter dette brugtes
SiSäöKaXo? om den dramatiske digter. Dette var vistnok ikke 
Tyrtæus; men man kunde tænke sig, enten at SiSaGitaXos, 
saaledes som det et enkelt sted findes, var brugt i samme betyd
ning som det almindelige TtoiriTris., eller at ialfald en enkelt art 
af hans digte virkelig var gjenstand for indøvelse, rpapponGav 
kunde være tilføiet af en, som har ment, at fiiø«6x«Åof om Tyr
tæus skulde bruges i den almindelige betydning af „lærer“. 
Pausanias’s ovenciterede ord behøver derfor ikke at sige os andet 
end, at sagnet udpegede Tyrtæus som digter af elegier; men naar 
Pausanias videre tilføier, at han var vovv tpaGra iyezr doHwv 
(„en mand, som mindst saa ud til at have forstand“), er det 
vanskelig at finde anden forklaring end den, at udtrykket maa 
have dannet sig i en tid, da man ret vilde fremhæve, i hvilken 
grad Athenienserne tog fuldstændig feil ved bedømmelsen af 
den mand, som de sendte. Forresten kan det mærkes, at 
naar det i enkelte nyere historier fremstilles, som om Athe
nienserne netop sendte Tyrtæus, fordi de kjendte hans digtnings 
kraft og kunde mene, at de ikke kunde yde Spartanerne nogen 
bedre hjelp end ved at overlade dem ham, saa er dette uden 
hjemmel i de gamle kilder; fremstillingen i disse er jo ingen
lunde historisk sikker; men paa den anden side kan der vel 
tænkes saa mange muligheder, at det er sikrest ikke at vove 
nogen bestemt gisning.
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Sparta var, som bekjendt, ikke fremmed for musik og 
poesi; det fremhæves udtrykkelig, hvilken ethisk betydning 
Lykurg tillagde korsangen, fordi den udviklede følelsen af, 
at den enkelte intet kunde virke uden i fast sammenhold og 
forbindelse med det hele. Ved de religiøse feste hørtes derfor 
fuldtonende kor afvekslende med citharens strenge; og i krigen 
tog de ogsaa musiken med; da marseherede de frem og styrtede 
i kampen under de mægtige toner fra talrige fløiter Vi har 
ovenfor nævnt, at der fortælles om flere fremmede digtere og 
musikere, som levede her. Den største musiker, som Græken
land frembragte, Lesbieren Terpander, havde netop sin for
nemste virkeplads i Sparta; sagnet ved at berette om, at han 
her vovede, hvad endnu ingen Græker havde dristet sig 
til, at komponere sammenhængende musik til Homers 
digte, og han bevægede ogsaa Spartanerne til at indrømme 
musiken mere rum i deres vigtigste religiøse fest, for Apollon 
Karneios, der hidtil væsentlig havde havt et militært præg. 
Her virkede Kreteren Thal etas med sine sange og ligesaa 
noget senere Lyderen Aikman, den doriske lyriks fader; idet- 
hele var Sparta i midten af det syvende aarhundrede hoved
sædet for den græske musik og poesi.

Til dette forhen saa kraftige og seiersstolte, men nu saa 
modløse og sønderrevne Sparta fulgte da de spartanske ge
sandter den fremmede, ubekjeudte digter, og han kom der 
visselig med følelsen af, at paa ham vilde alle disse nedtrykte, 
fortvivlede blikke hvile som paa den eneste hjelp, et mægtigt 
folk havde at yde Hellas’s først^ stat i dens betrængte stilling; 
men maaske havde han ogsaa, — uanseet, paa hvilken maade 
valget var kommet til at falde paa ham, — allerede fra først 
af en tro paa, at han var det af guden udpegede redskab til 
atter at bringe seier og lykke over det folk, som mere end 
noget andet i Hellas troedes at staa Delfis guddom nær. Han 
saa visselig snart, at det første, han her kunde gjøre, maatte 
være at vække igjen det svundne mod, at minde Heraklidernes 
ætlinger om deres pligt mod det gamle berømmelige fædre
land, mod kvinder og børn, at samle dem om ét maal, til en 
kamp som den, deres fædre styrtede sig ind i, med tro paa 
seier og uden frygt for døden. Og Spartanernes daglige 
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levevis bød ham god anledning til at lægge dem dette paa 
hjerte paa den maade, hvorpaa han kunde udtale ordet mest 
indtrængende. Naar de paa gammel vis samledes til sine 
syssitier (fællesmaaltider), men nu bøiede af nederlag og nød, 
med sygdom og elendighed rundt om sig og fyldte af had og 
fjendskab mod hverandre indbyrdes, og de modløse sad med 
mørke miner om sine borde, da rettede pludselig nogle djerve 
fløitetoner alles blikke paa ham, den fremmede hjelper, og 
saa sang han, som det aldrig før var tonet for Spartanerne, 
om forfædrenes bedrifter, om tapperhedens skjønhed og feig- 
hedens skjændsel, — men vi kan lade ham tale med egne ord: 
Ja, det er skjønt for den brave i forreste række at segne, 
Der at finde sin død, kjærapende kjækt for sit land.
Men fra sin fædrenestad, fra frugtbare agre at rømme, 
Vandre som betler omkring, det er vel skjændigst af alt, 
Flakkende om med sin moder, med fader i oldingealder, 
Med sine børn, de smaa, fulgt af den ærbare viv.
Fiende for alle han er, hvorhen han i verden kan komme, 
Han, som ei mægter at fly armod og trykkende nød.
Fædreneæt han beskj emmer, den kraftige vækst biir ham 

skjænsel,
Vanære følge ham vil, usleste, skjændigste skam.
Rømling, som flygter omkring, ei vinder han manddommens 

glæde,
Agtelse ei eller løn, selv ikke medynk han faar.
Ynglinge lad os da modig for børn og fædreland kjæmpe, 
Dødens krans lad os naa, skjælvende ei for vort liv. 
Staaende side ved side i striden I mandigen kjæmpe 
Uden en tanke paa flugt eller paa skammelig frygt!
Fatter i barmen et mod, der er vældigt og mægtigt i kampen, 
Tænker paa livet dog ei, naar I maa kjæmpe mod mænd! 
Men de bedagede gamle, hvis lemmer ei længer er raske, 
Lader ei ene dem staa, bort ifra gubber ei fly!
Ti det er skjændigt, at olding i forreste række skal segne, 
Medens i bagerste trop ynglingen vælger sin plads.
Gamle med snehvide hoved og sølverne skjæg paa sin hage 
Aander sit mægtige mod ud i det hvirvlende støv,
Medens med skjælvende hænder de blodige lænder han skjuler, 
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— O, det er frygteligt syn, øinene fylder med gru! — 
Nøgent er blodige kjød. Hin plads sig for ynglingen sømmer, 
Han, som i ungdommens vaar eier dens herlige kraft.
Han i sit liv er beundret af mænd og er elsket af kvinder, 
Skjønnest er han at se, dør han i forreste trop!

Og saaledes sang ban ofte for dem. Han talte jo her til 
et folk, der med modersmelken havde indsuget troen paa 
tapperheden som den skjønneste og høieste guddom, hvis hele 
liv i alle tanker og gjerninger kun var viet til en uafladelig 
brændende dyrkelse af denne, og som derfor ogsaa i denne 
tro, saalangt folkets erindring gik tilbage, kun var vandret 
fra seier til seier. Naar da nederlaget kom, maatte det virke 
saameget mere overvældende paa dem; det var, som. om alt 
maatte styrte sammen og opløses, naar denne grundvold svigtede 
for dem. Men da gjaldt det netop at minde dem om, at denne 
guddom dog endnu ikke havde tabt sin kraft, at forfædrenes 
gamle tro bestandig var den ene rette, som fremdeles vilde 
føre dem frem til seier, at tapperheden i livet og i døden dog 
altid var det ypperste og bedste. En anden af de os op
bevarede sange af ham lyder saaledes:
Ja, I er ætlinger jo af Herakles, den uovervundne, 
Modige vær da! ti Zeus endnu ei ryggen har vendt. . 
Frygter ei mændenes mængde, ei ræddes for talrige skare, 
Hvermand føre sit skjold modig til forreste trop!
Livet agte han ringe, og dødens sorte gudinder
Være som solen ham kjær, kjær som dens straalende glans. 
Ares kjender I jo, han taarer og undergang volder, 
Krigens vekslende gang har han forlængst eder lært.
Prøvet I har at forfølge og prøvet ogsaa at flygte, 
Ynglinge, mer end nok stormet og ilet I har!
De dog, som vover i striden at holde mandigen sammen, 
Trænge til forreste trop, kjæmpe paa nærmeste hold, 
Faa kun af disse der falder, og folket bagved de frelser, 
Men naar de styrter paa flugt, brudt er da al deres kraft. 
Aldrig du rækker at nævne den nød og mangfoldige trængsel, 
Som, naar han dækkes af skam, rammer den flygtende mand. 
Tung er jo skammen, naar fienden forfølger og rammer i ryggen 
Manden, som flygter afsted, bort fra den blodige kamp.
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Skambedækket er liget, som ligger besudlet i støvet, 
Lansens dræbende od dybt gjennem ryggen er trængt. 
Nei, lad ham holde sin plads med fodfæste sikkert mod jorden, 
Stemme fødderne fast, tænderne bidende til,
Laar og lægge forneden og oventil brystet og skuldre 
Dækker sikkert og trygt mægtige, hvælvede skjold.
Saa i den kraftige høire han svinge den vældige landse, 
Høit over hovedets hjelm ryste den truende dusk.
Da han os lære at øve de store bedrifter i kampen, 
Ei skal han vige for skud, naar han er dækket af skjold. 
Lad ham da rykke lidt frem, saa han rækker med lansen at stikke 
Eller at hugge med sværd; da skal han vælge sin mand!
Foden han sætte ved fiendens og skjoldet mod fiendtlige trykke, 
Hjelmduske hvirvles i ét, knuget er hjelm imod hjelm, 
Brystet trængt imod bryst; saa mand imod mand vil han kjæmpe, 
Fattende hjaltet saa fast eller det vældige spyd.
I med de lettere vaaben skal dukke jer ned under skjoldet, 
Kaste fra hver sin kant mægtige, dræbende sten;
Spyd med de glinsende skafter med kraft og sikkert I slynge, 
Rykkende ganske nær til de bepansrede mænd!

Spartanerne kaldte disse sange vjcoSiptai d. e. opmun
tringer, og de blev, som ovenfor antydet, foredragne ved de 
festlige sammenkomster af borgerne. Fløiten var det instrument, 
som stadig var forbundet med disse elegier; et forspil paa den 
vakte opmærksomheden; maaske lød ogsaa dens toner af og 
til inde i selve digtet, hvor indholdet dannede et passende 
hvilepunkt, og efter foredraget fulgte vel almindeligvis et 
afsluttende efterspil. Selve teksten blev foredraget halvt syn
gende, halvt reciterende, saaledes at hvert enkelt ord klart 
kunde høres og opfattes.

Det synes ikke vanskeligt at forstaa, at disse ord fra den 
af guden selv hidsendte sanger maatte gjennemgløde og opildne 
Spartanerne; haabet blev atter vakt, og de vovede igjen at 
stille sig i række mod den truende fiende og hindre hans 
dristige streiftog lige ind i selve Spartas umiddelbare nærhed. 
Da nu Spartas gjenvaagnende kraft og, som det synes, mangel 
paa beslutsomhed og enighed i fiendernes leir havde skaffet 
nogenlunde fri luft i selve Lakonien, maatte Tyrtæus vende 
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sig til den anden del af sin opgave, der maatte synes endnu 
meget sværere at løse, nemlig at bilægge tvedragten mellem 
borgerne indbyrdes. Jeg har ovenfor nævnt disse tviste
punkter, og det er ogsaa omtalt, at de truede med aldeles 
at forrykke de gamle forhold og ligefrem tilintetgjøre Lykurgs 
stat. Dette saa visselig Tyrtæus klart nok; men heller ikke 
mod denne fare havde han mere end ét middel, dog det an
vendte han med sin fulde kraft og digtede den berømteste af 
sine elegier, evvojMa, eller som den ogsaa kaldes noknAa. 
Af dette rimeligvis meget store digt (eller maaske digtcyklus) 
har vi kun brudstykker tilbage; men man kan dog maaske 
af disse og den aand, der gaar gjennem hans øvrige 
digte, danne sig en forestilling om gangen og tonen i 
dette. Ligesom elegien overhovedet gjerne udgaar fra en 
stærkt bevæget, urolig stemning og derefter ved malende 
billeder og forsonende overgange søger at bringe sjælen til 
ro, saaledes begyndte vistnok Tyrtæus med at kaste et blik 
over den uro og gjæring, som omgav ham, hvorledes strid og 
splid nu rasede i selve Sparta; hvorledes kongerne her kjæmpede 
mod borgerne, og indenfor borgernes samfund var der kun 
misundelse og had; og han udtalte visselig i indtrængende ord 
sin dybe sorg over denne ufredens tilstand og sin bekymring 
for Heraklidernes gamle stat, der havde havt et saa ganske 
andet udseende i fordums dage. Saa udkastede han et billede 
af den berømmelige fortid; han mindede om, at:
Selv har jo Kronions søn, hvis brud er den kransede Here, 
Givet Herakles’s æt denne vor herlige stad;
Sammen med den vi forlode Erineos *)  stormende høie, 
Kom til den vidtstrakte ø, denne som Pelops besad.

Og her var det guderne, som gav dem seier og lykke; 
og da de i det nye hjem skulde grunde sin stat, var det ikke 
menneskepaafund, men gudens eget orakel, som gav dem ord
ningen fuldt færdig og udviklet:

*) en liden by blandt fjeldene i Doris i det nordlige Grækenland, 
hvorfra Spartanerne som en gren af den doriske stamme i sin 
tid efter sagnet var vandret ud.



Phøbus’s stemme de hørte, og hjem fra Pytho *)  de bragte 
Gudens varslende ord, spaadom, der opfyldtes grant: 
„Herske i raadet skal konger, der hædres lige med guder, 
Spartas yndige stad være paa hjertet dem lagt,
Dernæst de værdige gamle; de lavere mænd iblandt folket, 
De skal villig og tro lyde den hellige lov;
Hvad de end tale og gjøre, det skjønt og retfærdigt maa være, 
Ei de i raad eller daad skade sit folk eller land.
Stedse da folket vil følge evindelig seier og styrke“ 
Dette Apollo selv varslede denne vor stad.

Og disse gudens befalinger havde fædrene holdt i ære og 
adlydt, og derfor var forjettelsen bleven opfyldt for dem; saa 
var det ogsaa:
Dengang, da han var drot, Theopompos saa elsket af guder, 
Han, ved hvis hjelp vi vandt store, messeniske land, 
Dette saa herlige land, der er skjønt at beplante og dyrke. 
Nitten samfulde aar varede kampen om det,
Uden at stanse de kjæmped med mod, som alt kunde friste, 
Fædrenes fædres slægt, lansen saa kraftig de svang.
Tyvende vinter det var, da fienden fra frugtbare agre 
Flygtede bort og forlod høie ithomiske fjeld.

Da fik de undertvungne føle seierherrernes vælde: 
Som du æslerne ser, kuet af byrder mod jord, 
Saaledes trællene maatte til mægtige herskere bære 
Halvten af al den frugt, marken og rankerne bar. 
og:
Selv de med kvinderne maatte for herrerne klager istemme, 
Naar den herjende død rammede en iblandt dem.

Han har vel mindet dem, som klagede over tabet af sine 
marker, om, at tilbageerobringen af Messenien var det bedste 
middel til at gjenvinde deres svundne rigdom og idethele til 
at bringe Sparta tilbage til dets forrige magt; men hoved
betingelsen herfor var den strengeste og nøiagtigste over
holdelse af Lykurgs forfatning og leveregler. Det kan vel 
være rimeligt, at en stor del af disse har været ligefrem op
taget i digtet, saa det allerede af den grund kunde kaldes 

*) et gammelt navn paa Delfi.
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„den skjønne forfatning“, fordi det angav hovedpunkterne af 
det, som havde været Spartas „skjønne forfatning“, saaledes 
som Lykurg havde ordnet den. Maaske har han ogsaa givet 
antydninger om, hvorledes enkeltheder skulde ordnes; saaledes 
tør man f. eks. kanske antage, at der i digtet har været for
beredt en reform, som udtrykkelig tillægges Tyrtæus, nemlig 
at han bragte Spartanernes aristokratiske egensindighed, der 
havde vist sig saa ubøielig ligeoverfor Parthenierne, til at 
gaa ind paa, at nogle af de bedste og mest fortjente af 
Heloterne optoges istedetfor de faldne i de fuldtberettigede 
borgeres tal, og saaledes skaffede han staten en fylde af kraft 
paa samme tid, som han forringede de farlige misfornøiedes tal.

Sparta gjenfødtes ved Tyrtæus’s digt; borgerne glemte 
sygdom, nød og sin indbyrdes tvivst; paa fædrenes vis mødtes 
de atter i folkeforsamling og raad; det gamle liv vendte fuld
stændig tilbage, nationalstoltheden var igjen vakt, og enhver 
underkastede sig villig statens bud for at kunne være med paa 
at gjenvinde fædrelandets storhed. Og da saa nye rækker 
igjen stod fuldtrustede, fyldte af mod og tillid, da digtede 
Tyrtæus marschsange for dem, som gjenlød over hele hæren, 
sungne af hver eneste mand. Af disse hans Epßatripia har 
vi kun et enkelt fragment tilbage; men det er dog nok til at 
vise, at han ved disse var istand til at bevare og styrke den 
stemning, hans tidligere digte havde vakt, og at han formaaede 
end yderligere at opflamme kampmodet og kamplysten hos de 
unge skarer. Det bevarede brudstykke lyder saaledes:

I fra Sparta, det heltenes hjem, 
Frem I, sønner af herlige fædre, 
Skyder skjoldet foran med den venstre, 
Fælder lansen med fryd imod fienden! 
Tænk ei paa, at jert liv er at spare, 
Ti det gjorde ei fædre før os.

Sagnet fortæller, at Tyrtæus selv var deres anfører; men 
skjønt det jo egentlig ikke er umuligt, at saa kan have været 
tilfældet, behøver det dog vel ikke at forstaaes anderledes, end 
som det siges om Jeanne d’Are, at hun anførte hæren, 
fordi det var hende, som begeistrede den til kamp; og i 
denne forstand kan det ialfald med fuld sandhed siges om 
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Tyrtæus. Under tonerne af hans digte rykkede Spartanerne 
over Taygetus og ned i Messenien; men nu da de følte sig i 
sin gamle kraft, vilde de ikke været sig selv, om de ikke 
ogsaa nu i sin krigsførelse havde søgt at anvende noget af 
den træskhed, som de efter lovens egne forskrifter helt fra 
barnsben af opøvedes i, saa den dannede et væsentligt element 
i deres karakter. Ved „den store grav“ mødte de Messeniernes 
hovedstyrke med dens forbundsfæller; her kjæmpede de igjen 
med sin gamle tapperhed, men de havde ogsaa bragt den 
arkadiske konge til at svigte de forbundne. Ar ist o mene s 
maatte trods sit heltemodige forsvar vige, og Spartanerne stod 
da endelig atter som seierherrer paa en stor valplads og havde 
gjenvundet sit gamle ry. Messenien blev, som bekjendt, igjen 
fuldstændig undertvunget, og Spartiaterne løste den farlige 
strid om ageruddelingen paa den maade, som efter Tyrtæus’s 
digte var den eneste værdige for dem; ro og velstand vendte 
igjen tilbage, og de holdt for lange tider fast ved det liv efter 
Lykurgs ordning, hvortil digterens sange havde ført dem tilbage.

Saalidet som der er berettet om Tyrtæus, er det naturlig
vis ikke muligt at bestemme rækkefølgen af hans digte og af 
de forholdsregler, han forresten har truffet; naar saaledes f. 
eks. hans største digt tvvopia i den her givne fremstilling, 
for den største del ialfald, er antaget at være forfattet under 
selve krigen, er det noget, som ikke kan bevises af de gamle 
kilder; det er her fremstillet saaledes, fordi dette synes at 
stemme bevist med det, vi kjende af digtet, og med krigens 
gang. Det enkelte træk, som der fortælles om hans videre 
virken i Sparta, henlægger vi her efter krigen, da det kun 
passer i et samfund, hvor ro og orden atter er vendt tilbage» 
Man har taget anstød af, at Tyrtæus, skjønt han var fra Attika, 
i de her meddelte brudstykker af hans digte omtaler sig selv 
som Spartaner og synger om, hvad „vore forfædre“ har gjort. 
Denne betænkelighed kan ikke synes ganske berettiget, da 
det vel rnaa falde af sig selv, at Tyrtæus fra det øieblik, han 
i den af guden selv tildelte mission var kommen til Sparta, 
maatte føle sig som Spartaner og blot kunde tiltale sine nye 
medborgere fra deres eget standpunkt; men desuden fortælles 
det udtrykkelig, at han blev optagen blandt borgerne. „Vi 

2 
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vilde,“ siger en Spartaner hos Plutark, „ikke synes at have en 
fremmed mand i vor spidse, derfor gjorde vi Tyrtæus til en 
borger iblandt os.“ Spartanerne ærede ham visselig saa høit, 
som de kunde hædre en fædrelandets frelser, og derfor udtalte 
han vel ogsaa til gjengjæld i sin senere virken mangt et 
styrkende og vækkende ord til dem.. En forfatter beretter, at 
han i et af sine digte omtalte slaget „ved den store grav,“ 
og det er os da et vidnesbyrd om, at han fremdeles Tortsatte 
med sin digtning ogsaa efter krigen. En anden forfatter for
tæller, at han ved de høitidelige feste lod tre kor af oldinge, 
mænd og drenge optræde i vekselsang med hverandre. Plutark 
har uden at nævne, fra hvem de hidhører, opbevaret tre vers 
af de sange, som ved saadanne anledninger brugtes, og det 
ligger nær at tillægge Tyrtæus disse. Først sang et kor 
af oldinge:

Vi vare fordum unge, fyldt af mod og kraft!
Hertil svarede mændenes kor:

Vi ere dette nu; du prøve, har du lyst!
og straks faldt drengene ind:

Vi vorde skal engang dog meget bedre, vi.
Der er enkelte, som har tænkt sig, at Tyrtæus i sagnet

netop derfor er bleven betegnet som „skolemester“, fordi han 
tog sig saa kraftig af de unge Spartaners opdragelse og ud
vikling i den gamle aand og paa den gamle maade, der hidtil 
havde bragt Sparta til sin magt.

Tyrtæus havde sunget om den fremtid, der ventede den 
tapre, som ikke svigtede fædrelandet, og da ingen kunde 
gavnet det fædreland, som ogsaa var blevet hans, mere, end 
han gjorde, fik han vel en alderdom som den, hvis billede 
han før havde malet:

„Glæder smykked hans liv, førend til Hades han gik.“
Men ogsaa det, han havde sunget om „den tapres ry til 

det sildigste old“, gik fuldstændigst i opfyldelse paa ham selv. 
Hans digte spredtes over hele den græske verden. Der er 
allerede ovenfor givet bevis for, at de maa have været vel 
kjendte i Athen; hid var de vel komne ved rhapsoder, en 
slags minnesangere, der drog om fra sted til sted og foredrog 
de ypperste digte af episk og dermed beslægtet indhold. Hos 
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Platon fortæller en mand fra Kreta, at ogsaa paa denne ø var 
Tyrtæus’s digte kjendte, og man havde vel overalt, hvor 
de kom hen, den samme følelse som Horats, at „hin Tyrtæus 
kunde mænd til kamp opgløde.“ Og at de ikke var mindst 
kjendt i selve Sparta, derom har vi tydelige vidnesbyrd nok. 
Spartanerne havde liden evne til selv at frembringe noget i 
poesien; livet rørte sig for ensformigt hos dem, og formerne 
var stive, synskredsen snever, og personligheden blev tilbage
trængt paa alle maader; men de vilde ejerne høre om tapper 
daad for at lade sig opflamme til end større bedrift, og nu, 
da Tyrtæus havde givet dem den poetiske forklarelse af deres 
livsideal, som de aldrig før havde seet det, lod de hans sange 
tone fra slægt til slægt. Spartanerne, fortæller taleren Lykurg, 
tog intet hensyn til andre digtere, men for Tyrtæus var de 
saa begeistrede, at de endog vedtog en lov om, at naar de 
paa sine felttog havde leiret sig om aftenen, skulde alle 
kaldes sammen om kongernes telt for at høre hans sange, ti 
saaledes troede de at blive mest villige til at dø for fædre
landet. Eh sanger traadte da op og lod de begeistrende ord 
lyde klart og mandigt udover hele hæren, og havde foredraget 
været som ordene, fik han en hæder, der var stor i deres 
øine: han fik sin dobbelte ration.

Af disse sange er ikke mange opbevaret for os, foruden 
de lo, som før er gieugivet, en tredie, der lyder saaledes:7 ö 7 7 J

Aldrig jeg nævnte en mand, ei heller for noget ham priste, 
Selv om han kraftig tilfods, dygtig i brydning end var, 
Ei engang om han var saa stor og saa stærk som Kykloper, 
Ei om i løb han vandt susende thrakiske vind,
Ei om i holdning og vækst han var skjønnere selv end Tithonos*) 1 

*) Denne og de følgende personer stod blandt de gamle som pro
totyper for den egenskab, hvorfor de her er nævnt. Tithonos 
vandt paa grund af sin overordentlige skjønhed Eos’s kjærlighed 
og blev røvet af hende. Hun bad Zeus om at give ham evigt 
liv, hvilket han ogsaa fik; men da hun havde glemt samtidig at 
bede om evig ungdom for ham, svandt skjønhedenmere og mere 
med aarene, legemet skrumpede ind, og stemmen blev tør og 
skrattende, saa han tilsidst blev forvandlet til en græshoppe. 
Mi das var en konge i Frygien, Kinyras paa Kypern, begge 
berømte for sin rigdom. Pelops var søn af den af guderne 

2*
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Selv om han eied det guld, Midas, Kinyras besad, 
Om han var gjævere konge end selve sipyliske Pelops, 
Ei om han talte saa sødt, sødere selv end Adrast, 
Om han var æret for alt, men ei havde krigerens ære, 
— Aldrig er saadan en mand dygtig i krigen og brav —■ 
Hvis han ei voved at skue den blodige kamp for sit øie, 
Hvis han ei fiendernes flok stræbed at stille sig nær. 
Det er den ypperste dyd, af alt, hvad en dødelig vinder, 
lugen skjønnere pris falder i ynglingen^ lod.
Hæder er dette for staden, for hele hans folk det er hæder, 
Naar i den forreste trop manden kan hevde sin plads, 
Her urokkelig staar, paa skammelig flugt ikke tænker, 
Frister alt med sit mod, aldrig vil spare sit liv, 
Medens han fællen ved siden opflammer ved mandige tale. 
Saaledes bliver en mand dygtig i kampen og brav.
Snart han de fiendtlige hæres saa vildt fremstormende rækker 
Vendt har til flugt og med kraft stanset den brusende strøm. 
Hvis han i forreste række er segnet og døden har fundet, 
Hy for sin stad og sit folk, ry for sin fader han vandt. 
Brystet og hvælvede skjold og panser, som forsiden dækked, 
Ofte er rammet af skud, ryggen alene er fri.
Ham begræder enhver, de unge saa vel som de gamle, 
Hele hans stad og hans land længes med sorg efter ham, 
Kjendt er af alle hans grav, hans børn af alle skal kjendes, 
Kjendt og berømt er hans slægt helt til det sildigste old. 
Aldrig hans herlige ry kan forgaa, og hans navn ikke glemmes, 
Han, skjønt sunken i jord, lever udødeligt liv.
Ham deu fnysende Ares, da skjønnest han kjæmpede, rammed, 
Vige kunde han ei, værnende børn og sit land.
Men hvis han dødens gudinde, den stivt udstrækkende, undgik, 
Hvis han seirende vandt lansens det herlige, ry, 
Alle da viser ham ære, de unge saa vel som de gamle, 
Glæder smykker hans liv, førend til Hades han gaar;

høist elskede Tantalus, konge over Sipylus i Lydien; han blev 
selv konge paa det efter ham benævnte Peloponnes og fik seks 
sønner, der alle blev konger. Adrast, konge i Argos, anførte 
Epigonernes tog mod Theben og var berømt for sin klogskab 
og veltalenhed.
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Alle for ham viger sæde, de yngre og mænd i hans alder, 
Endog de ældre for ham viger ærbødig sin plads.
Og naar haarene graaner, han endnu staar ypperst af alle, 
Alle agter hans navn, ingen vil krænke hans ret.
Det er da tapperheds maal; til denne høide skal alle, 
Vigende aldrig i kamp, friste at naa ved sit mod.

Naar man læser Spartanernes historie og saa træffer paa. 
disse Tyrtæus’s digte, kan man ikke vel frigjøre sig for ind
trykket af, at disse paa en vis maade var for gode for dem. 
Dette gjelder ikke digtenes indhold; den poesi, som han 
bringer, er ikke nogen høi, idealt anlagt, almen forædlende; 
den er en virkelighedens poesi, som har sin bestemte praktiske 
tendens, saa hans digte gjerne kunde kaldes en Spartanernes 
katekismus; ja, man kunde snarere være tilbøielig til at rette 
en anke mod ham, fordi han ikke, da han saa, hvilken magt 
hans digtning havde vundet, benyttede denne til at rette deres 
syn paa noget høiere end paa udviklingen af den størst 
mulige krigerdygtighed. Men naar jeg kalder dem for gode, 
saa er det, fordi Spartas kampe mod Messenierne dog egentlig 
var en uretfærdig voldsdaad og dennes videre forsvar. Det 
var lidet andet end blot erobringslyst, som bragte Spar
tanerne til at vælte sig over Messenien og berøve dettes helte
modige folk selvstændigheden og friheden, og vi vilde derfor 
fundet det naturligere, om disse glødende opfordringer til 
kamp for fædrelandets frihed, for slægt og arne havde lydt 
fra Messeniernes leir. For at forsone os med dette forhold 
maa vi først og fremst erindre Spartas tilstand ved Tyrtæus’s 
komme; da gjaldt det virkelig baade af indre og ydre grunde 
liv eller død; dernæst er det let tænkeligt, at de daværende 
Spartaner kunde betragte sin sag som den retfærdige; ialfald 
synes det klart nok, at Tyrtæus har gjort det, derfor maa vi 
stille os paa spartansk standpunkt ved bedømmelsen af hans 
digtning.

Der var mange i oldtiden, der, som det maaske har været 
tilfældet med Tyrtæus, lod sig blænde ved det første syn af 
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Sparta. Man saa i dette samfund, der inden de egentlige Spar- 
tiaters kreds anerkjendte en lighed blandt borgerne, som 
intet andet sted i Hellas var gjennemført, en samling af helte, 
der i inderligt broderskab med hverandre førte et liv, som 
kun var viet krigerdygtigheden og fædrelandet, og man saa 
den magt, hvortil dette lille folk havde svunget sig op, og 
hørte om dét ry, det vidt og bredt havde vundet; saa sandt 
som det var en stats opgave at uddanne sine borgere til den 
høist mulige fuldkommenhed, syntes Lykurgs ordning at have 
løst denne opgave bedst. Ja, hvis man ved de bedste 
borgere alene tænker paa deres vaabeufærdighed, legems
kraft, blinde lydighed, hengivenhed for fædrelandet og evne 
til at herske over undertvungne, da var Spartas borgere de 
bedste i Grækenland; men ingenlunde hvis man vil udstrække 
dette begreb til at gjælde en fri udvikling af alle ædle 
menneskelige anlæg og evner og en alsidig og harmonisk 
sædelig og aandelig uddannelse; ti da maa man sige, at en 
saadan aandens og hjertets udvikling og dannelse her var i 
høi grad forsømt for at samle alle kræfter paa opnaaelsen af 
det ene formaal, som Lykurgs ordning havde stillet sig. Ved 
Tyrtæus’s tider stod Spartanerne visselig paa høiden af sin 
tids kultur; men da de netop ansaa det som sin hovedopgave 
at bevare alle de gamle former baade i sin forfatning og sin 
levevis og sit livssyn idethele saa uforandrede som muligt med 
den bestemteste afvisning af fremmed paavirkning eller reform
forsøg fra deres egne, viser det sig snart i deres senere 
historie, hvorledes de lidt efter lidt kommer til at staa mere 
og mere tilbage for de øvrige Helleners friere og fyldigere 
udvikling. Spartanerne var idethele intet aandens eller 
poesiens folk, og om de end derfor i øjeblikkets stemning 
kunde rives med af en sangers begeistrende ord og bevare 
det af hans digtning, der stod i overensstemmelse med deres 
livssyn forresten og kunde tjene til en forklarelse og be
fæstelse af dette, saa formaaede de dog ikke at arbeide sig 
videre frem paa det som grundlag og modtage det som im
pulser til selvstændig skabning.



Skol e efterretninger.

I. Skolens Lærere og Lærerinder 
er for Tiden følgende:

Fr. Gjertsen, Bestyrer, cand. mag., født 1831. Lærer siden 1861. 
M. Gjør, Bestyrer, cand. mag., f. 1840. Lærer siden 1866.

Hr IL Ross, cand. theol., f. 1833. Lærer siden 1863.
- W. 4. Aubert ),  cand. mag., f. 1847. 1*
- E. Johansse'n, cand. philos., f. 1843. J> Lærere siden

I 1807- B. A. hinn, Præst, f. 1819. |
- IL Sørensen, cand. real., f. 1842. Lærer siden 1868.
- A. Andersen, cand. mag., f. 1846. | Lærere
- T. Sörensen, Seminarist, stud, theol., f. 1842. ( siden 1869.
- IL Dahle, cand. min. & real., f. 1839. 1
- Kr. Lassen, cand. mag., f 1845. I _ 

n ai i a ■ r i(we / Lærere siden 1870.- Dr. 0- Skavlan, cand. jur., t. 1838.
- C. Welle, f. 1830. 1
- 0- Thinn, stud, theol., f. 1853. Lærer siden 1871.
- N. J. Stelfens, Premierløitnant, f, 1843. Lærersiden 1872.

Frøken J. Heyerdahl, f. 1849. Lærerinde siden 1869.
— P. Larsen, f. 1850. Lærerinde siden 1870-
— B. Bomho/F, f. 1850. | T . , .,
- HL Eger, f. 1847. ( fremder siden 1871.
— M. Aubert, f. 1853. Lærerinde siden 1872.

For kommende Skoleaar er ansatte:
Hr. cand. mag., Universitetsstipendiat J. Johanssen, f. 1841, 

tidligere Lærer ved Skolen fra 1866 - 68, samt Hr. cand. mag. 
A. Broch, f. 1848, vikarierende Lærer ved Skolen omtr. 3 
Maaneder af indeværende Skoleaar.

*) Hr. Aubert fratræder ved dette Skoleaars Slutning som udnævnt 
til Overlærer ved Kristiania Almueskoler.
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IL Fagfordeling for Skoleaaret 1873—74.

I. Smaaskolen.

1 Smaaklasse Frøken Larsen alle Fag.
2 — a — Heyerdahl 1
2 — b — Eger I
3 — a — Boinhoff |
3 — b — Aubert '

alle Fag undtagen Sang, 
hvori undervises af

Frøken Larsen.

2. Middelskolen.

1 M. a 1 M. b 2 M. 3 M. 4 M. 5 M.

Norsk Gjør E. Jo- 
hanssen Andersen Lassen Gjør Gjør.

Tydsk Gjør E. Jo- 
hanssen Andersen Lassen J. Jo- 

hanssen
J. Jo- 

hanssen

Fransk — — — — — Gj ertsen

Engelsk — — — — Ross Ross

Religion T.
Sørensen

T.
Sørensen

T.
Sørensen 0 Thinn 0. Thinn 0. Thinn

Historie E. Jo- 
hanssen

E. Jo- 
hanssen

E. Jo- 
hanssen

E. Jo- 
hanssen Gjør Gjør

Geografi T.
Sørensen

T.
Sørensen Andersen Andersen Andersen Andersen

Regning 0. Thinn 0. Thinn Dahle Dahle Dahle Dahle

Naturfag ■ — — Dahle Dahle Dahle Dahle

Skrivning 0. Thinn 0. Thinn 0. Thinn 0. Thinn 0. Thinn 0. Thinn

Tegning — — J Heyer
dahl

J. Heyer
dahl

J. Heyer
dahl

J. Heyer
dahl

Gymnast. Steffens Steffens Steffens Steffens Steffens Steffens

Sang P. Larsen P. Lars en P. Larsen P. Larsen P. Larsen P Larsen
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3. Latinskolen.

1 L. 2 L. 3 L. 4 L.

Norsk .... Gj ertsen Skavlan Skavlan ■ Gjertsen

Latin. .... Brook Andersen Lassen 
W eile

Lassen 
Welle

Græsk .... Brock J. Johanssen Lassen Brock

Tydsk .... Ross Ross Ross . Ross

Fransk. . . . Gj ertsen Gj ertsen Gjertsen Gjertsen

Engelsk . . . Ross Ross Ross Ross

Religion . . . B. Thinn B. Thinn B. Thinn B. Thinn

Historie . . . E. Johanssen E. Johanssen E. Johanssen E. Johanssen

Geografi. . . Ross Ross Ross Ross

Mathematik. .H. Sørensen H. Sørensen H. Sørensen H. Sørensen

Gymnastik. . Steffens Steffens ' — —



III. Tabel, som viser Smaaskolens og Middelskolens Væxt fra Begyndelsen til nu.
Smaaskolen.

1869-70 1870-71 1871 72 1872-73

1
II

2 3 Sum 1 2 3 Sum 1 2 a 2 b 3 Sum 1 2 a 2 b 3 a 3b Sum

Ved 
Skoleaarcts 
Begyndelse

19 6

8
--- T

9

30 24 25 10 59 26 23 14 30 93 28 16 14 21 20 99

Ved
Skolraarets 

linde
20 37 22 25 12 59 28 22 15 28 93 28 17 15 22 18 100

Middelskolen.

1870-71 1871-72 1872-73

1 2 Sum 1 2 3 Sum 1 a 1 b 2 3 4 Sum

Ved Skoleaarcts 
Begyndelse 11 8 19 18 19 10 47 17 15 25 19 12 88

Ved Skoleaarels 
linde 22 12’ 24 20 i8 9 47 17 16 25 18 H 87



Latinskolens Discipeltal

i Aarene 1870 - 73.

1870-71 1871-72 1872-73

1 2 3 4 Sum 1 2 3 4 Sum

75

1 2 3 ’ 1.4 
'i

Sum 1

- - " -j
86 IVed Skoleårets

Begyndelse 11

17

23

21

25

21

16

20

75

79

16 24 20 15

17

18

24

30 30 .

27 .

8

Ved Skoleaarels
Ende 19 20 19 75 30 7 88
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IV. Tabel, som viser Udfaldet af Examen artium for 
Skolens Dimittenter' i Aareue 1870—72.

1870.

M
od

er
sm

.
La

t. O
ve

rs
.

La
tin

.
G

ræ
sk

. 
Ty

d s
k

1 Fr
an

sk
. 1

I En
ge

lsk
. I

1 Re
lig

io
n.

 I
H

ist
or

ie
. I

G
eo

gr
ap

hi
. 1

A
ri 

tim
ie

t. 
G

eo
m

et
ri.

O
rd

en
sta

l.
A

nt
al

 Fa
g.

Hoved- 
charakter.

1 Biegen, M. J. T. 4 4 3 4 2 3 — 3 3 2 3 4 35 11 Haud. illaud.
2 Christiansen, V.

F. A. A.
4 4 3 4 3 3 — 3 4 4 2 2 36 11 Non contem.

3 Dahle, A. A. 4 4 2 4 1 2 2 3 5 3 1 2 33 12 Haud. illaud.
4 Hansen, F. W. 3 3 2 3 2 3 — 2 3 3 2 4 30 11 Haud. illaud.
5 Hansen, P. 3 3 1 2

(5)
1 1 — 1 1 2 2 2 19 11 Laudabilis.

6 Herberg, G. M. 4 4 516 3 4 — 2 4 3 2 3 40 11 Non contem.
7 Hemstad, C. 4 4 3 4 3 3 — 2 4 4 1 1 33 11 Haud. illaud.
8 Hess, H. A. 3 3 2 2 1 2 1' 3 1 3 2 3 26 12 Laudabilis.
9 Holm, C. B. P. 4 4 2 4 2 2 — 3 3 3 3 3 33111 Haud. illaud.

10 Hygen, B. J. G. 4 4 4 5 2 2 2 2 3 2 3 3 36'12 Haud. illaud.
11 Jensen, 0. 2 3 2 2 1 2 — 1 4 3 2 g 25'11 Laudabilis.
12 Jessen, G. 4 3 1 2 1 2 2 2 3 4 2 2 28 12 Laudabilis.
13 Kjelsberg, H. 2 3 1 3 1 2 2 3 1 2 3 2 25 12 Laudabilis.
14 Kleven, J. C. 3 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2112 Laudabilis.
15 Moe, M. F. H. 3 3 2 2 212 — 3 4 2 2 3 28'11 Haud, illaud.
16 Myhrebø, G. E. 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 19 12 Laudabilis.
17 Pareiitis, J. v. d.

Lippe.
3 2 1 4 2 2 — 3 2 3 2 3 27 11 Laudabilis.

18 Pederson, H. S. 3 2 2 5 2 1 2 2 3 3 3 3 31 12 Haud, illaud.
19 Simonsen, 0. C. 3 3 2 3 2 3 — 3 2 2 3 3 29 11 Haud, illaud.
20 Udby, 0. C. 3 4 2 2 1 2 — 2 3 3 2 1 25 11 Laudabilis.
21
22

Vemmestad, J. I.
Wiese, C. K.*)

3
3

CO 
1 la

bf
. KJ 1

1
1 

u ■2

1 1

la
bf

 rø 4

75

4 2 2 27 12 Laudabilis.

*) Underkastede sig ikke den mundtlige Prøve paa Grnnd af Bort
reise fra Landet; blev 1871, privat dimitteret, Student med 
Laudabilis (29.13).
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1871.

i M
od

er
sm

.
1 L

at
. O

ve
rs

.
i La

tin
. 

I

1 Gr
æs

k 
l'T

yl
Æ

1 Fr
an

sk
.

1 En
ge

lsk
. 

Re
lig

io
n.

I H
ist

or
ie

. 1
G

eo
gr

af
i. I

A
rit

hm
et

ik
. I

1 Ge
om

et
ri,

 |
I Or

de
ns

ta
l. 1

A
nt

al
 Fa

g.
 1

Hoved
karakter-.

1 Bornholdt, J. H.
A.

3 3 2 3 1 1 2 3 4 2 5 4 33 12 Haud illaud.

2 Bratt, L. F. 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 17 12 Laudabilis.
3^Celius, P. C. 3 2 2 1 1 2 — 2 3 1 ;4 3 24 11 Laudabilis.
4 Engelhardt, J. 

i M. F.
4 3 2 3 2 2 - 2 1 2 1 1 23 11 Laudabilis.

5 Erichsen, T. 3 2 2 3 1 1 — 3 2 2 2 2 23 11 Laudabilis.
6 Frettem, H. P, 4 4 4 4 3 2 2 3 2 2 4 4 38 12 Haud illaud.
7 Hougen, K. E, 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 4 2 28 12 Laudabilis.
8 Høeg, J. F. Å. 3 2 1 1 1 1 — 2 2 2 2 2 19 11 Laudabilis.
9 Lippestad, J. A.

A.
2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 18 12 Laudabilis.

10 Olsen, C 4 3 3 3 3 2 — 3 3 2 3 3 32 11 Haud illaud.
11 Olssøn, E. L. E. 3 3 3 2 1 2 - 2 1 1 4 3 25 11 Laudabilis.
12 Omejer, T. 3 4 3 4 2 2 — 4 1 2 2 3 30 11 Haud illaud
13 Petersen, H. G. O 4 4 4 2 3 2 4 3 3 5 5 42 12 Non contem.
14 Rognerud, J. H. 4 3 1 2 1 1 1 3 2 2 2 3 25 12 Laudabilis.
15 Rosenberg, N. J.

M.
3 4 3 3 3 2 - 2 4 3 5 4 36 11 Non contem.

16 Rummelhoff, J.W. 3 3 3 3 3 i 2 — 2 2 2 2 2 27 11 Laudabilis.
17 Selmer, A. 4 4 2 4 3 2 2 3 2 2 1 1 30 12 Laudabilis.
18Tandberg, 0. 3 3 3 4 1 1 — 2 4 214 3 30 11 Haud illaud.
19|Thaulow, H.

I
4 3 4 4 1 3 - 4 4 4 2 3 36 11 Non contem.
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1872.

I M
od

er
sm

. I
La

t. 
O

ve
rs

. 1
i La

tin
. 

I

G
ræ

sk
.

Ty
ds

k.
1 Fr

an
sk

. 1
En

ge
lsk

 I
I Re

lig
io

n.
 I

H
ist

or
ie

.
G

eo
gr

af
i.

A
rit

m
et

ik
.

G
eo

m
et

ri.
1 Or

de
ns

ta
l. I

I A
nt

al
 Fa

g.
 1

Hoved
karakter.

1 Aarvald, P. F. 2 g 1 3 3 2 2 1 2 3 3 2 27 12 Laudabilis.
2 Becker, A. L. 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 33 12 Haud illaud.
3 Eliassen, A. G. 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 1 21 11 Laudabilis.
4 Glatvedt, P. Bie. 3 g 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 34 12 Haud illaud.
5 Gundersen, B. 2 3 2 4 2 1 2 2 2 4 3 2 29 12 Laudabilis.
6 Gundersen, C. H. 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 2 31 12 Haud illaud.
7 Jensen, W. F. 4 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 25 12 Laudabilis.
8 Kjerulff, J. II. v. 

Kervel.
3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 2 4 36 12 Haud illaud.

9 Larssen, L. S. 3 3 3 4 2 2 3 3 g 3 4 3 36 12 Haud illaud.
10 Madsen, W.A.W. 3 4 3 4 3 2 — 3 4 4 5 3 38 11 Non contem.
11 Mortensen, A. 3 2 3 3 2 1 2 2 2 3 4 28 12 Laudabilis.
12 Nordang, J. A. 4 3 3 3 g 3 — 3 3 4 2 2 33 11 Haud illaud.
13 Nord vi, T. C. 4 3 3 3 3 4 — 2 2 1 3 g 31 11 Haud illaud.
14 Oissen, 0. 4 4 0 5 2 1 2 2 3 4 3 3 38 12 Haud illaud.
15 Parelius, M. E. 4 3 4 4 3 2 — 3 2 4 3 3 35 11 Haud illaud.
16 Ramstad, M. 0. 4 2 2 1 3 1 4 3 1 2 1 1 25 12 Laudabilis.
17 Schmidt, 0. M. 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 30 12 Laudabilis.
18 Sommerfelt, H.

G. 0.
4 3 3 3 2 3 — 2 2 1 2 2 27 11 Laudabilis.

19 Winsnes, G. L. 3 4 3 3 3 g — 1 1 2 3 4 30 11 Haud illaud.
20>Zwilgmeyer, L.

1 Daae.
3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 29 12|Laudabilis.
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I Anledning af Uheldet ved forrige Aars Examen artium, 
da to af Skolens Dimittender rejiceredes ved den skriftlige 
Prøve, har den af Bestyrerne, i hvis Navn Dimissionen fra 
den Tid, han var Enebestyrer, altid har gaaet, efter Doms
forkyndelsen, der lyder paa en Mulkt af 32 Spd. indsendt 
nedenstaaende Ansøgning om Benaadning:

Til Kongen!
I den ved kgl. Forordning, af 7de Novbr. 1809 fastsatte 

Mulkt af 16 Spd. for mislig Dimission med Skjærpelse for 
Gjentagelsestilfælde maa antages tilsigtet en Garanti mod 
Letsindighed eller Skjødesløshed fra vedkommende Dimissors 
Side.

At denne Straffebestemmelse ikke har svaret til sin Hensigt, 
tør vistnok antages almindelig anerkjendt, og dertil har især 
to Omstændigheder været medvirkende.

Den første er den, at samme Straf rammer, enten 1 eller 
flere Dimitterende rejiceres, den anden, af Mulkten blot gjelder 
Rejektion ved den skriftlige Prøve, medens intet Ansvar paa- 
drages, om Dimittenden paa Grund af almindelig Kundskabs
mangel i de mundtlige Fag ikke kan opnaa Lavmaalet af 
Hovedkarakter.

Den første Omstændighed har bevirket, at den private 
Dimissor, der har betragtet Dimissionen som en Forretning, 
har afkrævet hver Dimittend et Beløb af 16 Spd., (den even
tuelle Mulkts Størrelse), og saaledes kunnet betragte Affæren 
som et Lotteri, hvori der var en sikker Gevinst af 16 Spd. X 
Dimittendernes Antal at vinde med Udsigt til et muligt Tab 
af 16 Spd. eller i Gjentagelsestilfælde 32 Spd. Ja, den Be
stemmelse, at 3dje Gangs mislig Dimission medfører Rettens 
Fortabelse, har notorisk bevirket, at Dimissorer med en saadan 
Eventualitet for Øie har søgt at samle saamange, som det paa 
nogen Maade var muligt, med lidet Hensyn til Modenhed 
eller Kundskab.

Den anden ovenfor nævnte Omstændighed, at Straffen 
blot rammer Rejektion ved den skriftlige Prøve, har medført 
hos mange Dimissorer en høi Grad af Ligegyldighed for 
Dimittendens Standpunkt i de mundlige Fag.
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Der tør vel antages, at det er i Erkjendelsen af disse 
Misligheder og for at gjøre sit til at hæmme en lidet hæderlig 
Trafik, at Universitetet og Kirke-Departementet, som har fundet, 
at de ovennævnte Straffebestemmelser ikke svarede til sin Hen
sigt, i de senere Aar er blevet meget rundhaandet med at uddele 
de saakaldte Dimissions-Tilladelser, hvorved der tilstaaes enFader, 
Broder eller overhovedet blot en Slegtning, der er akademisk 
Borger, ansvarsfri Dimission for enkelt, navngivet Tilfælde.

De ovennævnte Straffebestemmelser er efterhaanden op
hævede for de offentlige Skolers Rektorer samt for de private 
Skolers Bestyrere, hvis Skoler befindes at meddele Under
visning i de til Examen artium henhørende Fag i samme 
Udstrækning som de offentlige Skoler, men bestaar endnu for 
undertegnede som Bestyrer af Skole, der igjennem et 4-aarigt 
eller efter Omstændighederne 3-aarigt Kursus forbereder ældre 
Disciple til Universitetet; saaledes, at denne Skole nu er den 
eneste Skole i Landet, som arbejder under Trykket heraf.

Og dette Tryk er i Sandhed ikke lidet, fordi det med
fører, at en Mand, der søger at opfylde sin Pligt paa den 
samvittighedsfuldeste Maade, netop ved denne sin Sam
vittighedsfuldhed kan komme til jevnlig at opføres i Kriminal
statistikens Annaler som Lovovertræder, ja ved Dimissions
rettens Fortabelse se hele sin borgerlige Existens truet.

En Skoles Bestyrer har nemlig ikke blot Pligter mod 
Universitetet, han har ligesaa store Pligter mod den Ungdom, 
som er ham betroet, og mod Forældrene, som ofte rammes 
haardt, zhvis Bestyreren ved Dimissionen blot tænker paa sin 
egen Sikkerhed og derfor nægter Dimission der, hvor han ser 
en Mulighed for et uheldigt Udfald. Og hvor er ikke dette? 
At saa er, ser man jevnlig ved Udfaldet af de offentlige 
Skolers Dimission. । Kommer nu dertil, at Universitetet ved den 
ovenberørte Foranstaltning betydelig har lettet Adgangen til 
Dimission, ved Bestyreren iforvejen, at han ved at negte 
denne neppe kan forhindre nogen fra at fremstille sig til 
Examen artium. At han alligevel negter Dimission, hvor 
han finder Umodenhed, siger sig selv; men da han maa 
træffe sin Bestemmelse om Dimission allerede 6 Maaneder før 
Aarets Examen artium, bliver hans Stilling i Tvivlstilfælde 
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overmande vanskelig. Negier han Dimission, hænder det 
vistnok i de færreste Tilfælde, at Discipelen forlader Skolen og 
saaledes ganske overfører Ansvaret paa andre; i Almindelighed 
forbliver han, fordi dette ialfald er billigere, og Skolen har da 
Disciple, som den mister en stor Del af sin Magt over, efter
som den har opgivet det Baand, den har, naar den |kan sige: 
vær flittig og brav, ellers ingen Dimission.

Skolen har altsaa al Opfordring til at frygte for at lade 
Hensynet til egen Sikkerhed bevirke en for stor Strenghed i 
Bedømmelsen. Hvad Dimissionen fra denne Skole, hvis Be
styrer jeg er, angaar, tør vel bemerkes, at den ikke paa nogen 
Maade eller i nogen Henseende kan stilles ved Siden af den 
Slags privat Dimission, paa hvilken Lovens Straffebestemmelser 
maa antages myntede. I de 10 Aar Skolen har dimitteret til 
Universitetet, har den givet Testimonium til 141 Disciple, 
hvoraf 3 er rejicerede, 1 i 1869 og 2 i 1872.

Det bemerkes at Dimissionen afgjøres i Lærerkolle
gium og er gratis.

Da. det første Uheld indtraf i 1869, fandt jeg ikke Anledning 
til at træffe nogen Forføining, fordi der kunde synes nogen 
Grund til at antage, at der for Eftertiden ikke vilde blive 
Spørgsmaal om Tiltale for denne Forbrydelse, da Dimissionen 
ved den nye Skolelov ophævedes; men da den aktionerende 
Myndighed ikke har fundet at kunne undlade Aktion, hvorefter 
som en Selvfølge Dom er paafulgt, staar mig kun den Udvei 
aaben ved Paakaldelse af Deres Majestæts Naade at søge at 
undgaa den Ubillighed, som ved Dommens Iverksættelse vil 
ramme eii Mand, der ikke har gjort andet end søgt at opfylde 
sin Pligt.

Kristiania, 17de Maj 1873.
Underdanigst

Fr. Gjertsen.
Ovenstaaende Ansøgning blev indsendt til det akademiske 

Kollegium med ærbødig Begjæring, at Kollegiet, hvis det fandt 
at kunne anbefale samme, da vilde forsyne den med sin Paa- 
tegning.

Kollegiets Anbefaling vil sees af omstaaende
3



— 34 —

! "> Gjenpart
af en Skrivelse fra det akademiske Collegium til det Kongelige 
Kirke-Departement, dateret 17de Mai 1873:

„i)et akademiske Collegium, hvis Erklæring i vedlagte 
Sag Ansøgeren har begjært, tillader sig paa det Varmeste’åt 
anbefale hatn til den idømte Mulkts fuldstændige Eftergivelse. 
Collegiet kan ei andet end finde det i høi Grad ubilligt, om 
Bestyreren af en privat Skole, anordnet og udstyret saaledes 
som Hr. Gjertsens, skulde rammes af et Strafansvar, der, idct- 
inindste factisk, er ophævet for saa godt sörn al anden privat 
Dimission. Og Collegiet finder et saadant Resultat i dette 
Tilfælde saa meget mere ubilligt, som det, efter den Erfaring 
Universitetet har gjort med Hensyn til de fra Hr. Gjertsens 
Skole udgaaede Elever, har modtaget det bestemte Indtryk, 
at Dimissionsspørgsmaalet ved denne Skole afgjøres med 
Alvor og Samvittighedsfuldhed.“

in fidem
Chr. Holst,

. ! I I , , . . I
Univ Secretair.

Ansøgningen er ved kongelig Resolution af 12te Juni 
naadigst indvilget.

■1 : ■ ■ p ■ .L.
i V. Til Examen artium 1873 (er fra Skolen følgende

" 1 Disciple anmeldte:
b i ------- . i

1. Johan August Andersen, 22 Aar, kom ind i 1ste Latin- 
klasse i August 1870.

2. Enok Kristensen Bakke, 20 Aar, koni ind i 1ste Latin- 
■ klasse i August 1870.
3. Ole Berge, 18 Aar, kom ind i 2den Latinklasse i Oktbr. 1872.
4. Peter Andreas Borchgrevinck, 18 Aar, kom ind i 3dje 

Latinklasse i August 1871.
5. Søren Dahl, 17 Aar, kom ind i 1ste Latinklasse i Aug. 1869.
6. Magnus Feiling, 21 Aar, kom ind i 2den Latinklasse i 

August 1871.
7. Ole Furil, 23 Aar, kom ind i 1ste Latinklasse i Sept. 1870.
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.8. Johannes Fürst, 18 Aar,J kom ind i 3dje, Latinklasse i
1 August 18.72;. •' ,,l}| :
9. Anders Halvorsen, 19 Aar, kom ind i 3dje Latinklasse i

August 1872- ü -l>. .k; j.,..'; ..-u
10. Johan Hansen, 19) Aar, kom-ind i lstø| Latinklasse i 

.. d.August 1870; wl L T ui
11; Nils Fredrik Hauff, 17 Aar, kom ind i 3dje Latinklasse i

August 1872; ,il • h . i .b 1 r
12. Knut Johannes Hougen, 19 Aar, kom ind. i 3dje Latin- 
I klasse i August 1872..1 IL
13. Kristian Havig, 18 Aar, kom ind i Iste Latinklasse i

Februar 1871;. j ,ib . ■ ,
14. Truls Wiel Krefting, 17 Aar, kom ind i 4de Latinklasse

i August. 1872. r t|.,,
15. Peter Rikardus Møller Krohn, 191 Aar, kom ind i 4de 

I Latinklasse i. August 1872; j
16. Johan Gabriel Nerdrum, 19 Aar, kom ind i 2den Latin, 

klasse i August 1870, men maatte paa Grund af Sygelighed 
forlade Skolen i April 1871, hvorefter han igjen optoges 
i 3dje Latinklasse i April 1872.

17. Anton Olsen, 18 Aar, kom ind i 1ste Latinklasse i 
November 1870. u » m, .

18. Bernt Saastad, 19 Aar, kom ind i 2den Latinklasse i 
A.ugust 1871.. ■ •, i , . ■ .i,./, .

19. Eyvind Wiese, 18i Aar, kom dnd i 2den Latinklasse i 
. April 1872. ! .. .... . j.....

VI. Om Skolepenge m. v. , . \

l.'* Skolepengene udgjor*): <./•.■ Ohm
for 1ste Smaaklasse. ........................... .. 1 Spd. maanedlig

- 2den — ....................................... 2 -f- ' —" '
- 3dje — ....................................... 3 - —
- samtlige Middelklasser og Latinklasser**) 4 -—

*) for Skolens nuværende Disciple 2 Spd. maanedlig i 3dje Smaa
klasse og 3 Spd. maanedlig i 1ste—3dje Middelklasse.

**) for de Disciple, som deltager i 3dje Klasses Extratimer, 5 Spd 
maanedlig.

3*



— 36 —

For den nederste W 2 Brødre fragaar en Tredjedel. Af 
3 Brødre gaar den nederste frit, de 2 andre betaler helt ud. 
Af 4 Brødre gaar den næstnederste frit, og for den nederste 
fragaar en Tredjedel. Yderligere Nedsættelse finder ikke Sted.

2. Skolepengene erlægges forskudsvis og skal i Regelen 
indbetales den første Læsedag i hver Maaned. Disciplene 
modtager af Kassereren en Kvitteringsbog, som Forældre eller 
Verger bør lade sig forevise strax efter hver Betaling.

3. Skolepengene beregnes altid for hele Maaneder, nemlig 
fra Begyndelsen af den Maaned, hvori en Discipel kommer 
ind, til Slutningen af den Maaned, hvori han gaar ud. Naar 
altsaa en Discipel indmeldes til et nyt Skoleaars Begyndelse, 
betaler han Skolepenge fra 1ste August.

4. Naar en Discipel skal forlade Skolen, maa Anmeldelse 
ské 2 Maaneder forud; Hvis nogen udmeldes med kortere 
Varsel, erlægges dog Skolepengene, indtil den bestemte Ud
meldelsestid er forløben. Fra denne Regel undtages de 
Disciple, som gaar ud efter Skolens Raad eller Ønske.

5. Naar Skolepenge ikke er betalte for 2 Maaneder, kan 
Bestyrelsen negte vedkommende Disciple Adgang til Skolen.

6. Fripladse eller Nedsættelse i Skolepengene tilstaaes 
kun trængende Disciple, der viser god Opførsel og gjør god 
Fremgang i Skolen, og som har været Skolens Disciple i 
mindst et Par Aar og i denne Tid har betalt sine Skolepenge.

Naar en af to eller flere Brødre faar Friplads, bortfalder 
Moderationen for de øvrige, hvis ikke anderledes udtrykkelig 
bestemmes.

Ansøgninger om Fripladse for det kommende Skoleaar 
indleveres hvert Aar inden den 1ste Juli; de, som tidligere 
har Friplads, maa søge paany, hvis de ønsker at 
beholde den.
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VII. Examen i Juni og Juli 1873.
. . ' I

Den daglige Undervisning slutter:

For 4de og 3dje Latinklasse Tirsdag den)17de Juni.
— 2den og 1ste Latinklasse Torsdag den 19de Juni.. I ■
— 4de Middelklasse Mandag den 23de Juni. 1 ' ::
— 3dje og 2den Middelklasse Torsdag den 26de Juni.
— 1ste Middelklasse Lørdag den 28de Juni. ’ 1 1
— 3dje og 2den Smaaklasse Mandag den 30te Juni.
— 1ste Smaaklasse Mandag den 7de Juli.

. .1 I '
_ ; i ..

NB. Examen i Gymnastik, Skrivning og Tegning samt i Norsk og 
Tydsk skriftlig i 3dje, 2den og 1ste Middelklasse er tidligere 
afholdt.
For 1ste Smaaklasse holdes ingen Examen, men Disciplene» 

Forældre indbydes til at overvære Undervisningen de 2 sidste 
Læsedage (den 5te og 7de Juli) for at gjøre sig bekjendt med 
det Standpunkt, Klassen har naaet.

De til Klassernes Tal føiede Bogstaver L, M, S betegner 
Latinklasser, Middelklasser og Smaaklasser. Examen begynder, 
hvor ikke andet er bemerket, om Formiddagen Kl. 9 og om 
Eftermiddagen Kl. 4. Hvor ikke andet er bemerket, examineres 
hver Klasse i sit Klasseværelse'.’

.I . '■ ' ■ :.j’ 'I ; *
..u. . ■ I ... .: t:

'■.II .... . . ■■
at. ..... , •! m ... ,i i
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Fredag den 20de Juni Kl. 8.

Formiddag. Eftermiddag.

4 L. Norsk Udarbeidelse Gjertsen. j| *
3 L. Do. Do. Skavlan.
2 L. Do. Do. Welle.
1 L. Do. Do. Brock.

■ i i bn i i i' f ilo;

Lørdag den 21de Juni Kl. (8.
4 L. Norsk Udarbeidelse Gjör. 1 i
3 L. Do. Do. Skavlan. ., ’, »• i1 '. i i: .
2 L. Latinsk Stil f . . . . Aubert. ..i :i , lt
1 L. Do. Do.............. Brock. 1 i(/

Mandag den 23de Juni Kl. 8.
4'L. Latinsk Oversættelse Gjör.
3 L. Do. Do. Welle.
2 L. Do. Do. Aubert.
1 L. Do. Do. Gjertsen.J i ■ ii •

Inspektion til Afløsning overtages af de øvrige Lærere i de 
respektive Timer. ■ L :

.1,- : , 'I '■ ■■ ■

11 '■ Fredag den 27de Juni. 1 " 1 ’
. ■ d ’

4 L. Geografi..................... Ross. 4 L. a. Tydsk og Engelsk Ross.
3 L. b. Historie................Johanssen. 3 L. a. Historie ...... Johanssen.
1 L. a. Fransk.................. Gjertsen. 2 L. a. Mathematik .... H. Sörensen.
4 M. Norsk skriftlig .... Brock. 2 ’L. b. (Nr. 12) Religion. B. Thinn.

1 L. b. Latin..............; . Brick.

Lørdag den 28de Juni.
4 L. b. Tydsk og Engelsk Ross. 3 L. a. Græsk................... Gjör.
3 L. b. Latin.....................Welle 2 L. b. Latin.....................Aubert.
2 L. a. Fransk..................Gjertsen. 1 L. b. Græsk...................Brock.
1 L. a. Religion................. B. Thinn.
4 M. Tydsk skriftlig.... Brock.
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Mandag den 30te Juni.
■ q i ■ 11 (i i

• ? Formiddag.. Eftermiddag, ;
i r

4 L. b. Fransk.................Gjertsen. 4 L. a. Mathematik . . . . H. Sörensen.
3 L. a. Religion............... B. Thinn. 3 L. b. Tydsk og Engelsk Ross. i
1 L. a. 'Græsk.......... .. Brock. 2 L. a. Latin..........Aubert.
4 M. Engelsk skriftlig. ., . Ross. 2 L. b. (Nr. 11) Historie . Johansscn.
3 M. Norsk........................Lassen. 2 M. a. Tydsk............Brock.
2 M. b. Religion..............O. Thinn. .. ,, ... . .. ।

■ • ' ' . ...... il •
■ i; i

Tirsdag den 1ste Juli.

4 L. a. Fransk........... ..  . Gjertsen. 3 L. a. Latin ........ Welle.
4 L. b. (Nr. 7 Kl. 11) Latin Gjör. 3 L. b. (Nr. 17) Mathematik IL Sörensen.
1 L Geografi......................Ross. I 2 L. a. Historie. Johanssen.
4 M. Religion................... B. Thinn. 1 L. a. Latin . . . . J . . . Brock. I
3. M. Regning.................. Dahle. -.1 4 M. Engelsk.................... Ross.
2 M. a. Historie................Aubert.-1 2 M. b. Historie...............Aubert.
1 M. b. Tydsk.................. Lassen. 1 M. a. Geografi............... Dahle.
3 S. a. Norsk skriftlig . . Frk. Larsen.
3 S. b, Do. Do. . . — Eger.
2 S. a. Do. Do. . . — Bomhoff.
2 S. b. ■ Do. Do. . . — Aubert.

Onsdag den 2den Juli.

4 L. b. Religion.............B. Thinn. 4 L. a. Historie..Johanssen.
3 L. a. Geografi........... Ross. ' 2 L. a. Tydsk og Engelsk Ross.
1 L. Historie :.................Johanssen. 2 L. b. (Nr. 7) Mathematik H.Sörensen.
4 M. Geografi.................Aubert. 4 M. Regning........... Dahle.
3 M. Naturhistorie l . . . . Dahle. 2 M. b. Norsk...........Brock.
2 M. a. Religion ...... O. Thinn. 1 M. b. Norsk. . ...... Lassen.
1 M. a. Norsk................ T. Sörensen.
3 S. a. Norsk....................Frk. Larsen.
3 S. b. Norsk................... — Eger.
2 S. a. Norsk.................... — Bomhoff.
2 S. b. Regning.............— Aubert.

1
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Torsdag den 3dje Juli.

Formiddag. Eftermiddag.

4 L. a. Latin. . ...........Gjör 4 L. b. Mathematik .... li.Sörensen.
3 L. b. Fransk................Gjertsen. 3 L. a. Tydsk og Engelsk Ross.
2 L. b. Tydsk og Engelsk Boss. 2 L. a. Religion................B. Thinn.
1 L. b. Religion .............. li. Thinn. 4 M. Historie.................... Aubert.
4 M. Norsk........................ lirock. 2 M. a. Regning................Dahle.
3 M. Historie...................Aubert. 1 M. a. Regning................O. Thinn.
.2 M. b. Regning.............Dahle.
1 M. b. Regning............. O. Thinn.
3 S. a. Historie................. Frk. Larsen.
3 S. b. Historie................— Eger
.2 S. b. Geografi............ — Auberl. i

Fredag den 4de Juli.

4 L. a. Religion................ B. Thinn.
4 L. b. (.Nr. 7) Historie . . Johanssen;
2 L. b. Geografi.............Boss.
1 L. b. Fransk..................Gjertsen.
3 M. Tydsk..................... Lassen.
.2 M. b. Naturhistorie . . . Dahle.
1 M. b. Historie................Auberl.
3 S. a. Religion............. Frk. Larsen.
3 S. b. Religion............. — Eger.
2 S. a. Religion..............— Bomhojf.

3 L. b. Græsk....................Gjör. i
2 L. a. Geografi..............Ross.
1 L. Mathematik............. H. Sörensen.
2 M. a. Naturhistorie . . . Dahle.
1 M. a. Historie................ Auberl.

Lørdag den 5te Juli

3 L. b. Cfeografi.............. Ross.
.2 L. a. Græsk................. Gjör.
2 L. b. (Nr. 11). Fransk . . Gjertsen.
4 M. Tydsk....................... Brock.
3 M. Geografi.................. Dahle.
2 M. b. Geografi . . , .. Auberl.
1 M. a. Religion............ T. Sörensen.
1 M. b. Religion.............O. Thinn.
3 S. a. Regning.............. Frk. Larsen.
3 S. b. Geografi.............. — Eger.
2 S. a. Geografi.............. — Bomhoff.
2 S. b. Norsk.................. — Aubert.

4 L. a. Græsk.............. . . . Lassen.
3 L a. Mathematik . ... II. Sörensen.
4 M. Naturhistorie...........Dahle.
2 M. a. Geografi..............Auberl.
2 M. b. (Nr. 10) Tydsk . . Brock.
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Mandag den 7de Juli.

Formiddag.

4 L. b. Gi’æsk *......... Lassen.
3 L. a. Fransk........ Gjertsen.
3 L. b. (Nr. 12) Religion IL Thinn.
2 L. b. Græsk...........Gjiir.
1 L. Tydsk og Engelsk . Iloss.
3 M. Religion . . ..... O. Thinn.
2 M. a. Norsk..........Brock.
1 M. a. Tydsk...... T. Sörensen.
1 M. b. Geografi..... Dahle.
3 S. a. Geografi..Frit. Larsen.
3 S. b. Regning.............. — Eger.
2 S. a. Regning.............. — Bomhoff.
2 S. b. Religion.............. — Aubert.

Til at overvære Examens mundtlige Del samt Skolens Aars- 
fest, der finder Sted Tirsdag den 8de Juli Kl. 1, indbydes 
Disciplenes Forældre og Foresatte og enhver anden, hvem Skolens 
Gjerning maatte interessere.

Ferierne varer til Tirsdag den 19de August Kl. 10 
F o r in i d d a g.

De til Smaaskolens 1ste Klasse indmeldte Disciple møder 
Tirsdag den 19de August Kl. 11 Formiddag, de øvrige nye 
Disciple møder til Optagelsesprøve Mandag den 18de August- 
Kl. 9 Formiddag.

Kristiania i Juni 1873.

Fr. Gjertsen. M. Gjør.




