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Gallien før og nnier Romernes herredomme.

En indledning til „Frankrigs historie“.

Af

M. Gjør,



Nærværende fremstillings væsentligste kilder er: Victor 
Duruy: Histoire de France; Paris 1876. — Theodor Momm
sen: Römische Geschichte; Berlin 1857. — Dr. E. A. Schmidt: 
Geschichte von Frankreich; Hamburg 1835. *



Gallien før og under Romernes herredømme.
En indledning til »Frankrigs historie».

I. Det uafhængige Gallien.
Land og folk. Det land, som Romerne kaldte Gallien, 

Gallernes eller Kelternes land*),  begrænsedes i syd af Middel
havet og Pyrenæerne, i vest og nord af Atlanterhavet og i öst 
af Rhinfloden og Alperne.

Navnet Gallien omfattede saaledes, foruden det nuværende 
Frankrig, hele Belgien og et stykke af Nederlandene, de tyske 
provinser paa den venstre Rhinbred og en stor del af Schweiz.

Landet var fra den ældste tid delt mellem en stor mængde 
smaa folkeslag eller klaner, af hvilke de fleste henhørte til 
den store keltiske eller galliske folkestamme. Kelterne havde 
under sin indvandring i Vesteuropa nedsat sig i Donaudalen 
og paa Alpernes nordlige skraaninger, men valgt det nuværende 
Frånkrig til sit hovedland. Herfra havde keltiske folk sat 
over Kanalen og lidt efter lidt udbredt sig over Storbritannien 
og Irland. I Gallien boede ublandede Kelter i heleden syd- 

*) Ogsaa Gallia transalpina i modsætning til Gallia cisalpina 
(Overitalien).
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östlige og mellemste del af landet, mod nord indtil Seine og 
Marne og mod syd til Garonne. Deres betydeligste stammer 
var Helvetierne i Schweiz, Sekvanerne i Jurabjergene, Allobro- 
gerne i Iséredalen, Hæduerne mellem Loire og Saone og Arver
nerne i Auvergne; desuden Armorikerne paa halvöen mellem 
Seine og Loire (Bretagne).

Nordenfor de egentlige Kelter boede Belgerne, der i 
almindelighed antages for en blanding af keltiske og germaniske 
folk. De mægtigste af de belgiske folkeslag var Bellova- 
kerne mellem Seine og Somme, Svessionerne omkring Soissons 
og Nervierne i Hennegau og Namur.

I syd, mellem Garonne og Pyrenæerne, boede Ak vita
nerne, som dels var af iberisk herkomst, dels bestod af en 
keltisk-iberisk blandingsbefolkning. Deres merkeligste stamme 
var Vaskerne ved Pyrenæerne, efter hvem landet i middel
alderen kaldtes Vasconia (Gascogne).

Uagtet sin forskjellige oprindelse havde dog Galliens be
boere saa meget tilfælles i karakter, seder og samfundsforhold, 
at de i fremmedes öine betragtedes som et folk. Romere og 
Grækere saa kun Gallere i Gallien, fordi de overalt fandt 
den samme tapperhed.

Ved Middelhavets kyst havde Fönikere og Grækere anlagt 
kolonier. Omkring aar 600 f. Kr. havde græske udvandrere 
fra Fokæa grundlagt Massilia (Marseille); tidligere havde 
Fönikerne anlagt Nemausus (Nimes).

Befolkning. Agerbrug. Fædrift. Gallien var efter de 
gamles beretning forholdsvis godt befolket. I den helvetiske kanton 
skal der have boet henimod 1100 mennesker paa kvadratmilen 
og hos Belgerne omtrent 900; men det er sandsynligt, at 
tallet gik endnu höiere op i distrikter, som var mindre fjeld
rige end det helvetiske eller bedre dyrkede end ' de belgiske. 
Gallerne drev agerbrug, men væsentlig ved sine trælle; selv 
i de sydlige, mere civiliserede strög af landet ansaaes det 
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uværdigt for en fri Galler at före plogen. Langt höiere stod 
fædriften, og navnlig i de nordlige landskaber var denne nærings
vei den aller betydeligste. Bretagne var paa Cæsars tid et 
kornfattigt land, og i nordöst strakte sig tætte skove næsten 
uafbrudt fra Nordsoen til Rhin. Paa det nuværende Lothrin
gens og Flanderns marker vogtede dengang den menapiske 
og treveriske hyrde sine halvvilde svin i en næsten ugjen- 
nemtrængelig egeskov. Dyrkning af olje og vin, som gav 
Massilienserne rige indtægter, var paa Cæsars tid endnu ikke 
kjendt nordenfor Cevennerne.

Samfærdsel. Handel. Industri. Gallerne havde en 
naturlig tilböielighed til sammenflytning. Aabne landsbyer 
fandtes overalt; men der manglede heller ikke befæstede byer; 
saaledes havde Helvederne 12 og Svessionerne lige saa mange. 
I de nordligste landsdele sögte dog befolkningen, naar krig 
udbrod, hyppigere beskyttelse i sumpe og skove end bag be
fæstede byers mure. En folge af den betydelige udvikling af 
bylivet var en livlig samfærdsel tillands og tilvands. Overalt 
gaves der veie og broer, og flodskibsfarten, hvortil floder som 
Rhone, Garonne, Loire og Seine af sig selv maatte indbyde, 
var meget anselig. Men endnu merkeligere er Gallernes skibs
fart i aaben sö. Ikke blot er Gallerne den nation, som efter 
al sandsynlighed först regelmæssig har befaret det atlantiske 
hav; men vi finder ogsaa her den kunst at bygge og styre 
skibe forholdsvis meget langt fremskreden. Langs Galliens 
vestkyst seilede Santoner, Piktoner og Veneter med store, stærkt - 
byggede skibe, som ikke dreves frem med aarer, men ved 
læderseil, og som var forsynede med ankerkj ettinger af jern. 
Paa disse skibe, som de ogsaa benyttede i sotræfninger, satte 
Gallerne over til Britannien, hvorfra de hentede tin fra Corn- 
■vvallis’s gruber for senere at före det tillands eller nedad 
floderne til Middelhavets kyst.

Medens saaledes handel og samfærdsel i almindelighed 
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synes at have blomstret, var derimod industrien ikke synderlig 
udviklet; dog var metalarbeiderne berömte, og bergverkerne 
dreves med held, skjönt beretningerne om landets umaadelige 
rigdomme paa guld vistnok er overdrevne.

Religion. Druider. Barder. Gallernes religion, 
som efter presternes navn kaldes druidernes, spillede den störste 
rolle i folkets hele liv; men man kjender kun meget lidet til 
gudsdyrkelsens form. Deres fornemste guddomme var Teuta- 
tes, gud for handel og haandverk, Ogmius, for poesi og vel
talenhed, og H e s u s, krigens gud, ved hvis dyrkelse grusomme 
menneskeofringer fandt sted. Ikke sjelden ærede de guderne ved 
at kaste erobrede vaaben og kostbarheder i de hellige soer. Gal
lerne troede paa sjælens udødelighed, og af den grund brændtes 
eller begravedes den afdödes regnskabsboger sammen med liget, 
som om han skulde aflægge regnskab i det andet liv. De 
laante endog penge med forpligtelse til at betale dem tilbage i 
en anden verden.

De galliske prester, druiderne, forenede det hele land 
ved et fælles religiöst-nationalt baand, som ogsaa omfattede 
Kelterne paa de britiske öer. De dannede ingen egentlig preste- 
kaste; men de var dog en afsluttet korporation, der stod over 
og udenfor det övrige folk. I deres spidse var en overdruide, 
som presterne selv valgte paa livstid. Druiderne nöd store 
privilegier og var fritagne for skat og krigstjeneste; derfor 
var optagelsen i deres samfund ivrig sögt, selv af unge mænd 
fra de forste adelsfamilier, uagtet de nyoptagne maatte 
bruge indtil 20 aar for at tilegne sig deres lære, som ikke 
nedskreves, men meddeltes ved tradition. Druiderne beherskede 
ganske folkets religiöse overbevisning, og derved havde de efter- 
haanden faaet en betydelig indflydelse paa alle baade offentlige 
og private forhold. De havde saaledes tilegnet sig afgjöreisen 
af de vigtigste civile sager som grænse- og arveprocesser, ja 
endog retten til at bestemme krig og fred laa i deres haand.
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Paa deres aarlige forsamlinger, som afholdtes paa et indviet 
sted ved Chartres i Karnuternes land, »i den keltiske jords 
midte,» mödte de stridende parter fra alle klaner for at höre 
druidernes dom. Den, som de lyste i ban til straf for for
seelser eller opsætsighed, var skyet af det hele folk og ude
lukket saavel af det borgerlige som religiöse samfund.

Druidernes gudsdyrkelse fandt især sted paa ensomme 
fjelde eller öer eller i hellige egelunde. I de saakaldte drui- 
diske mindes merker, store kredsformige stensætninger 
(cromleehs) og mægtige stenkamre (dolmens), som fornemlig 
findes i det nuværende Bretagne, har man troet at se levninger 
af deres helligdomme.

Som alle oldtidens presteskaber havde druiderne kundskab 
i astronomien og egne forestillinger om verdens tilblivelse. 
Plinius roser dem tillige for filosofisk dannelse og kjendskab til 
lægekunsten, som dog i höi grad var blandet med overtro. 
Med religionen stod ogsaa digtekunsten i forbindelse. Barder 
eller skalde var tilstede ved gudstjenesten og besang gudernes 
bedrifter. I krig ledsagede de hæren og opflammede den til 
tapperhed ved sine sange, hvori de priste fordums helte og 
lovede dem, som faldt i kampen, ære og lykke.

Politiske forhold. Fra gammel tid herskede i Gal
lien den for Kelterne eiendommelige klanforfatning med en 
konge, et raad og en folkeforsamling. Samfundet var klanen 
eller kantonen; byerne havde kun betydning for handel og sam
færdsel ligesom i orienten, men ingen politisk betydning som 
i Grækenland og Italien. Derfor var ogsaa de galliske byer, 
selv de befæstede og meget anselige som Vienna og Genava, i 
Romernes öine ikke andet end landsbyer.

Paa Cæsars tid bestod den oprindelige klanforfatning endnu 
i det væsentlige uforandret i de nordlige dele af landet; der
imod havde der i Syd- og Mellemgallien en eller to menneske
aldre forud indtraadt en revolution, som gav adelen magten i 
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hænderne. Dette galliske aristokrati, som tog magten fra kon
gerne, undertrykkede folket. De adelige bemægtigede sig forpagt
ningen af statsindtægterne og overforte alle skattebyrder paa 
de lavere klasser. Derved bragte de disse i ökonomisk afhæn
gighed og gjorde dem i virkeligheden til sine undersaatter. 
Hertil kom. at de omgav sig med talrige drabanter (ambakter), 
som satte dem istand til at gjöre sin vilje gjældende med magt. 
De fornemme familier i de forskjellige klaner sluttede sig nöie 
sammen ved private overenskomster og indbyrdes egteskaber 
og dannede ligesom et sluttet forbund, hvis medlemmer var 
herrer hver i sin klan. Folkeforsamlingerne tabte saaledes sin 
politiske indflydelse, og kongedömmet blev paa de fleste steder 
afskaffet. Istedet for kongen traadte »retsfuldbyrderen», verg- 
obretus, der ligesom den romerske konsul kun valgtes paa et 
aar. Cæsar kunde derfor med fuldt ret sige, at der i dette 
land kun var to klasser af befolkningen, som havde nogen be
tydning, adelen og druiderne; mængdens vilkaar var ikke stort 
bedre end trælles.

Det var ogsaa kun adelen og presterne, som dannede et 
svagt foreningsbaand i den ellers splittede nation, de adelige 
gjennem sine venskabs- og slegtskabsforbindelser, presterne ved 
den aandelige magt, hvorfor det hele folk böiede sig. Der 
fandtes vistnok enkelte större klanforbund; men denne forbindelse 
var af den aller loseste art, altid vexlende mellem alliance og 
hegemoni; kun de belgiske stammer synes at have holdt noget 
fastere sammen. I hvert enkelt forbund rivaliserede de mæg
tigste stammer om hegemoniet, og om en klan havde været 
nödsaget til at give sig ind under sin modstanders klientel, 
ventede den kun paa den forste leilighed til atter at begynde 
kampen. De mægtige klaners væddekamp bragte ikke blot 
disse i strid; men i enhver afhængig klan, i enhver by, ja 
ofte i ethvert hus fortsatte striden sig, idet enhver tog parti 
efter sine personlige forhold. Det var disse stridigheder med 
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sine gjentagelser i bestandig mindre maalestok, som svækkede 
modstandskraften mod fremmede fienders indtrængen og tilsidst 
tilintetgjorde den galliske nation.

Gallernes karakter. Galliske vandringer. Gallerne 
skildres af oldtidens forfattere som livlige, modtagelige for ind
tryk og let begeistrede; især stod de i stort ry for personlig 
tapperhed. »Gallerne sætter störst pris paa to ting,» siger 
den gamle Kato, »krig og vittig tale», og Sallust sætter dem 
i krigsdygtighed endog over Romerne. Men de manglede 
karakterstyrke og ihærdighed; derfor var de ikke istand til at 
udvikle nogen höiere kultur eller skabe nogen fast samfunds
orden. Deres ustadighed og begjærlighed efter alt nyt kommer 
fornemlig tilsyne i deres vand relyst; Gallerne satte hele den 
gamle verden i uro ved sine eventyrlige vandringer.

Det er ovenfor nævnt, at galliske skarer havde sat over 
til de britiske öer og her udbredt sig lige til Skotlands nord
spids. Mod syd strakte de galliske vandringer sig over Spanien, 
Italien, den græske halvö og lige ind i Lilleasien. — Tiden for 
deres indvandring paa den pyrenæiske halvö kjendes ikke; men 
Spaniens betydeligste folkestamme, Keltibererne, det folk, der 
mest haardnakket modstod Romerne, var, som navnet angiver, 
en blanding af Galler og Iberer. — Indvandringen i Italien be
gyndte omkring aar 600 f. Kr. og fortsattes i de folgende aar- 
hundreder. Gallerne besatte efterhaanden hele landet nord for 
Apenninerne og trængte derfra ind i Etrurien. Romerne mödte 
dem forste gang ved Allia 390 og blev fuldstændig slagne. 
Kampen fortsattes i næsten 200 aar; först 222 kunde Gallia 
cisalpina indrettes til romersk provins, og först 191 var al 
modstand knækket. — Samtidig med indvandringen i Italien be. 
gyndte en gallisk vandring mod öst langs Alpernes nordside. 
Strömmen nærmede sig lidt efter lidt den græske halvö, og 
aar 280 bröd Gallerne pludselig ind i Thrakien og Makedonien, 
hvor de anrettede de frygteligste ødelæggelser. Aaret efter 
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trængte de ind i Grækenland og rykkede frem mod Delfi, som 
de vilde plyndre for dets skatte; men lier blev de drevne til
bage, efter sagnet af guden selv, som understøttede sine for
svarere ved jordskjælv og uveir (278). De trak sig nu til
bage til Thrakien, men gik i de følgende aar over til Lille
asien, hvor de i en del af Prygien stiftede en stat, som efter 
dem blev kaldt Galatien. Galaterne blev betvungne af Ro
merne 189; men først under Augustus blev landet romersk 
provins.

I sit hjemland havde Gallerne levet i uanfægtet besiddelse 
af sin gamle frihed. Men da Gallia cisalpina var under
tvunget, og Spanien var kommen i Romernes magt efter Nu- 
mantias fald (133), varede det ikke længe, för de ogsaa i sit 
eget land maatte bukke under for disses herredømme.

II. Galliens erobring af Romerne.
Dannelsen af den narbonensiske provins. Den 

græske koloni M a s s i 1 i a havde i lang tid været Roms ven og 
bundsforvandt. Beskyttet af det romerske venskab var byen 
voxet til en betydelig magt, som beherskede den galliske sø- 
og landhandel. Dens kolonier og faktorier sikrede saavel skibs
farten som veien tillands fra Alperne til Pyrenæerne, og dens 
politiske og merkantile forbindelser strakte sig langt ind i det 
indre af landet. Paa samme tid, som Massilia udvidede sin 
indflydelse og sit landomraade, forplantedes ogsaa den græske 
kultur; men dennes indvirkning paa den galliske nation synes 
dog i det hele at have været ubetydelig og overfladisk. Græsk 
kultur og gallisk barbari stødte til hinanden lige ved kysten.

Det var derfor naturligt, at det maatte komme til hyppige 
og heftige stridigheder mellem Massilienserne og deres galliske 
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naboer, og at Massilia under saadanne forhold tyede til sin 
mægtige romerske forbundsfælles beskyttelse. Romerne var 
ogsaa strax villige til at yde hjælp. Aar 154 beseirede en 
romersk arme efter heftige kampe gallisk-liguriske stammer i 
Alperne og tvang dem til at give Massilienserne gisler og be
tale dem tribut. Lignende expeditioner fandt ogsaa sted i de 
folgende aar. Men först i den gracchiske tidsalder optraadte 
Romerne for alvor og for egen regning som erobrere i Gallien. 
Det var nemlig af den yderste vigtighed for Rom at opnaa en 
sikker forbindelse tillands mellem Italien og Spanien, og det 
gracchiske parti behøvede nyt land for sine kolonisationsplaner. 
Det var ogsaa G. Gracchus’s tro forbundsfælle M. F. Flaccus, 
der som konsul 125 begyndte erobringskrigen hinsides Alperne.

Paa den tid var Ar ver nerne den ledende klan i stræk
ningen fra Pyrenæerne til Alperne. Med dem stred Hæ- 
duerne som de svagere rivaler om hegemoniet. Flaccus vendte 
imidlertid ikke sit angreb mod Arvernerne, men kjæmpede med 
held mod to mindre stammer mellem Alperne og Rhone. Men 
da hans eftermand G. Sextius tilföiede det tapre Allobroger- 
folk et stort nederlag i nærheden af det nuværende Aix, kom 
Arvernerne med sine talrige klienter Allobrogerne til hjælp, me
dens Hæduerne sluttede sig til Romerne. De forenede Arverner 
og Allobroger mödte Romerne med saa overvældende strids
kræfter, at Arvernerkongen ved synet af den romerske hær 
skal have udbrudt: »De er ikke engang tilstrækkelige til et 
maaltid for mine hunde.» Gallerne maatte dog i et blodigt 
slag ved Rhone bukke under for den overlegne romerske di
sciplin og krigskunst. Allobrogerne overgav sig strax til den 
romerske konsul Q. Fabius Maximus, som herefter flk til
navnet Allobrogicus; men Arvernerne bad först om fred, efterat 
de havde lidt et nyt nederlag. Hermed var krigen tilende (121).

Derefter indrettedes en romersk provins mellem Alperne 
og Pyrenæerne. Samtlige folkeslag mellem Alperne og Rhone 
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blev afhængige af Romerne og tvungne til at betale skat. I 
landskabet mellem Rhone og Pyrenæerne beholdt Arvernerne 
friheden, men maatte afstaa ströget sydenfor Cevennerne indtil 
Middelhavet og Garonnes övre löb til Tolosa (Toulouse). Mas- 
silia fik kyststrækningen fra Alperne til Rhone anvist med 
forpligtelse til at holde veiene istand; fra Rhone til Pyre
næerne byggede Romerne selv en hærvei. Paa samme tid an
lagdes nye fæstninger. I öst, hvor G. Sextius havde slaaet 
Allobrogerne, og hvor de talrige varme og kolde kilder indbod 
til bebyggelse, opstod den romerske by »Sextius’s bade», Aqvæ 
Sextiæ (Aix). I vest nedsatte Romerne sig i den gamle 
Gallerby Narbo (Narbonne). Denne blev romersk koloni og den 
sedvanlige residens for statholderen i provinsen, som kaldtes 
den narbonensiske provins eller blot Provincia (Provence).

Cimbrer og Teutoner. Faa aar efter provinsens grund
læggelse truedes Romerne med tabet af den nye besiddelse ved 
Cimbrernes og Teutonernes indfald. En germanisk vandrings
stamme, Cimbrerne, viste sigiaaret 113 ved Østalpernes passer, 
hvor konsulen Gn. Papirius Karbo mödte dem, men led et 
fuldstændigt nederlag ved N o r e i a. Imidlertid forfulgte de ikke 
sin seier, men drog mod vest over Rhinen og Jurabjergene ind 
i Gallien (110). Her slog de gjentagne gange de romerske 
armeer, som sendtes mod dem; navnlig led Romerne et stort 
nederlag 105 ved Arausio (Orange). Veien til Italien stod 
Cimbrerne aaben, og forfærdelsen i Rom var stor. Da drog 
Cimbrerne pludselig bort over Pyrenæerne ind i Spanien. Dette 
blev Romernes frelse. De fik tid til at sende sin berömte og 
prövede feltherre Gajus Marius til at bevogte sin galliske pro
vins. Medens Cimbrerne tilbragte tiden med at kjæmpe mod 
de tapre Keltiberer, benyttede Marius, som havde taget plads 
paa den venstre Rhonebred, deres fraværelse til at opöve sine 
soldater og sætte dem istand til at bestaa den haarde kamp 
mod nordens barbarer. Först i aaret 103 vendte Cimbrerne 
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tilbage fra Spanien og kastede sig nu over den nordlige del af 
Gallien, hvor de overfaldt de belgiske stammer. Men Belgerne 
modstod kjækt deres anfald, uagtet flere andre folkeslag sluttede 
sig til Cimbrerne, blandt disse en ny germanisk stamme, Teuto
nerne. Da besluttede barbarerne at angribe selve Italien. Masserne 
delte sig; Teutonerne sögte fra vest, Cimbrerne fra öst at trænge 
ind i landet. Marius laa i en befæstet leir ved Iséres udlob i 
Rhone. Teutonerne forsøgte först at lokke ham ud, derpaa at 
storme leiren, men forgjæves; tilsidst drog skaren forbi ham. 
Toget varede i 6 dage. Da bröd Marius op og indhentede fien
den ved Aqvæ Sextiæ (102). Barbarerne blev tilintetgjorte 
i en forfærdelig kamp; da mændene var overvundne, kjæmpede 
kvinderne bag sine vogne og dræbte sig selv eller lod sig 
dræbe for ikke at blive fangne. Plutarch fortæller, at Massili- 
enserne lod sine vinhaver, der efter slaget tiltog overordentlig i 
frugtbarhed, omgjærde med de ben, hvoraf marken var bedækket. 
— Cimbrerne havde imidlertid trængt ind i Italien, hvor de aaret 
efter nedhuggedes paa de randiske marker i nærheden af 
Verona.

Indre forhold indtil Cæsars statholderskab. Ro
merne havde frelst sin provins fra de cimbriske og teutoniske 
barbarer; men provinsen selv var endnu ikke paa langt nær 
bragt til ro. I de förste sexti aar efter dens grundlæggelse 
var de undertvungne folkeslag i en næsten bestandig gjæring, 
og Romerne maatte flere gange med vaaben kue deres forsög 
paa opror. Thi Gallerne blev tvungne til agerbrug, og de ro
merske skatte-indkrævere og romerske spekulanter kappedes 
om at udsuge befolkningen. Heraf fulgte misfornöielse, for
armelse og uro. Imidlertid indvandrede Romere i masse og 
nedsatte sig i provinsen. »Provinsen Gallien er fuld af kjöb- 
mænd,» heder det i en beskrivelse fra omkr. 70, »den vrimler 
af romerske borgere; ingen Galler foretager en handel uden 
gjennem en romersk borger, hvert guldstykke, som cirkulerer, 
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staar i romerske borgeres böger.» At romersk civilisation 
under saadanne forhold maatte gjöre raske fremskridt, er en 
selvfølge.

I det endnu frie Grallien begyndte ogsaa den romerske 
kultur at udbrede sig og i folge med handel og samfærdsel at 
bane vei for en fremtidig erobring. Saaledes blev snart vin
handelen en guldgrube for de italiske kjobmænd — ikke sjelden 
solgtes et fad vin for en slave — og andre luxusartikler f. ex. 
italiske heste fik fordelagtig afsætning. Det forekom endog, 
at romerske borgere erhvervede sig grundbesiddelse hinsides 
den romerske grænse, og det latinske sprog var ialfald kjendt 
i Grallien för erobringen.

Medens den romerske indflydelse mere og mere gjorde sig 
gjældende fra syd, truedes Grallerne fra öst af de fremtrængende 
germaniske nationer. Men Gallerne, som var helt optagne af 
sine egne indre stridigheder, gjorde intet forsøg paa at slutte 
sig sammen til forsvar mod de mægtige fienders indtrængen. 
Tvertimod, de rivaliserende stammer tyede endog til de frem
medes bistand for at beseire sine modstandere, og naar det ene 
parti sluttede sig til Romerne, gjorde det andet fælles sag med 
Germanerne. Saaledes havde Hæduerne allerede ved Romernes 
förste optræden i Gallien sögt stötte hos disse og ved Ro
mernes indflydelse opnaaet hegemoniet, efterat deres rivaler Ar
vernerne var overvundne (121). Men det varede ikke længe, 
inden Se kvanerne sögte at gjöre dem rangen stridig, og disse 
tog sin tilflugt til Germanernes hjælp. De indkaldte den ger
maniske konge Ariovist (71). Denne hjalp dem vistnok til at 
beseire Hæduerne, men förte bestandig nye- skarer over Rhin, 
for hvilke han krævede bopæle, og holdt begge folk, ikke 
mindst Sekvanerne, under et trykkende herredomme. Saadan 
var stillingen, da Cæsar ankom som statholder til den narbo- 
nensiske provins i aaret 58.
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Cæsars krige i Gallien (58—51). Da Cæsar ud paa 
vaaren 58 kom til Genava (Genf), fik han strax anledning til 
at blande sig i Galliens forhold. Paa grund af overbefolkning 
og de bagenfor boende Germaners tryk havde Helvetierne be
sluttet at forlade sit land og söge nye boliger i Gallien. De 
satte ild paa sine byer og landsbyer, vandrede ud med kvinder 
og börn og bad Cæsar om tilladelse til at drage gjennem den 
romerske provins. Men da de fik afslag, gik de over Jura
bjergene ind i Sekvanernes og Hæduernes land. Da kaldte 
Hæduerne Cæsar til hjælp mod den helvetiske indvandring. 
Han kom og vandt en glimrende seier ved Bibrakte (Autun). 
Af 380,000 Helvetier undkom 120,000, der blev tvungne til 
at vende hjem til sit distrikt, forat dette ikke skulde besættes 
af Germanerne. — Saavel Sekvanerne som Hæduerne bad derpaa 
Cæsar om bistand mod Ariovist, som havde tvunget Sekvanerne 
til at afstaa en stor del af sit land og syntes at ville grund
lægge et germanisk rige i Gallien. Cæsar lod sig ikke bede 
to gange om at overtage forsvaret mod Germanerne; thi lian 
forstod, at disse var farligere fiender af Homernes herredomme i 
Gallien end Gallerne selv. Ariovist blev overvunden i et stort 
slag (i det sydlige Elsass) og maatte med levningerne af sin 
hær trække sig tilbage over Khin. Saaledes lykkedes det 
Cæsar at overvinde to mægtige fiender i et aars krigstog (58).

I begyndelsen var der stor glæde r Gallien over Cæsars 
seire; men det viste sig snart, at Gallerne kun havde skiftet 
herrer. Cæsar förte ikke sine legioner hjem, men begyndte at 
raade over landet, som om det var erobret, tilbageholdt gisler 
og krævede skat. Da vaagnede endelig Gallerne til kamp for 
sin uafhængighed. De belgiske stammer, som engang för havde 
seet nytten af fælles forsvar, da de værgede sig mod Cimbrer
nes anfald, sluttede sig sammen til et forsvarsforbund mod Ho
merne (57). Cæsar gik over floden Axona (Aisne), slog leir 
ved dens bredder og opförte forskansninger. Belgerne rykkede 
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imod ham med 300,000 mand; men uenighed og mangel paa 
proviant bevirkede, at hæren opløstes. Da bröd Cæsar op og 
undertvang den ene stamme efter den anden. Haardest var 
kampen mod Nervierne; men tilsidst seirede dog Cæsar i et 
slag ved floden Sabis (Sambre), hvor næsten hele den nerviske 
hær blev dræbt. »Af 300 senatorer,» sagde oldingerne til 
Cæsar, »er kun 3 tilbage, af 60,000 krigere neppe 500 ilive.» 
— I samme aar kuede underfeltherren Publius Krassus Armo- 
rikerne (i Bretagne og Normandi).

I det folgende aar (56) kom den störste del af vestkysten 
i Romernes magt; Veneterne solgtes som slaver. Samme aar 
blev Akvitanerne overvundne af Krassus. Saaledes syntes 
næsten hele Gallien undertvunget.

Germanerne havde ikke opgivet forsøget paa at faa fast 
fod i Gallien. Aar 55 lykkedes det dem at komme over Rhin- 
floden (i nærheden af Nimwegen og Cleve). De underhandlede 
med Cæsar om nye bopæle; men han bemægtigede sig trolöst 
deres hövdinger og overfaldt derpaa udvandrerne. Af 430,000 
undkom kun faa fra blodbadet. Derpaa drog Cæsar selv over 
Rhinen, men vendte strax tilbage efter at have indgydt Ger
manerne skræk.

Omtrent lignende öiemed havde hans to tog til Britannien, 
som foretoges aar 55 og 54; begge tog havde ikke synderlig 
anden umiddelbar folge, end at de udbredte frygten for Romerne 
og forebyggede, at Britannerne understottede sine stamfrænder 
paa fastlandet.

Mangel paa levnetsmidler tvang Cæsar til i vinteren 54— 
53 at lægge sine tropper paa forskjellige kanter af landet. 
Heraf benyttede befolkningen sig til at overfalde de spredte 
troppeafdelinger; thi misfornöielsen var almindelig, og man 
sukkede overalt under Romernes tryk. Men alle de stammer, 
som reiste sig til kamp, undertrykkedes og straffedes haardt; 
Eburonerne blev næsten udryddede. Samme aar (53) gjorde
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Cæsar atter et tog over Rhin; men Germanerne trak sig til
bage til skovene, og Cæsar vendte om efter at have opkastet 
en broskanse.

Endnu var Gallernes modstand ikke fuldstændig kuet; 
Romernes straffe og især den ansete karnutiske adelsmand 
Akkos henrettelse vakte den stærkeste forbitrelse. Karnuterne 
gjorde opstand og dræbte i Genabum (Orleans) alle de Romere, 
som fandtes i byen. Bevægelsen forplantede sig til det hele 
land, og i spidsen for reisningen traadte Arvernerne med sin an- 
förer, den tapre og ædle Vercingetorix. Kampen var blodig 
og haardnakket; men Cæsars feltherretalent og hans soldaters 
udholdenhed og tapperhed gik dog tilsidst af med seiren. 
Vercingetorix indesluttedes i byen Alesia (ved Sémur i de
partementet Cöte d’Or); men de beleirende Romere omringedes 
af en uhyre overmagt og maatte forsvare sig ved vidtstrakte 
befæstningsverker. De slog imidlertid alle angreb tilbage, og 
omsider blev Veringetorix nödt til at overgive sig og byen til 
Cæsar(52). Hermed var krigen væsentlig til ende; de kampe, 
som Cæsar maatte bestaa i det folgende aar, var af mindre be
tydning. Det sidste forsög paa modstand fandt sted i Uxello- 
dunum (rimeligvis i nærheden af Figeac ved floden Lot); Cæsar 
indtog byen og lod hænderne afskjære paa dens forsvarere.

Gallien ordnedes nu som romersk provins og blev foreløbig 
forenet med den narbonensiske. Faste skatter paalagdes til hen- 
imod 8 millioner kroner; men samfundsordningen med klan
forfatning og oligarchi fik lov at bestaa, religionen respekteredes, 
og prestevældet blev urört. Thi da borgerkrigen udbrod i 
Italien, og Cæsar maatte trække sine tropper tilbage over 
Alperne, gjaldt det fremfor alt at holde Gallien i ro.

Cæsars erobring af Gallien er af stor verdenshistorisk 
betydning, ikke blot derved, at et stort og merkeligt folk gik 
politisk tilgrunde, men fornemlig, fordi Germanernes indtrængen

2
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stansedes i flere hundrede aar; i denne tid slog nemlig den ro
merske kultur saa dybe rödder, at Gallien omdannedes til et 
romersk land.

III. G-allien under Romernes herredømme.
Politiske begivenheder under de første keisere. 

Hverken under borgerkrigen i Italien eller i de folgende aar- 
tier gjorde Gallerne noget forsög paa samlet opstand mod 
det romerske herredomme; thi folkets kraft var brudt ved 
den langvarige og blodige krig. Et par enkeltstaaende op
ror under Augustus's regjering dæmpedes snart, og derefter 
var Gallien i ro til aar 21 e. Kr. Da bragte de romerske 
skattebyrders tryk og de romerske embedsinænds overmod 
Treveren Julius Florus og Hædueren Julius Sacrovir til 
at gjöre opstand. Florus satte de belgiske og Sacrovir de kel
tiske folk i bevægelse; men begge reisninger mislykkedes, og 
førerne dræbte sig selv.

Da Kaligula drog gjennem Gallien og plyndrede og dræbte 
for at tilfredsstille sin havesyge, vakte dette vistnok den störste 
forbitrelse; men det kom dog först til nye uroligheder i slut
ningen af Neros regjering. Det var fra Gallien, at den be
vægelse gik ud, som styrtede Nero og satte Galba paa tronen. 
Uroen- udbredte sig herfra til de övrige provinser, og det ro
merske rige var i 2 aar (68—70) skueplads for de voldsomste 
rystelser. Kom havde i denne tid 4 keisere.

Disse tron-revolutioner bevægede den ædle Bataver- Clau
dius Civilis til at reise sine landsmænd til kamp mod Ro
mernes herredomme. Bata verne havde i lang tid været Ro
mernes forbundsfæller, men var lidt efter lidt komne i et tryk
kende afhængighedsforhold til Rom. Civlis begyndte kampen 



19

med held og- opfordrede Gallerne til at slutte sig til opstanden. 
Da nu Capitoliuin paa denne tid gik op i luer, tolkedes dette 
som et varsel om Romerrigets fald, og mange fattede det liaab, 
at befrielsens time var kommen. Trevererne og Lingonerne 
(omkring Langres) greb til vaaben, og selv en romersk hær 
svor opstandens ledere troskab; men nogen samlet reisning 
kom ikke istand. Da Kernerne sammenkaldte en almindelig 
forsamling fra de forskjellige stammer for at raadslaa om krig 
eller fred, viste det sig, at næsten alle foretrak rolig lydighed 
for kamp for uafhængigheden. Trevererne og Lingonerne, der 
forgjeves opfordredes til at nedlægge vaabnene, blev snart 
overvundne af Romerne; men Civilis holdt sig endnu nogen tid, 
indtil folkets misnöie med den frugteslöse krig ogsaa förte Ba- 
taverne tilbage i de gamle forhold (70).

-Gallernes deltagelse i Civilis's opstand var deres sidste, 
svage forsøg paa at rive sig lös; de havde allerede begyndt 
at forsone sig med det romerske herredomme. Thi under Ro
mernes styrelse var landet stadig gaaet fremad i økonomisk 
trivsel, medens befolkningens uafhængighedsfølelse stedse var 
bleven svagere. Romersk borgerret tilstodes nemlig Gallerne 
i bestandig større udstrækning*),  og paa samme tid berøvedes 
den galliske nationalitet sin hovedstøtte ved undertrykkelsen af 
druidernes stand. Allerede Augustus forbod romerske borgere 
at deltage i druidernes kultus og søgte at tilintetgjøre deres 
religion ved at gjøre de druidiske guder til romerske og bygge 
templer med disses dobbelte navn (Belen-Apollo, Mars-Camul etc.). 
Klaudius gik endnu videre; han erklærede de druidiske prester 
for fredlöse og dömte til döden enhver, som bar de druidiske tegn 

*) Klaudius gav en mængde Gallere romersk borgerret og aab- 
nede Gallere adgang til senatet. Man opbevarer endnu i 
Lyon paa kobbertavler brudstykker af hans tale i senatet i 
den anledning. — Galba gav alle Gallere romersk borgerret. 

2*
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og talismaner. Druiderne kommer atter frem under*  den sidste 
opstand; de spaar Roms undergang og lover herredommet over 
verden til et folk nordenfor Alperne; men fra denne tid ligger 
de mere og mere under*  for den overmægtige romerske 
civilisation.

Indre forhold. Romersk civilisation. Da Gallien 
var kommet under Romernes herredomme, tog handel, sam
færdsel og industri et raskt og kraftigt opsving; landets 
rige hjælpekilder udnyttedes, skove ryddedes, marker op- 
dyrkedes, veie anlagdes. Flere kornsorter, vin og ost fra 
det narbonensiske Gallien tandt i Italien og selv i Rom et 
fordelagtigt marked. Bergverkerne i Pyrenæerne gav rigeligt 
udbytte, og industrien stod forholdsvis höit navnlig i forarbeidelsen 
af grovere varer; saaledes var uldkapperne fra Langres og Saintes 
(de saakaldte caracallæ) bekjendte viden om, og de galliske 
metalarbeider meget efterspurgte. — Byerne tiltog i antal og 
rigdom; romerske kolonier grundlagdes og blev her som over
alt arnesteder for romersk kultur. Paa Augustus’s tid fandtes 
de mest blomstrende byer i de dele af landet, som stödte til 
Italien, især var de romerske kolonier Lugdunum (Lyon), 
Årelate (Arles) og Forum Julii (Frejus) betydelige. Men fra 
det 2det aarhundredes begyndelse spredte virksomheden sig ud 
over det hele land; Maguntiacum (Mainz), Augusta Treverorum 
(Trier), Colonia Agrippina (Köln), Lutetia (Paris), Burdigala 
(Bordeaux) og mange andre anselige byer viser det liv, som 
rörte sig saavel i landets indre som ved dets grænser.

Fra det narbonensiske Gallien, som allerede i det 1ste aar- 
hundrede mere lignede Italien end en provins *),  udbredte det 
romerske sprog sig hurtig til de nordligere egne. Krigs
tjenesten og den livlige handelsforbindelse bragte Gallerne i 

*) Blandt flere hundrede latinske indskrifter er kun 2 fundne i 
keltisk sprog (skrevne med græske bogstaver).
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liyppig berörelse med, Romerne, og da de romerske embedsmænd 
kun brugte sit eget sprog, kom ialfald den galliske adel snart 
til at foragte sit modersmaal og foretrække det romerske. — 
Romerske skoler oprettedes; foruden Massilia*)  nævnes 
Lyon og Autun (Augustodunum), senere Bordeaux som hoved
sæder for videnskabelig dannelse. Selv i de senere forfalds- 
og trængselstider drog regjeringen omsorg for ungdommens 
undervisning. Keiserne Valens, Gratian og Valentinian II 
forordnede saaledes, at undervisningen i de större byer 
skulde overdrages til prövede græske og romerske rhetorer og 
grammatikere, og at disse skulde löunes af statskassen. — Gal
lerne begyndte tidlig at yde bidrag til den romerske litte
ratur. Den elegiske digter Cornelius Gallus, en ven af Ho- 
rats og Virgil, var fra Frejus, Pompejus Trogus, den forste 
forfatter af en romersk universalhistorie, fra Vokontiernes land 
(Die i la Drome); i det 4de aarhundrede levede Decimus 
Ausonius fra Bordeaux, sin tids mest ansete digter og keiser 
Gratians lærer, i det 5te Sidonius Apollinaris, som paa en 
gang var digter og biskop. — Det kraftigste vidnesbyrd om den 
romerske civilisations herredomme i Gallien giver dog de tal
rige og storartede levninger af romersk kunst (triumfbuer, 
templer, amfitheatre, vandledninger), som findes rundt om i det 
nuværende Frankrigs byer, især i de sydlige egne. I Orange 
bevares endnu en herlig triumfbue, i Vienne Livias og Augustus’s 
tempel og i Nimes det saakaldte »maison carrée», væsentlig efter
lignet i Madeleine-kirken i Paris. Nimes besidder ogsaa et af de 
störste og bedst vedligeholdte romerske amfitheatre**)  og i sin 

*) Tacitus roser Massilia, fordi denne by „forenede græsk be
levenhed med provinciel tarvelighed.“ Det var ikke ualmin
deligt, at fornemme Komere foretrak at studere her isteden
for i Athen.

**) Nimes’s „Arenaer“ havde plads for 34000 tilskuere. Korns
Coliseo“ rummede 87000.»



22

nærhed en höist merkelig levning af en romersk vandledning, 
den kolossale »pont du Gard», som gaar over et dalströg i 
en höide af næsten 50 meter.

Med den romerske civilisation fulgte ogsaa romersk 
liv og romerske laster; men den fremmede kultur formaaede 
dog ikke ganske at kvæle den galliske nationalitet. Det gamle 
keltiske sprog vedblev fremdeles at leve i de vestlige og nord
lige dele af landet, hos Armorikerne og i Belgernes land, 
og befolkningen bevarede grundtrækkene i sin karakter. Endnu 
i det 4de aarhundrede dadies Gallerne for sin letsindighed, 
nyhedssyge og lidenskabelighed, men roses for sirt krigsdygtighed; 
oldingen og den kraftige mand udsatte sig med lige mod for 
krigens farer.

Den rolige og lykkelige tid, som gjorde det muligt for 
den romerske civilisation at fæste rod i Gallien, varede ikke ud 
over det 2det aarhundrede. Krige mellem feltherrerne om 
keisertronen, Germanernes indfald, statholdernes voldsherredomme, 
men fremfor alt skatternes stigende tryk lagde grunden 
til det dybe forfald, hvori landet befandt sig i det romerske 
herredommes sidste tider.

Galliens provinsforvaltning. Borgerkrigen og en 
tidlig död hindrede Cæsar i at beskjæftige sig med Galliens 
forhold, og heller ikke Augustus kunde foretage nogen forandring 
i den midlertidige ordning, férend han var bleven eneherre over 
den romerske verden. Först aar 27 f. Kr. kom han til Gal
lien. Paa et möde i Narbonne bestemte han afgifterne nöiere 
og inddelte det af Cæsar erobrede land i 3 provinser. Han 
optog den gamle tredeling efter folkets hovedgrupper; men 
for at löse de gamle politiske og folkelige baand flyttede han 
grænserne og gav mange byer nyt navn*).  Aqvitania ud
straktes mod nord til Loire; det keltiske Gallien, som efter 

*) Augusta, Augustodunum, Cæsaromagus, Cæsarodunum ete.
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hovedstaden, Lyon, fik navnet Lugdunensis, indskrænkedes 
til landet mellem Loire, Seine og Marne; af resten dannedes 
Belgiea. Omfanget af den narbonensiske provins blev 
uforandret. —-Ved provinsdelingen mellem Augustus og senatet 
tilfaldt de 3 nye keiseren, som lod dem bestyre Ved legater, den nar
bonensiske blev senats-provins og fik en proconsul til statholder.

Allerede under Tiberius dannedes af den venstre Rhinbred 
2 særskilte provinser, övre og nedre Germanien; men selv efter 
denne udskillelse blev provinsernes omfang for stort; hver af 
dem deltes derfor efterhaanden i flere.

Konstantin den store inddelte riget i 4 præfekturer. Det 
ene af disse, præfectura Galliarum med hovedstaden Trier, be
stod af Spanien, Gallien og Britannien, som hver udgjorde et 
diöces; diöceset Gallien deltes atter i 17 provinser. I 
spidsen for præfekturet stod en præfectus prætorio, for 
diöceset en vi car iu s, for hver provins en rector. — Trop
perne kommanderedes af comites og du ces, som i alminde
lighed havde sin plads ved grænserne.

I byernes vilkaar herskede der i begyndelsen af det ro
merske herredomme stor forskjellighed, baade fordi talrige ro
merske kolonier anlagdes, og fordi dei* blev tilstaaet mange 
galliske byer og folk særegne forrettigheder; nogle blev frie 
og romerske forbundsfæller, medens andre holdtes i et trykkende 
afhængighedsforhold. Men det varede ikke længe, forend disse 
forhold udjevnedes, navnlig ved indførelsen af den saakaldte 
dekurionat-forfatning, som fra Italien overførtes til 
de fleste af keiserrigets provinser. Det hele land blev nemlig 
delt i et vist antal municipale distrikter (en by med et til
liggende, ofte betydeligt territorium), og i hvert af disse over
droges den kommunale styrelse til et arveligt by-senat, de curia, 
hvis medlemmer kaldtes decuriones. Foruden bestyrelsen af 
byens indre anliggender, tilsynet med dens grundeiendomme, 
offentlige bygninger, vandledninger etc. laa ogsaa inddrivelsen 
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af stats-skatterne i dekurionernes haand. Retspleien derimod 
udövedes i almindelighed af provinsens statholder. — Dekurio- 
nerne dannede den förste stand i Gallien; ved siden af dem nöd 
de saakaldte possessores, besiddere af store grundeiendomme, 
megen anseelse. Den laveste klasse af frie, som dels bestod af 
byboere (haandverkere eller daglönnere), dels af smaabönder, 
kaldtes almindelig plebeier. Denne klasse synes ikke at 
have været meget talrig. Den störste del af landbefolkningen 
var nfri, dels livegne (coloni), dels slaver.

Den vigtigste skat var grundskatten, som allerede ind
fortes af Augustus. Ved siden af denne stod en kopskat, 
der betaltes af dem, som ingen grundeiendom besad, baade frie, 
koloner og slaver. Skattepaalæggene var i begyndelsen saa 
rimelige, at de ikke skadede provinsernes velfærd. Men da 
statens fornødenheder bestandig steg, og embedsmændenes ud
sugeiser bestandig blev större, voxede skatterne til en utaalelig 
byrde. Den massiliske presbyter Salvianus (fra det 5te aar
hundrede) fortæller, at mange endog flygtede over til Germa
nerne for de trykkende skatters skyld og »sögte hos barbarerne 
romersk menneskelighed, fordi de hos Romerne kun fandt bar
barisk umenneskelighed.» Landbefolkningen, dels livegne dels 
lavere frie, blev ved enden af det 3dje og atter i det 5te aarh. 
drevet til formeligt opror; de dannede under navn af bagaudæ, 
et forbund, som kun med möie undertrykkedes. Men ogsaa de 
höiere stænder og navnlig dekurionerne led under de haarde 
skattebestemmelser. De maatte som oftest dække skatte-restan
cerne ved egne midler, og da Konstantin den store fratog 
mange byei' deres grundeiendom for at udstyre kirker og 
klostre, blev byrden ved dekurionernes stilling endnu större. 
De nödtes fra nu af til ogsaa at vedligeholde byens veie, vand
ledninger etc. paa egen bekostning, en udgift, som de hidtil 
havde bestridt ved indtægten af byens grundeiendomme. Derfor 
sögte de paa alle maader at blive sin stilling kvit; de traadte 
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i krigstjeneste eller gik over i den geistlige stand, eller de 
forlod sit hjem og opgav sin eiendom. Saaledes blev udstrakte 
landstrækninger til örkener, fordi jorden ikke længer kunde 
drives med fordel, byernes mure laa i ruiner, og borgernes antal 
aftog bestandig. — Imidlertid havde kristendommen fundet 
indgang i Gallien, og en ny indflydelsesrig stand, den kristne 
geistlighed, var fremstaaet. Det var den kristne kirke, som 
reddede de romerske institutioner og den romerske civilisation 
fra fuldkommen sammensynken, og kun kristendommens lære 
formaaede at bringe det jammerfulde liv nogen tröst og lindring.

Kristendommen og den kristne kirke. Allerede i 
den forste halvdel af det 2det aarhundrede var kristendommen 
kommen til Gallien. Den forste kristne menighed stiftedes i 
Lyon af biskop Pothinus, som i spidsen for nogle prester 
var udvandret fra Smyrna. Han vandt i faa aar en talrig 
menighed, forsvarede med kraft den rene lære mod kjætterne 
og led, 90 aar gammel, matyrdöden under M. Aurelius’s kristen
forfølgelse (177). Siden stod den for sin' lærdom berömte 
Irenæus i spidsen for kirken i Lyon; ogsaa han fandt döden 
som martyr, da Sept. Severus forfulgte de kristne (202). — 
I landets nordlige egne udbredtes kristendommen först fra 
midten af det 3dje aarhundrede. Henimod aar 250 drog 7 bi
skoper ud fra Rom for at vinde Nordgallien for troen. Den 
mest bekjendte af disse missionærer er den hellige Dionysius 
(St. Denis), som halshuggedes paa Marsbjerget (Montmartre) 
i nærheden af Lutetia (Paris) og begravedes af en from kvinde 
paa den slette, som endnu bærer hans navn. —• Efterat Kon
stantin den store havde gjort ende paa forfølgelserne, steg 
antallet af de kristne menigheder med stor hurtighed; i be
gyndelsen af det 4de aarhundrede fandtes biskoper selv i Köln, 
Rheims, Rouen og Bordeaux.

Munkevæsenet, som i begyndelsen af det 4de aarh. 
bragtes fra orienten til occidenten, fandt i begyndelsen streng 
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misbilligelse; men munkelivets ry for hellighed og mange 
frommes önske om at trække sig tilbage til ensomheden fra en 
ulykkelig og fordærvet verden bevægede snart de vestlige 
lande til at fölge østerlandenes exempel. Ved Galliens sydkyst 
paa de smaa öer Lerina og Lero (St. Honoré og St. Marguerite) 
opstod de förste galliske klostre, og ikke længe efter dannede 
der sig lignende foreninger.i Gallien selv. Martin, som kun 
ngjeme forlod ensomheden, da han 375 valgtes til biskop af 
Tours, grundede et kloster i nærheden af sit biskopelige sæde. 
Martin af Tours og Johannes Cassianus, som i begyn
delsen af det 5te aarhundrede stiftede 2 klostre i Marseille, 
blev de fornemste grundlæggere af munkevæsenet i Gallien. 
Omendskjönt munkelivet snart betragtedes som den bedste og 
sedvanlige forberedelse for de höiere geistlige embeder, hörte 
dog munkene som saadanne kun til lægfolket, og de stod lige
som alle andre kristne med hensyn paa tro og tugt under bi
skopens opsigt. Biskopens samtykke maatte ogsaa indhentes, 
naar et kloster skulde stiftes.

Den kirkelige me trop oli t an-for fatning opkom i 
Gallien henimod slutningen af det 4de aarhundrede. Denne 
ordning havde i regelen den verdslige forvaltning til forbillede. 
Til det municipale distrikt (kommunen) svarede biskopens stift, og 
presteskabet inden dette underordnedes den i distriktets hovedby 
residerende biskop. Men over de övrige biskoper inden samme 
provins stod metropoliten (erkebiskopen), som havde sit sæde 
i provinsens hovedstad (metropolis). Undertiden finder vi ogsaa 
en og samme biskop i spidsen for flere provinser. Dette var 
navnlig tilfældet med biskopen i Bom. — I de östromerske 
lande dannedes endnu mere vidtstrakte kirkelige forvaltnings- 
distrikter, svarende til de verdslige diöceser, hvori Konstantin 
den store havde inddelt riget. Samtlige biskoper og metropo- 
liter inden et saadant diöces underordnedes metropoliten i dets 
hovedstad, som i egenskab af diöcesets kirkelige forstander eller 
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diöces-forfatning ikke gjennemfort. Den synes ialfald for en 
del at være strandet paa den romerske biskop, som gjorde for
dring paa at være hele den vestlige kirkes primas, fordi han 
stod i spidsen for den eneste apostoliske kirke i vesten. I 
Gallien sögte han saaledes at drage fordel af striden mellem 
biskoperne i Arles og Vienne om metropolitan-myndigheden i 
provincia Viennensis. Han afgjorde striden til fordel for bi
skopen i Arles, der havde sögt hans bistand, og indsatte ham 
som sin vicarius for den galliske kirke. Da denne kort efter 
gjorde forsög paa at unddrage sig den romerske overhöihed, 
udvirkede den romerske biskop Leo I en resolution af keiser 
Valentinian III (445), der udtrykkelig tilkjendte ham ret til, 
som höieste kirkelige instans, at modtage appel fra alle metro- 
politer i det vestlige rige. Derved tilkjendte han ham i vir
keligheden supremati over hele den vestlige kirke.

I et bestemt forhold til staten traadte den kristne 
kirke först, efteråt kristendommen var hævet til statsreligion af 
Konstantin den store. Dette forhold var i begyndelsen et afgjort 
afhængighedsforhold. Keiseren sammenkaldte de kirkelige kon
cilier og bekræftede deres beslutninger; han besatte de betyde
ligere bispedommer, og hans love fandt ubetinget antagelse, 
selv om de indeholdt bestemmelser om kirkens forfatning, lære 
og tro. Paa den anden side viser sig allerede nu spiren til 
den overlegenhed over den verdslige magt, som udviklede sig i 
de folgende aarhundreder. Den forrang, som geistligheden i egen
skab af c 1 e r u s (Herrens lod) krævede lige over for lægfolket, 
blev snart anerkjendt, og kirkens bestandig voxende rigdomme*)  
gjorde geistligheden ökonomisk uafhængig. Geistligheden be

*) Aar 321 udkom en lov, som tillod enhver at testamentere til 
kirken hvad og saa meget, han vilde. Denne tilladelse blev 
benyttet i stor udstrækning.
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gyndte at unddrage sig den verdslige dommermyndighed, og 
paa samme tid inddrog den flere og flere saakaldte kirkelige 
sager (f. ex. spörgsmaal vedkommende egteskab og testament) 
under sin jurisdiktion. De galliske biskoper blev endog de 
høieste borgerlige øvrighedspersoner. Despotismens udsugeiser 
og byernes forfald havde gjort borgerraadene modlöse og lige
gyldige; men biskopen var fuld af liv og iver. Han tilbod at 
lede alt og vaage over alt, og byen, der saa haardt trængte 
til beskyttelse, overdrog til sin biskop den höieste myndighed i 
kommunen.

Imidlertid blev forholdene i Gallien stedse sørgeligere. 
Noden steg i samme grad, som kraften til at modstaa tidens 
ulykker sank, og befolkningen grebes af en fortvivlelse, der 
søgte at bedøve sig i de vildeste nydelser. End ikke evange
liets lære fonnaaede at sætte grænse for den tiltagende usede- 
lighed, som truede alle borgerlige og moralske baand med op
løsning. — Saadan var tilstanden, da de kraftfulde og ungdoms
friske Ger m aner vandrede ind og tog landet fra den svækkede 
og udartede gallo-romanske befolkning. Men den kristne 
kirke stod urokket og overgav til landets nye herrer levnin
gerne af den gamle kultur, som den havde reddet fra undergang.

Germanernes indfald og bosættelse i Gallien. Efter 
Ariovists nederlag havde Gallien fred for Germanernes angreb 
i flere hundrede aar; en stærk hær ved Rhinen, frygt for det 
romerske navn og indre splittelse holdt dem tilbage. Men fra 
begyndelsen af det 3dje aarhundrede svækkedes det romerske 
rige mere og mere ved de idelige revolutioner, medens fra 
samme tid de germaniske stammer, som havde sin bolig ved 
Galliens grænse, sluttede sig sammen til mægtige folkeforbund; 
de forhen hyppige navne paa enkelte folk forsvinder og giver 
plads for nye fællesnavne. Era nu af begynder en langvarig 
og haardnakket kamp mellem Homere og Germaner, først ved 
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grænsen, siden i det indre af landet, indtil omsider Germanerne 
kommer i. besiddelse af det hele land.

Strax i begyndelsen af det 3dje aarhundrede optræder i 
det sydvestlige Germanien en folkeforening under navnet A1 e - 
m a n n e r. De omtales forste gang i keiser Karakallas historie; 
det fortælles nemlig, at denne overvandt »det talrige, til hest 
fortræffelig kjæmpende Alemannerfolk» ved Main. I den anden 
halvdel af det 3dje aarhundrede lykkedes det for dem at erobre 
de romerske besiddelser paa den höire side af övre Rhin; men 
de sögte forgjeves at sættte sig fast paa den venstre bred af 
floden.

Navnet Franker er fra midten af det 3dje aarhundrede 
fælles betegnelse for Alemannernes nordlige naboer mellem 
Rhin og Weser. De nævnes forste gang aar 242. Keiser 
Aurelian, dengang legion-tribun, slog en krigerskare, som 
kaldte sig Franker, ved Mainz, tog 300 tilfange og lod dem 
sælge som slaver. Omkring 20 aar efter viser sig frankiske 
hjælpetropper i en romersk hær. Da Frankerne som oftest 
optræder i spredte folger og kun under fælles fare slutter sig 
sammen, danner de vistnok endnu ikke noget fast, vedvarende 
forbund. Först efteråt de for en stor del havde nedsat sig i 
Gallien, sammenfattedes de stammer, som var bievne tilbage 
ved Rhinens bredder under fællesnavnet de ripuariske 
Franker, medens de, som havde taget bolig i Gallien, kaldtes 
de s ali ske*).  — Græske og romerske skribenter skildrer 
Frankerne som opfyldte af en umættelig krigslyst. »De holder 
det for den störste ulykke at leve uden möie, og krig er for 
dem den höieste lykke.» De roses for sin gjestfrihed, men 
beskyldes for at være upaalidelige og lögnagtige; selv mened 
skal de ikke have regnet for nogen skam.

*) Efter S alierne, som dannede folkets kjærne, og hvis hjem 
var Salland ved Yssel.
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I begyndelsen trængte Frankerne over Rhinen kun for at 
plyndre og röve; men snart tragtede de ogsaa efter boliger i 
Grallien, som var langt mere frugtbart og veldyrket end deres 
eget hjem. Henimod midten af det 4de aarhundrede fik de 
efter heftige kampe fast fod i Batavien, og kort efter vandt 
de ogsaa det sondenfor liggende Toxandrien. Omtrent paa 
samme tid overlod keiser Konstantins Alemannerne en land
strækning paa den venstre Rhinbred (sandsynligvis i det nu
værende Elsass).

Men Germanerne stansede ikke sine plyndretog, fordi de 
havde faaet boliger i landet; de herjede næsten over det hele 
land. Mere end 40 byer ved Rhin, blandt disse Köln, ero- 
bredes og odelagdes. Da sendte keiser Konstantins Julianus 
til Galliens forsvar. Efter en glimrende seier 357 ved Argen- 
toratum (Strassburg) fordrev han Alemannerne, forfulgte dem 
paa den anden side af Rhin og tvang dem til at bede om fred. 
Derefter overrumplede han Frankerne i Toxandrien; men disse 
lod han beholde sine besiddelser med forpligtelse til at yde 
krigstjeneste endog mod sine stamfrænder.

Kun faa aai' holdtes Germanerne i skræk ved disse neder
lag. De begyndte snart igjen sine angreb, og saavel keiser 
Valentinian I .som hans efterfølger, Gratian, maatte gjøre krigs
tog mod Alemannerne, som gjentagende dreves tilbage hinsides 
Rhin. Keiser Honorius’s- formynder Stilicho var den sidste, 
som sikrede Rhingrænsen, men snarere ved forlig end ved 
kamp. — Imidlertid var allerede Gallien i Germanernes vold; 
de dannede kjærnen i den romerske hær, og Franker havde 
allerede havt overanførselen, ledet regjeringen og endog besat 
keisertronen *).  Da nu Vestgoterne gjorde indfald i Italien, 

*) Frankeren Arbogast var Valentinian II’s første-minister. 
Efter dennes død satte han rhetoren Eugenius paa tronen, 
Theodosius overvandt dem begge i slaget ved Aqyileia (394)
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og legionerne kaldtes bort for at forsvare rigets hovedland, 
var Gallien vergelös prisgiven barbarernes oversvømmelser. 
Forgjeves sögte keiser Honorius at anspore indbyggerne til 
selv at forsvare sit land, og ligesaa frugtesløs var hans for
ordning, at deputerede fra hele Gallien hvert aar skulde samles 
i Arles for at raadslaa om landets fælles interesser. Man be
kymrede sig hverken om hans opfordringer eller forordninger; 
hver by tænkte kun paa at affinde sig med barbarerne paa 
rimeligste vilkaar.

Allerede ved udgangen af aaret 406 trængte en blanding 
af germanisk folk, navnlig Alaner, Svever, Vandaler over 
Rhin ind i Gallien; Frankerne sögte forgjeves at spærre dem 
veien. Mainz og mange andre byer ved floden plyndredes, og 
flere af landets provinser lagdes öde. Nogle af disse skarer vendte 
tilbage til sit hjem og förte med sig mange af Rhingrænsens 
og Nordgalliens beboere, de andre drog 409 over Pyrenæerne 
ind i Spanien.

Kort efter (413) sætter Bur gun der ne sig fast paa den 
venstre Rhinbred i strækningen mellem Mainz og Worms, som 
Honorius lod dem beholde sandsynligvis paa det vilkaar, at de 
skulde forsvare grænsen mod nye indfald. Burgunderne om
tales allerede i det 1ste aarhundrede e. Kr.; de boede dengang 
ved Weichsels og Oders bredder. I den folgende tid nærmede 
de sig mere og mere den romerske grænse i Sydgermanien og 
kom ved fiendskab mod sine naboer Alemannerne til at træde 
i venskabeligt forhold til Romerne. Et længere samkvem med 
disse synes at have gjort dem mere fredligsindede end deres 
stamfrænder. De traadte over til kristendommen strax efter 
sin bosættelse i Gallien, og allerede dengang faar de den ros, 
at de levede med Gallerne ikke som med beseirede, men som 
med kristne brødre.

Omtrent paa samme tid optræder Vestgoterne i det 
sydlige Gallien. Da nemlig Alarik, som havde fört dem fra 
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Donaus bredder til Italien, var död, sluttede hans efterfølger 
Ataulf forlig med Honorius og drog bort med sit folk for at 
kjæmpe mod rigets fiender i Gallien og Spanien. Ataulf over
vandt to modkeisere i Gallien og vendte sig derpaa til Spanien. 
Da han kort efter blev myrdet i Barcelona, fortsatte hans 
eftermand krigen mod Svever og Alaner og underlagde sig som 
Romernes forbundsfælle næsten hele landet. Til belønning 
herfor afstod Honorius Vestgoterne en del af Aqvitania, 
hvor Tolosa blev deres hovedstad (419).

Saavel Burgunder som Vestgoter udstrakte snart sine be
siddeler til de tilstedende distrikter, og kun den kraftige mod
stand, som de mödte fra den tapre og kloge romerske feltherre 
Aetius, hindrede dem en tid fra at gjöre större udvidelser.

Frankerne havde sögt at holde ude den store indvandring i 
406; men da de saa, at keiseren selv gav slip paa landet, vilde 
de ogsaa tage sin del. Klodio, den forste navngivne konge 
over de saliske Franker, indtog byen Cambray, som han gjorde 
til sin hovedstad, og udvidede sine besiddelser til floden Somme. 
Her stansedes han af Aetius og döde kort efter. Han efter
fulgtes af Mer o væn s (Mervig), den merovingiske kongeslegts 
stamfader (448).

Ved midten af det 5te aarhundrede forenedes Romerne og 
Galliens germaniske befolkning til fælles kamp mod Hunernes 
konge Attila. Da denne havde samlet alle Huner under sit 
scepter og udvidet sit herredomme fra det ny-persiske riges 
grænser til Østersøen og Rhin, besluttede han at underlægge sig 
det vestromerske rige og de germaniske folk, som havde bolig 
i dets provinser. Vestgoternes konge Theodorik kom med en 
talrig hær til Aetius, som med hurtighed og kraft samlede 
under sig alle Romere, Burgunder og Franker i Gallien, me
dens de germaniske folk paa den höire Rhinbred maatte fölge 
Hunerne. Aar 451 gik Attila over Rhin og spredte sine øde
læggende horder over Gallien. Befolkningen flygtede i den 
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störste rædsel; thi »G-uds svöbe» lod ikke sten paa sten til
bage, hvor han drog frem. Af byerne nord for Loire blev kun 
Paris og Troyes *)  i behold. Herjende drog Attila mod syd og 
begyndte beleiringen af Orleans. Biskopen, Agnanus, havde 
henvendt sig til Aetius, da fienden nærmede sig; imidlertid 
holdt han indvaanernes mod oppe ved at love dem snarlig hjælp. 
Denne udeblev heller ikke; Aetius og Theodorik kom byen til 
undsætning. Da trak Attila sig tilbage til de katalauniske 
marker (ved Marne i nærheden af Arcis). Her kom det til 
et slag, der udkjæmpedes med det störste raseri. Da natten 
bröd frem og gjorde ende paa striden, dækkede hundrede tusind 
lig Marneflodens bredder. Vestgoternes konge faldt; men Attila 
blev overvunden. Aetius forfulgte ikke seieren, og Attila 
vendte i ro tilbage til Germanien (451).

Aetius vilde maaske ved sin dygtighed og energi have 
kunnet benytte denne seier til ny befæstelse af det romerske 
herredomme i Gallien; kun frygten for hans navn holdt Ger
manerne indenfor de forhen erhvervede besiddelser. Men efter
åt den taabelige keiser Valentinian III havde ladet ham dræbe, 
blev tilstanden i Gallien fuldstændig kaotisk. I de nærmest 
folgende aar var der en uafladelig vandring frem og tilbage; 
overalt uro, kamp, plyndring, elendighed. Forgjeves löd kir
kens röst midt i tummelen; den talte uden frugt fredens og 
forsoningens ord til de rasende.

Efterhaanden korn dog folkene nogenlunde til ro; men da 
var. der saare lidet tilbage af det romerske herredomme. Da 
det vestromerske rige gik tilgrunde i 476, var Romerne ind
skrænkede til byen Soissons med omegn, hvor statholderen 
Syagrius siden 465 havde regjeret næsten ganske uafhængig;

*) Byen skaanedes paa forbøn af biskop Lupus, som Attilla 
siden lod følge med sig i Gallien „for ogsaa at have de 
kristnes gud paa sin side“.

3
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historieskriveren, biskop Gregorius af Tours kalder ham 
»Romernes konge i Gallien.»

Hele det övrige land var delt mellem 5 folkefærd:
Vestgoterne besad landet mellem .Loire, Rhone og Py

renæerne. Desuden var de herrer over en stor del af Spanien.
Armorikerne, paa halvöen mellem Seine og Loire, havde 

dannet et forbund af frie byer og væbnet tropper til eget for
svar. De talte endnu det keltiske sprog og bevarede sin gamle 
levevis. Da Angelsaxerne gjorde indfald i Britannien, flygtede 
Briter over til Armorika, hvor de fandt samme sprog og 
beslegtede seder; efter disse fik halvöen navnet Bretagne.

Alemann er ne havde taget bolig i det nuværende 
Elsass og en del af Lothringen. Paa den höire Rhinbred boede 
de fra Basel til Mainz.

Burgunderne havde trukket sig længere mod syd. 
Deres rige strakte sig over hele den sydsötlige del af landet. 
Desuden besad de Sabaudia (Savoyen) og de sydvestlige strög 
af det nuværende Schweiz.

Frankerne indehavde den nordöstlige del indtil Ardenner- 
skoven. Østenfor Rhin strakte deres magt sig lige til "Weser.

Den saliske Frankerkonge Merovæus döde 458 og efter
fulgtes i regjeringen af sin sön Childerik. Denne havde 
sin residens i Tournay, hvor man i den nyere tid har fundet 
hans grav. Hans sön Chlodvig (Clovis), som kom paa 
tronen 481, tilintetgjorde den sidste levning af Romernes herre
domme i slaget ved Soissons 486 og begyndte dermed den 
række af bedrifter, ved hvilke han grundede det store 
frankiske rige.
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Skoleefterretninger.

1. Om religionsundervisningen i gymnasierne.

I.
Fra

Den Kongelige Norske Regjerings Departement
for Kirke- og Undervisnings-Væsenet.

Fra Christiania Biskop har Departementet modtaget den i 
Aftryk vedlagte Forestilling af 30te Oktober sidstleden betræf
fende den nuværende Ordning af Religionsundervisningen i 
Landets Gymnasier.

I Anledning heraf skal Departementet udbede sig DHrr. 
Bestyreres Betænkning, hvorhos vedkommende Religionslærere 
bör gives Anledning til at udtale sig over Sagen.

Et Par Exemplarer vedlægges.

Christiania den 6te November 1877.

R. T. Nissen.

N. Hertzberg.

Til

DHrr. Bestyrere af Gjertsens Latin- og Realskole.
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Aftryk
af en til Kirke-Departementet af Christiania Biskop 

indgiven Skrivelse af 30te Oktober 1877.

Undertegnede tillader sig i Ærbødighed at paakalde det 
kongelige Departements Opmærksomhed for det formentlig Util
fredsstillende i den nærværende Ordning af Religionsundervis
ningen i vore Gymnasier.

Maalet for denne Undervisning bör ikke alene være at 
vedligeholde hos Eleverne den i Middelskolen vundne alminde
lige Kristendomskundskab, ei heller alene at bevare dem i 
denne for deres Udvikling saa vigtige Alder under den reli
giöse Paavirkning, som Undervisningen i de os aabenbarede 
Sandheder tör haabes at ville udöve, men det maa være af 
höi Vigtighed, at de ogsaa föres ind i en forholdsvis dybere 
Opfattelse af Kristendommens Sandheder og disses indre Sam
menhæng. Maa det for den tilsigtede höiere Almendannelse i 
det Hele være nödvendigt, at Gymnasierne anlægges paa at 
före Eleverne henimod og efter Mulighed ind i en videnskabe
lig Opfattelse af Lærestoffet, kan dette ikke sættes tilside ved 
Kristendomsundervisningen, uden at ikke alene Eleverne maa 
undvære det ikke mindst vigtige Bidrag til den höiere Dan
nelse, men at der ogsaa bliver Fare for, at Religionen som 
Lærefag synker i Elevernes Agtelse som Noget, der kun har 
sin Betydning for den lavere Aandsdannelse, og derfra tör 
Skridtet ikke blive langt til Betragtningen af Kristendommen 
som et for det höiere Kulturliv tilbagelagt Stadium.

Men dette Maal for Religionsundervisningen i Gymnasierne 
formenes ikke at kunne naaes under den nærværende Ordning. 
Ikke alene lægge de nu gjældende Bestemmelser den hele Un- 
dervisnig saaledes i Lærerens Haand, at det væsentlig vil bero 
paa hans Lærerdygtighed, om noget positivt Resultat for 
Kundskab og aandelig Dannelse skal naaes, medens der derhos 
ikke gives Sikkerhed for, at Læreren i sin Udlæggelse bliver 
vor Kirkes Bekjendelse tro. Men selv om Læreren i alle 
Maader tilfredsstiller berettigede Fordringer, vil han ikke ved 
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Gjennemgaaelsen af et af Evangelierne, end ikke om hertil 
föiedes et af de apostoliske Breve, kunne före Eleverne ind i 
en tilnærmelsesvis videnskabelig Opfattelse af Kristendommens 
Lærebygning. lalfald vilde hertil udfordres en langt större 
Dygtighed hos Læreren, end der almindelig kan ventes. Vist
nok skal der foruden at gjennemgaa et af Evangelierne tillige 
gives Eleverne «sikkert Kjendskab til det Vigtigste af Kir
kens Historie,» og heri maa ventes indtaget det Vigtigste af 
Dogmehistorien, men det tör være Grund til at frygte for, at, 
naar Eleverne her ikke stöttes af nogen dybere Indsigt i 
Kriste dommens Læres indre Sammenhæng, turde, hvad de lærte 
om Lærestridighederne, navnlig under manglende Klarhed og 
Overlegenhed hos Læreren, saa langt fra at före til Maalet 
maaske endog virke til at forvirre deres Opfattelse og forringe 
deres Agtelse for den kristelige Tro.

Hertil kommer, at hvad der end ellers kunde naaes ved 
en dygtig Lærers Behandling af det nu bestemte Stof, bliver 
det dog en Umulighed at naa, naar der ikke er tillagt denne 
Undervisning mere Tid end en Time ugentlig i to Klasser og 
to Timer i en Klasse, Noget, der allerede i sig selv synes at 
maatte for Eleverne stemple Religion som et uvigtigt Bifag. 
Derfor er det ogsaa just af dygtige og nidkjære Religions
lærere ved Gymnasier hört Klager over den nærværende 
Ordning.

Skal Maalet kunne naaes, udkræves der formentlig foruden 
et foröget Timetal en for Gymnasierne beregnet Lærebog, der 
paa en Gang kan byde baade Stof og Ledetraad for Læreren, 
sikre mod Lærerens Vilkaarlighed og i Nödsfald efter Mulig
hed erstatte manglende Dygtighed hos Læreren. En saadan 
Lærebog vilde ogsaa kunne gives saa meget apologetisk Ind
hold, som Tidens Vilkaar formenes at gjöre fornödent navnlig 
for Gymnasiernes Elever.

En Folge af det nærværende Forhold synes det ogsaa at 
maatte blive, at Pröven i Religion ved examen artium ikke 
kan blive tilstrækkelig indgaaende for at kunne med nogen 
Kraft virke tilbage paa Undervisningen i Gymnasierne, og at 
den end mindre vil kunne hindre, at de, der ad privat Vei 
forberedes til examen artium, tage Arbeidet med Religion som 
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Lærefag saa let, at alt Andet end Agtelse for Religionen der
ved vindes og næres.

Betænkeligheden ved den nærværende Ordning vinder 
ogsaa i Styrke ved Betragtningen af, at Eleverne ved Udgan
gen af Gymnasierne indtræde i Forholde, der paa forskjellige 
Maader, som neppe behöve nærmere at paapeges, medfore 
mange Farer for deres aandelige Udvikling, medens de paa 
samme Tid som oftest staa uden al anden Understøttelse af 
Samfundet end den, som maa söges for at vindes.

Er Undertegnedes Opfatning af Stillingen rigtig, bliver 
en Forandring af det Bestaaende af ikke liden Vigtighed ikke 
alene for angjældende Elever selv, men ogsaa for vort hele 
baade kirkelige og borgerlige Samfund, inden hvilket de Unge 
just ved den höiere Dannelse, de maatte have erhvervet, kunne 
komme til at udöve en ikke ringe Indflydelse.

Jeg tör tilföie, at heromskrevne Sag kom paa Bane under 
det nylig afholdte Bispemöde, og at samtlige Biskoper- vare 
enige i Undertegnedes Opfattelse af Sagen, og har jeg heri 
fundet saa meget större Opfordring til i Ærbodighed at anbe
fale Sagen til det kongelige Departements gunstige Opmærk
somhed.

II.

Erklæring fra religionslærerne i gymnasierne dhrr. 
Dr. E. Blix og pastor B. Krogh.

Til
det kongelige departement for kirke-

og undervisningsvæsenet.

I anledning af en af Kristiania biskop under 30te oktober 
til kirkedepartementet indgiven skrivelse om religionsundervis
ningen i vore gymnasier, hvilken skrivelse er tilstillet os til 
erklæring, tillader vi os at udtale folgende:

Det er med oprigtig glæde, vi erfarer, at det kgl. departe
ment har taget spörgsmaalet om religionsundervisningen ved 
vore gymnasier under overveielse, da vi i alt væsentligt deler 
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hr. biskopens mening angaaende det i flere henseender lidet 
tilfredsstillende ved den nuværende ordning af denne undervis
ning og følgelig ikke kan andet end yde kirkestyrelsens be
stræbelser for en forbedring i det bestaaende vor varme til
slutning.

Vi maa nemlig erklære os ganske enige i, at skolen under 
den nu gjældende ordning, selv med den bedste vilje, ikke 
fuldt ud vil kunne magte den opgave, som religionsundervis
ningen i gymnasierne bör stille sig: paa grundlag af de i mid
delskolen erhvervede kundskaber at bibringe eleverne en dybere 
opfattelse og fyldigere tilegnelse af kristendommens sandheder. 
Og den væsentligste aarsag hertil ligger efter vor mening i 
mangelen paa tid og midler baade til at vedlige
holde de tidligere indvundne kristendomskund
skaber og til med held at bygge videre paa det 
givne grundlag. Denne mangel danner efter vor overbe
visning en absolut hindring for opnaaelsen af tilfredsstillende 
resultater selv under den, som det synes os,. billige forudsæt
ning, at lærerne i almindelighed hverken mangler evne eller 
vilje til at bringe det mest mulige ud af de smaa midler, som 
styrelsen ved den nye ordning har stillet til deres raadighed. 
Naar man paa den ene side erindrer, at eleverne i middelskolen 
i almindelighed ikke læser mere bibelhistorie, end hvad der 
indeholdes i Vogts mellemste lærebog («for borger- og höiere 
almueskoler»), og paa den anden side har nogen erfaring om 
den ringe grad af sikkerhed, flerheden af eleverne formaar at 
opnaa i tilegnelsen af Pontoppidans forklaring i den dertil i 
middelskolen levnede tid, saa maa man vistnok indrømme, at 
eleven indtræder i gymnasiet med et minimum af forkundska
ber, der allerede i og for sig gjör det vanskeligt nok for læ
reren at bibringe ham en grundigere (om man vil videnskabe
lig) opfattelse af kristendommens sandheder. Men dette i sig 
selv tarvelige forraad af kundskaber svinder naturligvis i løbet 
af det treaarige gymnasialkursus betydelig ind, og den grund
vold, hvorpaa den höiere undervisning skulde bygges, bliver 
for hvert aar mere usikker og vaklende.

Og til denne mangel paa tid til at vedligeholde og styrke 
grundlaget for undervisningen kommer saa det hidtil herskende 
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og vistnok almindelig fölte savn af hensigtsmæssige hjælpe
midler for den videregaaende undervisning-, hvorved denne end 
yderligere hemmes og hindres i at naa det maal af grundighed, 
som ellers endog med det nu bestemte timetal kunde naaes. 
Vi sigter her navnlig til den totale mangel paa en hensigts
mæssig eller endog blot brugbar forklaring til et af evange
lierne, der nu umuliggjör elevernes grundige forberedelse og 
nöder læreren til at anvende en del af den ene time, hvorover 
han nu raader, til diktering af det allernödvendigste, forat 
eleven kan faa noget positivt og blivende udbytte af den med
delte undervisning.

Efter det anförte maa derfor bestræbelserne for en forbe
dring i det bestaaende efter vor mening rettes mod det dob
belte formaal dels at skaffe tid til en grundigere og sikrere 
tilegnelse af det i middelskolen meddelte lærestof og navnlig 
da af troeslæren, og dels at tilveiebringe de fornødne hjælpe
midler til en frugtbarere anvendelse af den nu til religions
undervisningen i gymnasierne bestemte tid. Hvad det förste 
punkt angaar, tror vi, at det mindste, som maa fordres, er, at 
der aabnes eleverne adgang til i alle fald at vedligeholde de 
tidligere erhvervede kundskaber i den kristelige troeslære ved 
en grundig repetition af den i middelskolen brugte lærebog. 
Kunde man saa ved siden deraf vinde plads for en udforligere 
gjennemgaaelse af bibelhistorien, vilde det naturlig være saa 
meget bedre.

Derimod stiller det sig for os mere tvivlsomt, om man 
under forudsætning af, at den fornödne tid kunde opdrives, 
bör tilraade indførelsen af en ny, mere tidsmæssig anlagt lære
bog. Vi er for vor del tilböielige til at tro, at man vilde 
kunne udrette fuldt saa meget ved en fornyet og grundigere 
gjennemgaaelse af Pontoppidans forklaring. I og for sig anser 
vi ikke en lærebog med mere dogmatisk tilsnit som fortrinlig 
egnet til paa det her omhandlede alderstrin at befordre enten 
en dybere forstaaelse eller en frugtbarere tilegnelse af den 
kristelige sandhed. Spörgsmaalet er for os væsentlig et rent 
praktisk, som forst med bestemthed kan besvares, naar en 
brugbar lærebog af den antydede art foreligger. Saa god 
kunde en saadan bog vistnok blive, at den ubetinget burde 
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foretrækkes for Pontoppidan; men med den tidligere eifaring 
for öie anser vi det for en faldt saa nærliggende mulighed, at 
den kunde faa en form, der snarere vilde vanskeliggjöre til
egnelsen og svække interessen og saaledes skade istedenfor at 
gavne. Vi ved i alle fald, at flere dygtige og erfarne lærere 
med os deler overbevisningen om, at den ældre latinskole i de 
senere aar formaaede at bringe mere ud af undervisningen i 
de Överste klasser ved en grundig repetition af «forklaringen» 
end tidligere ved de mere systematiske læreboger, og at det 
derfor var til ubetinget gavn for religionsundervisningen, at 
de ældre «læreboger» eller «omrids» blev afskaffede.

Dog dette er altsammen kun önsker, hvis opfyldelse er 
betinget af, at vor skolestyrelse kan skaffe religionsundervis
ningen et foröget timetal. Men hvad der ogsaa uden dette 
kan gjöres, og som derfor for tiden maa opstilles som det 
förste og mest paatrængende krav, er, at der snarest mulig 
sörges for udarbeidelsen af en for vore gymnasier og navnlig 
latingymnasiet afpasset forklaring over et af evangelierne.

Det apologetiske element, som ogsaa vi tillægger stor be
tydning for religionsundervisningen i gymnasierne, og som jo 
efter evne bör gaa igjennem lærerens hele fremstilling af den 
kristelige lære, kunde vel passende finde en mere direkte be
handling i kirkehistorien f. ex. i form af et noget udforligere 
afsnit om kirkens kamp mod hedenskabet og den hedenske 
verdensanskuelse ud igjennem tiderne lige til vore dage.

Ovenstaaende erklæring, der tiltraadtes af skolens be
styrelse, blev under 15de marts d. a. oversendt til kirke
departementet.
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2. Indberetning for skoleaaret 1876—77,

afgiven til departementet for kirke- og undervisningsvæsenet 
i henhold til cirkulärskrivelse af 2ide august 1876.

Antal klassei’

Antal laarige
— 2aarige

efter den ældre ordning
efter lov af 17de juni 1869: 

latingymnasiet . . 
realgymnasiet . . 
middelskolen 
praktisk realklasse 
forberedelsesskolen

2.
1.

13.

klasser 
klasser

— parallelklasser 
Elevantal i en enkelt 

höieste . . 
laveste . .

klasse:

6.
22.

10.

31.
6.

Hvormange skolevæ- ( under iæ kubikfod . . . 
reiser har for hver elev

„ , , . . . ., mellem 100 og 150 kubikfodaf den talrigste klasse, 1
som benytter værelset, | meHenl 150 og 200 kubikfod 

■ - over 200 kubikfod . . .et rumindhold af:

Antal elever 
ved udgangen af 
skoleaaret 1876— 1 
77 i:

latin-gymnasiet . . . 
real-gymnasiet . . . 
middelskolen . . . . 
den praktiske realklasse

19.

15.
7.

313.

tilsammen 335.
forberedelsesskolen........................... 172.

Smaaskolen.
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Af middelskolens j latinlinjen.................................... 69.
elever tilhörte | engelsklinjen............................... 92.
Hvormange ele- j fra andre byer......................... 9.

ver var udenbys ? ( hjemmehørende i landdistrikt . . 47.

Hvormange ele- i efter fuldendt kursus .... 10.
ver er udgaaede ) uden at have fuldendt noget kursus 16.
af skolen i aarets 1 ---------

lob? I tilsammen 26.

Hvormange nye 
elever er optagne < 
i skoleaarets lob i

gymnasierne................................
(hvoraf 12 opflyttede fra middelsk.). 
den praktiske realklasse . . . 
middelskolen................................  
(hvoraf 49 opflyttede fra forbere

delsesskolen).

17.

77.

tilsammen 94.
i. forberedelsesskolen..................... 71.

Hvormange ele
ver har skolen 

gjennemsnitlig 
havt i aarets 

löb i:

' klasserne efter den ældre ordning 
latingymnasiet.............................. 
realgymnasiet.............................. 

middelskolen ..... ........................

6.
8.

308.

tilsammen
1 forberedelsesskolen......................

332.
170.

r enkelte fag i henhold til skole-
Hvormange ele- i lovens § 13 ............................  

ver fritoges for ' religion...........................................  
undervisning i: gymnastik.....................................  

. sang ................
Hvormange ele
ver modtog un
dervisning i:

fransk...........................
den valgfri del af naturfag

Antal undervisningsdage i skoleaaret .... 
Hvormange elever nöd (hel eller delvis) friplads?
Fripladsenes samlede pengeværdi.......................... kr.
Hvormange elever oppebar stipendier af skolens

2.
39.
72.

114.

244.
46.

6150.

legater?................................................................
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Antal elever af- 
gaaede til uni

versitetet :

og som har bestaaet examen artium 
efter den ældre ordning. . . . 
efter lov af 17de juni 1869 . . 
latinartium.....................................  
realartium.....................................  
uden at bestaa examen artium

Antal unge 
mennesker, der 

har bestaaet 
middelskolens 

afgangsexamen: 
Hvormange har i 

telse bestaaet 
(Samtlige skolens

, latinlmien .
skolens egne elever < . ... .° I engelsklinjen
privatister.....................................

tilsammen

og 46 paa engelsklinjen).

det hele siden middelskolens 
dens afgangsexamen? . . . 
egne elever, hvoraf 26 paa

opret-

latin-

Antal lærere (kun skolens faste lærere (ikke lærer-

Il.
13.

24.

72.

inder) medregnede)................................................ 27.
hvoraf i fuldstændig lærerpost..................................... 13*).

(De 2 bestyrere heri iberegnede).
I ufuldstændig lærerpost................................................ 14.
Lön for lærere i J höieste................................... kr. 2600.
fuldstændig post I laveste ....... — 1720.
Antal lærerinder........................................................... 6.

Lön for lærerinder

Skolens indtægter, 
beholdning fra 

forrige skoleaar 
ikke medtaget.

höieste  ..............................kr. 960.
laveste....................................— 720.
renter og andre indtægter

af eiendomme og aktiva . — —
renter af legatmidler, der an

vendes til stipendier m. v. — —
skole- og indskrivningspenge — 71,200.
bidrag af kommunen ... — —
tilskud af statskassen . . — —
alle andre indtægter ... — 2400.

tilsammen kr. 73,600.

*) En fuldstændig lærerpost er tillagt fra 24 indtil 30 timer.
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Skolens udgifter, 
beholdning ved 
skoleaarets ud
gang ikke med

regnet.

lön til lærere (heri aflönning
til begge bestyrereåkr. 5600) kr. 50,000.

andre lønninger, kasserer,
sekretær, pedel m. v. . . — 1,924.

pensioner (bidrag til livrente
og kapitalforsikring for
lærerpersonalet) ... — 1,080.

bibliothek, samlinger og an
dre læremidler .... — 832.

udbetalte stipendier ... — —
alle andre udgifter (heri ind

befattet renter af 215,000
kr. = kr. 10,750) . . — 17,820,

tilsammen kr. 71,656.

Skolens formue i udlaante kapitaler, usolgt jorde
gods, legater m. v................................. — —

( bygninger...........................—204,000*).
Den omtrentlige J inventarium......................— 10,000.
værdi af skolens | bibliothek, samlinger og an-

* dre læremidler ... — 5600.
/ gymnasierne...................................kr. 240.

. I 4de til 6te kl. . — 240. , middelskolen ; ,Skolepengenes ! I 1ste til 3dje kl. — 192.
störreise. ] 3dje kl. — 144.

I Forberedelsesskolen 2den kl. — 96.
I 1ste kl. — 48.

*) Efter en i oktober 1876 afholdt værditaxt. — Bygningernes 
assurancesum udgjør kr. 153,920.
Tomtens grundareal er 8560 □ alen.
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3. Udfald af middelskolens afgangsexamen i 1877.

Til universitetet fremstillede sig i 1877 ingen elever 
fra skolen, da först i indeværende aar de överste klasser af 
gymnasierne har været i gang.

(Om dette aars dimission til universitetet se s. 59).
Til middelskolens afgangsexamen i 1877 fremstillede 

sig 36 af skolens elever og 1 privatist.

Af disse bestod folgende examen:

a) Paa latinlinjen.
1. Bakke, J, A. hovedkarakter: Meget godt (2.34).
2. Bjerknes, V. —i— Meget godt (1.75).
3. Brun, Y. ---;--- Godt (2.02).
4. Dahl, K. M. —i — Meget godt (2.0 1).
5. Færden, J. —=— Meget godt (2.40).
6. G-ulbranson, J. 'S-1 Godt (2.61).
7. Haanshus, K. —; — Meget godt (2.0 7).
8. Harbitz, E. -- =--- Udmerket godt (1.2 7).
9. Lyche, I. — ; — Godt. (2.81).

10. Sörensen, J. — s— Godt (2.75).
11. Grögaard, J. H. *).

b) Paa engelsklinjen.

12. Feragen, H. hovedkarakter: Meget godt (2.14).
13. Grundt, H. ---s--- Meget godt (1.83).
14. Grönberg, J. ---;--- Godt (2.5 6).
15. Gulbranson, H. ■' ■ ■ Godt (3.0 3).
16. Hagen, H. ---;--- Godt (2.61).
17. Kaas, V. ---; -- Godt (2.8 s).
18. Mathiesen, K, -- =--- Godt (2.8 3).
19. Nordan, V. ------- Meget godt (2.13).

*) havde tidligere absolveret middelskole-examen paa engelsk
linjen og underkastede sig nu kun tillægsprøve i latin, hvilken 
bestodes med 2 for latinsk stil, 1.» for lat. mundti.
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over i latingymnasiet; nr. 12, 13, 18, 19 i realgymnasiet.
Til optagelse i krigsskolens 1ste kl. A. fremstillede 

sig nr. 5, 15, 17, 21 og 23, hvilke samtlige bestod optagelses
prøven.

20. Nörgaard, 0. hovedkarakter: Godt (2.8 s).
21. Ramm, J. —- — Meget godt (2.3 6).
22. Reiss, G. —i— Godt (2.9 3).
23. Wanem, H. — s— Meget godt (2.16).
24. Øgle, L. —=— Godt (3.04).

Af disse disciple gik nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

4. Haandverksskolen.

I dette skoleaar har undervisningen paa verkstedet i sko
lens lokale været meddelt i 2de kursus, det 1ste fra 15de ok
tober til 15de januar, det 2det fra 15de januar til 15de april. 
Undervisningen har omfattet snedkring, dreining, lövsagearbeider, 
og træskjæring under veiledning af hr. Garlus, tillige lærer ved 
arbeidersamfundets arbeidsskole, samt i 1ste kursus tillige stol
binding med skolens pedel, Enger, som lærer.

I 1ste kursus deltog 74, i 2det 41. Skolepengene var 
for hvert kursus 8 kroner. De udforte arbeider bliver discip
lenes eiendom. En del af disse arbeider vil blive at se i skolens 
tegnesal samtidig med disciplenes tegneboger; se pag. 62.

5. Discipeltal i skoleaaret 1877—78.

I indeværende skoleaar har været igang: af la tin gym
nasiet alle 3 klasser, af realgymnasiet 1ste og 2den 
klasse. I middelskolen har 4de og 5te klasse været delt i 
3 parallelklasser; de övrige klasser har været todelte, hvilket 
ogsaa har været tilfældet med smaaskolens 3 klasser.

4
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Discipeltallet i de forskjellige maaneder sees af folgende 
tabel:

A
uc

ns
t o

g 
Se

pt
em

be
r.

O
kt

ob
er

.

N
ov

em
be

r.

D
ec

em
be

r.

Ja
nu

ar
.

Fe
br

ua
r.

A
pr

il.

3 Ju
ni

 og
 

Ju
li.

3 L G. 11 11 11 12 11 11 10 10 10 10
2 L. G. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2. K. G. 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 .
1 L. G 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1 R. G. 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5
6 M. a. 20 20 16 16 15 15 13 13 13 13
6 M. b. 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
5 M. a. 19 19 19 19 19 15 14 14 14 14
5 M. b. 29 29 29 27 26 25 24 24 24 24
5 M. c. 20 19 17 17 17 18 17 17 17 17
4 M. a. 22 22 22 22 22 23 22 20 20 20
4 M. b. 28 28 29 29 29 29 28 28 28 28
4 M. c. 22 22 21 21 21 22 22 22 21 20
3 M. a. 27 ■ 27 27 26 26 25 25 25. 25 25
3 M. b. 26 26 26 26 26 26 26 27 23 28
2 M a ■25 25 24 24 24 24 24 24 24 24
2 M. b. 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
1 M. a. 24 23 24 24 26 26 26 26 26 26
1 M. b. 29 29 29 29 29 29 29 28 28 28
3 S. a. 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26
3 S. b. 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24
2 S. a. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 S. b. 30 30 30 30 29 29 29 29 30 30
1 S. a. 22 22 22 22 23 23 25 25 25 25
1 S b. 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24

Sum 533 526 524 522 521 518 513 518 512 511

Fra næste skoleaar af vil middelskolen og smaaskolen 
ikke komme til at omfatte mere end 2 parallelklasser paa 
hvert trin.
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6. Skolepenge og fripladse.

1. Skolepengene udgjör:
for Iste og 2den smaaklasse .... 8 kroner maanedlig.

» 3dje — ... 12 » —
» 1ste, 2den og 3dje middelklasse . . 16 —
» alle höiere klasser...........................20 » —

For den nederste af 2 brödre fragaar en tredjedel. Af 
3 brödre gaar den nederste frit, de to andre betaler helt ud. 
Af 4 brödre 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 förste læsedag i hver maaned. Disciplene 
modtager af kassereren en kvitteringsbog, som forældre ellei’ 
verger bör 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 
ske 2 maaneder forud. Hvis nogen udmeldes med kortere 
varsel, erlægges dog skolepengene, indtil den bestemte udmel
delsestid er forløben. Fra denne regel undtages de disciple, 
som gaar ud efter skolens raad og 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 gjör 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 brödre faar friplads, bortfalder 
moderationen for de övrige, hvis ikke anderledes udtrykkelig 
bestemmes.

Ansøgninger om fripladse for det kommende skoleaar 
indleveres hvert aar inden den 1ste juni; de, som tidligere 
har friplads, maa söge paany, hvis de ønsker at 
beholde den.

I indeværende skoleaar er der uddelt fripladse til et belob 
af ca. 5800 kroner.

4*
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7. Skolens lærerpersonale.

Af skolens tidligere lærerpersonale fratraadte strax ved 
skoleaarets begyndelse pastor K. K. Tönning, der i lobet af 
ferierne var bleven udnævnt til kateket i Porsgrund.

I skoleaarets lob er endvidere fratraadt: premierloitnant 
A. Rieck, hvis forögede militære forretninger ikke længere 
tillod ham at vedblive sin stilling ved skolen, og pastor B. 
Krogh som udnævnt til kateket paa Kongsvinger.

Som nye lærere er i skoleaaret ansatte:
C. Christensen, cand. mag., f. 1846, tidligere lærer 

ved Kristiania borgerskole, og som midlertidig ansat skrive
lærer C. Fredriksen, löitnant, f. 1848.

Længere vikariater i skoleaaret er besørgede af stud, philol. 
K. Hougen, cand, theol. Th. Thorsen, cand, theol. L. D. 
Zwilgmeyer og stud. real. N. Oftedal. Da stud. real. 
A. Nær u p i det sidste halvaar fik permission fra skolen for 
at afslutte sine studier ved universitetet, blev hans timer over
tagne af kaptein H. Lund.

Ved indeværende skoleaars slutning fratræder overlærer 
H. W. Ottesen samt stud. real. Th. Klingenberg, der op
horer med sit skolearbeide for at afslutte sine universitets
studier. Stud, philol. K. Brekke har som midlertidig lærer 
besorget en del af undervisningen i engelsk, væsentlig for 
kand. H. Boss, der af storthinget fik bevilgning til reiser i 
landet for at studere norske folkedialekter, hvilken bevilgning 
ogsaa af dette storthing er bleven fornyet for kommende budget
termin. Hr. Brekke agter næste aar i udlandet at söge videre 
uddannelse i levende sprog og fratræder af den grund ved 
skoleaarets slutning.

Fra næste skoleaar er som ny lærer ansat: pastor J u - 
lins Grjör. Da fröken J. Heyerdahl i næste skoleaar over
tager undervisningstimer i 1ste middelklasse vil som ny lærer
inde blive ansat frk. N. Thinn.
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Skolens' lærerpersonale vil altsaa i skoleaaret 1878—79
komme til at bestaa af folgende lærere og lærerinder:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Fr. Gjertsen, bestyrer, cand. mag. f. 1831 1 lærere siden
M. Gjør, bestyrer, cand. mag. f. 1840 ! skolens opret-
E. Johanssen, cand. pliilos. f. 1843 I telse i 1869.
N. I. Steffens, premierlöitn., f. 1843, lærer siden 1872.
Alb. Broek, inspektör, cand. mag., f. 1848
A. Eliassen, cand. philos., f. 1853
Dr. E. Blix, cand. theol., univ.stip., f. 1836
J. W. Bruenech, cand. philos., f. 1832
H. Nielsen, premierlöitnant, f. 1844
O. Nielsen, musiklærer, f. 1846

J. Schram, cand. mag., f. 1847
H. Siezvers, cand. philos., f. 1821
Joh. Friis, inspektör, cand. real., f. 1854
A. Gröndahl, cand. theol., f. 1851
C. Hansen, stud, philol.., f. 1851
Fr. Bekkevold, cand. philos., f. 1830
L. Bratt, cand, philos., f. 1851
E. Hougen, stud, real., f. 1854
H. Lund, kaptein, f. 1838
Ä. Lowum, stud, philol., f. 1853
A. Ncerup, cand. real., f. 1851
A. Andersen, *) adjunkt, f. 1846
C. Christensen, cand. mag., f. 1846
V. Lonnevig, löitnant, f. 1845

J. Gjør, prest, f. 1839.

I lærere 
(siden 1873.

1

lærere 
[Siden 1874.

lærere 
siden 1875.

i

lærere 
siden 1876.

1
I lærere 
[siden 1877.

*) tidligere lærer ved skolen fra 1869 75.

1.
2.

Fröken J. Heyerdahl, f. 1849, lærerinde siden 1869.
— — 1870,— P. Larsen, f. 1850,

3. — B. Bomhoff f. 1850, — — 1871.
4. — M. Aubert, f. 1853, — — 1872.
5. — J. Aubert, f. 1846, — — 1874.
6. — E. Heyerdahl, f. 1858, — — 1877.
7. — H. Løchen, f. 1858, — — 1877.
8. — N. Thinn, f. 1859, — 1878.
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8. Fagfordeling for næste skoleaar.

For næste skoleaar er undervisningen i de forskjellige fag 
fordelt mellem lærerpersonalet paa folgende maade:

Fr. G jer tsen, bestyrer: 
norsk i 3 Lg. & Eg................... 2 timer,
fransk i 1 Lg................................................ 2 —

4 timer. 
M. Gjör, bestyrer: 

oldnorsk i 3 Lg. & Rg................ 3 —
latin i 3 Lg............................................. 9 —

12 timer.
Alb. Brock, inspektor*) for undervisningen i de 

sproglige og historiske fag: 
norsk og oldnorsk i 2 Lg. & Rg. . . 4 —
latin i 6 M. b..................................................... 9 —
tysk i 3 M. a..................................................... 6 —

19 timer.
Joh. Friis, inspektör*) for undervisningen i 

mathematik og naturfag: 
mathematik, naturfag og geografi i 3 Rg. 13 —
mathematik i 3 Lg........................................3 —
naturhistorie og geografi i 2 Rg. ... 4 —
naturfag i 4 M. a. og 3 M. a................... 4 —

24 timer.

*) For skolens inspektører gjælder følgende

I n s t r u x:

§ 1.
Inspektørerne har at føre tilsyn med undervisningen i de 

fag eller faggrupper, som er henlagte under deres inspek
tion, efter omstændighederne over den hele skole eller inden 
en enkelt afdeling.
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E. Johaiissen:

norsk i 1 Lg. og 6 M, b.............................. 6 timer,
tysk i 5 M. a.................................................4 —
historie i 3 Lg. & Rg, 2 Lg. & Rg.,

6 M. a., 5. M. a., 4M. b., 3 M. a., 
2 M. b...........................................................16 —

26 timer.
A. Eliassen:

Mathematik og regning i 1 Lg., 5 M. a.,
3 M. a., 2 M. a., 2 M. b., 1 M. a. 25 —

Dr. Blix:

religion i 3 Lg., 2 Lg. 1 Lg., 6 M. a.,
5 M. a., 4 M. a, 4 M. b., 3 M. a. . . 14 —

§ 2-
Inspektørerne paaser, at den vedtagne undervisningsplan 

bliver fulgt, og særlig skal de have sin opmerksomhed hen
vendt paa, at ingen væsentlig ujevnhed i fremgangsmaaden 
finder sted inden de parallele klasser. Endvidere skal de 
give begyndende lærere og vikarer de fornødne methodiske 
vink og oplysninger om skolens praxis.

§ 3.
Inspektørerne fører efter indbyrdes aftale tilsynet med 

den daglige inspektion i skolegaarden, trapper og gange i 
friminuterne og før undervisningens begyndelse om morgenen.

§ 4.
Inspektørerne fordeler mellem sig tilsynet med læse- 

journalerne, hvori lærerne ved slutningen af maanederne 
september, december, marts samt ved skoleaarets slutning 
indfører det pensum, som i de forskjellige fag er gjennem- 
gaaet i hver klasse.

§ 5-
Inspektørerne bør i regelen være tilstede paa skolen 

5 Timer daglig. Hvormeget af denne tid skal anvendes til 
undervisning, afgjøres efter samraad med bestyrelsen.
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J. W. Bruen ech:
græsk i 3 Lg., 2 Lg., 1 Lg..........................21 timer,
latin i 1 Lg.................................................... 10 —

31 timer.
J. Schram:

engelsk i 3 Lg., 3 Rg., 2 Lg., 2 Rg., 
6 M, a. og 4 M. a................................ 20 —

H. Siewers:
historie. i 1 Lg.................................................... 3 —
geografi i alle middelskolens klasser . . 26 —

29 timer
A. Gröndahl:

religion i 3 M. b., 2 M. a., og 2 M. b. 8 —
norsk i 3 M. b. og 2 M. b......................... 10 —
tysk i 2 M. b.............................................6 —

24 timer.
C. Hansen:

norsk i 5 M. a., 4 M. a., 3 M. a. . . 12 —
latin i 4 M. b. .........................................8 —
historie i 4 M, a................................................2 —
tysk i 3 M. b. ......................................... 6 —

28 timer.
Br. Bekkevold: 

norsk i 4 M. b............................... 4 —
tysk i 2 Lg. & Rg., 1 Lg., 6 M. b.,

4 M. b............................................ 9 —
fransk i 3 Lg., 3 Rg., 2 Lg., 2 Rg.,

6 M. b., 5 M. a., 5 M. b. . .17 —
historie i 2 M. a......................................... 2 —

32 timer.
L. Bratt:

norsk i 5 M. b................................................... 3 —
tysk i 6 M. a., 5 M. b., 4 M. a. . . 12 —
latin i 2 Lg........................................................9 —

24 timer.
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E. Hogen:
naturfag i 6 M. a., 5 M. b., 4 M. b.,

3 M. b., 2 M. a., 2 M b..........................12 timer.
H. Lund:

deskriptiv geometri i 3 Rg. og 2 Rg. . 2 —
mathematik i 6 M. a., 6 M. b., 4 M. a.,

4 M. b.......................................22 —
fysik i 5 M. b.............................. 2 —

26 timer.
A. Lowum:

latin i 5 M. b..................................................... 8 •—
A. Nærup:

mathematik i 2 Lg., 2 Rg., 5 M. b., 3 M. b.,
1Mb........................................................... 23 —

naturlære i 2 Rg...................................... 3 —
26 timer.

A. Andersen: 
naturfag i 6 M. b. og 5 M. a......... 6

C. Christensen: 
norsk i 6 M. a. og 2 M. a........................8 —
tysk i 2 M. a.............................................. 6 —-
engelsk i 5 M. a.............................................. 5 —
fransk i 6 M. a.............................................. 2 —
historie i 6 M. b., 5 M. b., 3 M. b.. 7 —

28 timer.
J. Gjör: 

religion i 3 Rg., 2 Rg., 6 M. b., 
5 M. b.........7 —

H. Nielsen:
tegning i 3 & 2 Rg., 6 M. a., 6 M. b.,

5 M. a., 5 M. b., 4 M. a., 4 M. b., 
3 M. a., 3 M. b.......................................... 15 —

skrivning i 5 M. a., 3 M. a., 3 M. b.,
2 M. a., 2 M. b.....................................  9 —

23 timer.
V. Lonnevig: 

tegning i 2 M. a., 2 M. b...........4 —
skrivning i'4 M. a., 4 M. b...........................3 —

7 timer.



58

N. J. Steffens: 
gymnastik i alle klasser.............. 15 timer.

O. Nielsen: 
sang i do, ....... 11 —

Fröken J. Heyerdahl:
religion, norsk, tysk, historie, tegning 

i IM. a....................................................17| —
tegning i 1 M. b................................................ 1| —

19 timer.
— M. Aubert:

religion, norsk, tysk, historie 1 M. b.. . . 16 — 
skrivning i 1 M. a. og 1 M. b. . . . 6 —

22 timer.
— P. Larsen alle fag i 3 S. a. og des

uden sang i 3 S. b., 2 S. a., 
2 S. b.28 —

— H. Lochen alle fag (undtagen sang)
i 3 S. b.. . .24 —

— B. Bomhoff —■ (undtagen sang)
i 2 S. a.. . . — —

— N. Thinn — (undtagen sang)
i 2 S. b.. . . — —

— J. Aubert — i 1 S. a. . . — —
— E. Heyerdahl — i 1 S. b. . . — —
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9. Dimission til universitetet i 1878.

Til indeværende aars examen artium er af skolen anmeldt 
folgende elever af latingymnasiets 3dje klasse:

1. Bendixen, A. F., f. 28/9 59, sön af bandagist B., Kristiania; 
elev af skolen 4 aar.

2. Færden, A., f. 22/s 60, sön af kaptein F., Kristiania; elev 
af skolen 4 aar.

3. Grøgaard, J. H., f. 27,e 60, sön af trælasthandler G., 
Kragerö; elev af skolen 3 aar.

4. Leken, A.. f. 14'6 60, sön af gaardbr. L., Gudbrandsdalen; 
elev af skolen 3 aar.

5. Mortensen, H, f. 3/3 60, sön af murmester M., Kristiania; 
elev af skolen 4 aar.

6. Prebensen, Th., f. 27/.<60, sön af grosserer P., Risör; elev 
af skolen 4 aar.

7. Smith-Petersen, Jac., f. 12/7 60, sön af afdöd skibsreder S.-P.; 
elev af skolen 4 aar.

8. Sommerfelt, A., f. 3/12 60, sön af afdöd skibskaptein S.; 
elev af skolen 4 aar.
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10. Partideling en ved middelskolens afgang sexamen 1878.

6 M. a. 6 M. a. I. 6 M. b. II.
1. Berg, N. 1 Ambjörnsen, H. 1 *).  Anker, P.
2. Borchgrevink W. 2 Aschehoug, T. 2 *).  Borchgrevink, G.
3. Brandt, Th. g Haavind, 0. 3. v. Hanno, A.
4. Gotaas, 0. 4 Hansen, V. 4. Hauge, Chr.
5 Hansen, A. 5 Heftye, J. 5*).  Hjelm, Th.
6. Hansen, P. 6 Ingebrethsen, H. 6 *).  Liitken, Th.
7. Hjorth, M. 7 Michelet, C. 7. Nissen, K.
8. Krohn, 0. 8 *). Refsum, S. 8. Roscher, S.
9. Lexow, V. 9 Rynning, R. 9. Schaft, A.

10. Reymann, J. 10 *). Smith-Petersen, E. 10. Spiess, A.
11. Schon, 0. 11 *). Spiess, G. 11*).  Lönningdal, B.
12. Hansen, Gr. 12 *). Bugge, G.

*) danner i latin parti III.



Examen 187 8.



Examen i juni og juli 1878.

Den daglige undervisning slutter:

For 6te middelkl. og 3dje gymnasialkl. fredag den 7de juni.
— gymnasiernes övrige klasser og 5te og 4de middelklasse 

lördag den 15de juni.
— 3dje, 2den og 1ste middelklasse fredag den 21de juni.
— 3dje og 2den smaaklasse torsdag den 27de juni.
— 1ste smaaklasse torsdag den 4de juli.

NB. Examen i gymnastik, skrivning og tegning (undtagen 
for 6te middelklasse) er tidligere afholdt.

For 1ste smaaklasse holdes ingen examen; men dis
ciplenes forældre indbydes til at overvære undervisningen 
de to sidste læsedage (den 3dje og 4de juli) for at gjöre 
sig bekjendte med det standpunkt, klassen har naaet.

Examen begynder, hvor ikke andet er bemerket, om 
formiddagen kl. 9 og om eftermiddagen kl. 4l/2. Hvor 
ikke andet er bemerket, examineres hver klasse i sit 
klasseværelse.

Examenstegningerne og arbeiderne fra haandverksskolen er 
udstillede i tegnesalen fra lördag 22de til og med lördag 29de 
hver dag fra kl. 12—2.

Skolepenge indbetales den 1ste, 2den, 3dje og 4de juli 
kl. 11—2.
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Fredag 14de juni.
Examensprøve i tegning for 6 M. a. form. kl. 9 og efterm. kl. 4’/a- 

Do. i do. „ 6 M. b. — „9.
(Censorer: Si ndin g, L o nn e vi g).

Lørdag 15de juni.

formiddag.
6 M. a. Norsk stil i inspektion efter timetabellen.
6 M. b. Norsk stil i

Mandag 17de juni.

formiddag.
3 L. G. Norsk stil
6 M. a. Tysk stil
6 M. b. Tysk stil

inspektion efter timetabellen.

Tirsdag 18de juni.

formiddag.

3 L. G. Latinsk oversættelse i
6 M. a. Engelsk stil i inspektion efter timetabellen.
6 M. b. Latinsk stil i
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Onsdag 19de juni,

Formiddag.

(i 1 L. G.) Blix.

3 e. Bruene ch.
2 e. Hansen.

Gjertsen og kl. 11 O. Nielsen.
(i 2 R. G.) Bruenech.

Inspektion kl. 83/.,—9

3 L. G. Norsk stil
2 L. G. Norsk stil
2 R. G. Norsk stil
1 L. G. Norsk stil
1 R. G. Norsk stil
6 M. a, Mathematik skr.
6 M. b. Mathematik skr.
5 M. a. Tysk skr.
5 M. b. Tysk skr.
5 M. c. Tysk skr.
4 M. a. Engelsk skr.
4 M. b. Latin skr.
4 M. c. Engelsk skr.

Friis.
Oftedal.
Bratt. 
Johanssen. 
Christensen. 
Hansen.
Lowum.
Brekke.

Torsdag 20de juni.

Formiddag.

Inspektion kl. gy__g 1 3 e. Schram.
J 2 e. Christensen.

3 L. G. Mathematik skr. Oftedal.
2 L. G. Latinsk stil
2 R. G. Fysik skr.
1 L. G. Latinsk stil
1 R. G. Fysik skr.
5 M. a. Engelsk skr.
5 M. b. Latin skr.
5 M. c. Engelsk skr.
4 M. a. Tysk skr.
4 M. b. Tysk skr.
4 M. c. Tysk skr.

(i 2 R. G.) Bruenech.

(i 1 L. G.) Friis.

Schram.
Broek.
Brekke.
Hansen. 
Bratt. 
Christensen.
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Fredag 21de juni.

Formiddag.

Inspektion kl. 83/<— 1j i 3 e. B r at t.
J 2 e. Klingenberg.

2
2

L. G.
R. G.

Math em atik 
Mathematik

skr. i (i
skr. 1 2 R. G.) Friis.

1
1

L.
R.

G.
G.

Græsk skr.
Engelsk skr

}(i 1 L. G.) Bruenech.

5 M. a. Norsk skr. Christensen.
0 M b. Norsk skr. Hansen.
0 M. C. Norsk skr. Bratt (9—11), Bekkevold.
4 M. a. Mathematik skr. Klingenberg (9—10), Höngen.
4 M. b. Mathematik skr. Oftedal (9—10), Eliassen.
4 M. C. Mathematik skr. Lonnevig.

Lørdag 22de juni.

Formiddag.

Inspektion kl. 83A—'9 i 3 e. Eliassen.
) 2 e. Fredriksen.

2
2

L.
R.

G.
G.

Latinsk oversættelse 1
Engelsk skr. J

. (i 2 R. G.) Zwilgmeyer.

1 L. G. Mathematik skr. Hougen.
1 R. G. Mathematik skr. (i 3 L. G.) 0. Nielsen.
6 M. a. Norsk Johanssen (censor Brock).
6 M. b. 1 Tysk Bekkevold (cens. Bruenech),
5 M. a. Mathematik skr. Oftedal.
5 M. b. Mathematik skr. Eliassen.
5 M. C. Mathematik skr. Klingenberg.
4 M. a. Norsk skr. Fredriksen.
4 M. b. Norsk skr. Bratt.
4 M. C. Norsk skr. Siewers.
3 M. a. Norsk skr. Christensen.
3 M. b. Norsk skr. Grøndahl.
2 M. a. Norsk skr. Hansen.
2 M. b. Norsk skr. Schram.
1 M. a. Norsk skr. Frk. M. Aubert.
1 M. b. Norsk skr. Blix.

5
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Mandag 24de juni.
Formiddag.

Inspektion kl. 83A—9 3 e. Bekkevold.
6 M.
6 M.
6 M.

a. Religion
b. 1 Mathematik
b. 2 Tysk (i 4 M. b)

Blix (censor Bernhoft). 
Eliassen (censor Søyland). 
Bekkevold (censor Bruenech).

Tirsdag 25 de juni.
Formiddag,

3 e. Oftedal.
2 e. Klingenberg.Inspektion kl. 83A—9

3 L. G. Latin Ottesen.
2 R. G. Religion (i 2 L. G.) Zwilgmeyer.
1 R. G. Religion (i 1 L. G.) Blix.
6 M. a. Tysk Johanssen (censor Bruenech'.
6 M. b. 1 Norsk Brock (censor Christensen).
6 M. b. 2 Mathematik (i R. G.) Eliassen (censor Søyland).
5 M. a. Geografi Siewers.
5 M. b. Tysk Bekkevold.
5 M. c. Mathematik Oftedal.
4 M. a. Naturfag Höngen.
4 M. b. Tysk Bratt.
4 M. c. Engelsk Brekke.
3 M. a. Tysk skr. Fredriksen.
3 M. b. Tysk skr. Grøndahl.
2 M. a. Tysk skr. Hansen.
2 M. b. Tysk skr. Klingenberg.
1 M. a. Tysk skr. Frk. M. Aubert.
1 M. b. Tysk skr. Lonnevig.

Eftermiddag.

Inspektion 4'/4—4'/a 3 e. Bekkevold.

2 L. G. i Fransk Bekkevold.
2 R. G. f
1 L. G. Græsk Bruenech.
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Onsdag 26de juni.

Formiddag.

Inspektion kl. 83/,—9 l 3 e- Brock<
I 2 e. Hougen.

6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
2
2
1
1

M. a. Mathematik 
b. 1 Historie 
b. 2 Norsk (i 3 L. G.) 

. a. Religion 

. b. Geografi 

. c. Fransk 

. a. Mathematik 
• b. Religion 
. c. Naturfag 
. a. Regning skr. 
. b. Regning skr. 
. a. Regning skr. 
. b. Regning skr. 
. a. Regning skr. 
. b. Regning sier.

Friis (censor Søyland). 
Johanssen (censor Gjør). 
Brock (censor Christensen). 
Blix.
Siewers.
Bekkevold.
Eliassen.
Zwilgmeyer.
Hougen.
Brekke.
Klingenberg.
Grøndahl.
Lonnevig.
Frk. M. Aubert.
Bratt.

Eftermiddag.

Inspektion 4’/i—4'A 3 e. Bruenech.

3 L. G. Oldnorsk
2 L. G. ) Norsk og
2 R. G. I Oldnorsk
1 L. G. 1 Historie
1 R. G. f

Gjør. 
Brock. 
Bratt.
Bruenech.
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Torsdag 27de juni.

Formiddag.

Inspektion kl. 83/-—9 l 3 e' £ruenecE 
I 2 e. Blix.

2 L. G. Latin Bruenech.
2 R. G. Historie Johanssen.
1 L. G. 1 ■ Norsk Christensen.
1 R. G. 1
6 M. b. 1 Fransk Bekkevold (censor Schram).
5 M. b. Religion Zwilgmeyer.
5 M. c. Geografi Siewers.
4 M. a. Religion Blix.
4 M. b. Naturfag Hougen.
4 M. c. Mathematik Klingenb erg.
3 M. a. Regning Eliassen.
3 M. b. Norsk Grøndahl. ’
2 M. a. Historie Hansen.
1 M. a. Norsk Frk. M. Aubert.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4*/4—4'/a 3 e. Schram.

6 M. b. 2 Geografi Siewers (censor O. Andersen).
5 M. a. Engelsk Schram.
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Fredag 28de juni,
Formiddag.

Inspektion kl. S’/a—9 I 3 e. Lowum.
1 2 e. Zwilgmeyer.

3 L. G. Mathematik Eliassen.
2
2

L. G. i
R. G. 1 Tysk Bekkevold.

6 M. a. Fransk Schram (censor Lyche).
6 M. b. 2 Historie Johanssen (censor Gjør),
5 M. a. Historie Lowum.
5 M. c. Norsk Christensen.
4 M. a. Geografi Siewers.
4 M. b. Mathematik Oftedal.
4 M. c. Religion Blix.
3 M. a. Religion Zwilgmeyer.
O M. b. Tysk Grøndahl.
2 M. a. Naturfag Hougen.
2 M. b. Regning Klingenberg.
1 M. b. Norsk Frk. M. Aubert.
3 S. a. Norsk skr. — J. Heyerdahl.
3 S. b. Norsk skr. — E. Heyerdahl.
2 S. a. Norsk skr. — Larsen.
2 S. b. Norsk skr. — Løchen.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4'/.,—4'/a 3 e. Bekkevold.
1 L. G. 1
1 R. G. )
6 M. b. 2
5 M. b. 2

Mathematik

Fransk 
Latin

Friis.

Bekkevold (censor Schram).
Brock.
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Lørdag 29de juni.

Pomiddag.

Inspektion kl. 83/—9 I 3 G’ Jenssen. 
J 2 e. Brekke.

3 L. G. Historie Johanssen.
2 L. G. 1 Mathematik Friis.
2 R. G.
6 M. b. 1 Religion Zwilgmeyer (censor Bernhoft).
5 M. a. Norsk Christensen.
5 M. b. Norsk Hansen.
5 M. c. Naturfag Hougen og Oftedal.
4 M. a. Engelsk Brekke.
4 M. b. Geografi Siewers.
3 M. a. Norsk Bekkevold.
3 M. b. Religion Blix.
2 M. a. Regning Eliassen.
2 M. b. Norsk Grøndahl.
1 M. a. Tysk Frk. M. Aubert.
1 M. b. Regning Klingenberg.
3 S. a. Norsk Frk. J. Heyerdahl.
3 S. b. Norsk — E. Heyerdahl.
2 S. a. Norsk — Larsen.
2 S. b. Norsk — Løehen.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4'/s—4'A 3 e. Andersen.

n 1 Fransk Bekkevold.
1 K. (t. J
6 M. a. Naturfag Andersen (censor Høyer).
5 M. b. 1 Historie Gjør.
4 M. c. Norsk Christensen.
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Mandag 1ste juli.
formiddag.

3 e. Bekkevold.
2 e. Grøndahl.Inspektion kl. S3/4—9

3 L. G. Religion Blix.
2 L. G. Græsk Bruenech.
1 L. G.
1 R. G.

i Tysk Bekkevold.

6 M. a. Historie Johanssen (censor Gjør)
5 M. a. Fransk Christensen.
o M. b. Naturfag Andersen.
5 M. c. Engelsk Brekke.
4 M. a. Tysk Hansen.
4 M. b. Norsk Bratt.
3 M. a. Naturfag Hougen.
3 M. b. Regning Klingenberg.
2 M. a. Tysk Brock.
2 M. b. Tysk Grøndahl.
1 M. a. Geografi (kl. 8) Siewers.
1 M. b. Geografi (kl. 11) Siewers.
3 S. a. Historie Frk. J. Heyerdahl.
3 S. b. Historie — E. Heyerdahl.
2 S. a. Religion — Larsen.
2 S. b. Geografi — . Løchen.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 41/.-,—4’A 3 e. Friis.
2 R' l Naturlære Friis.
1 B. G. J
6 M. b. 1 Geografi ~ Siewers (censor O. Andersen).
6 M. b. 2 Religion (4 M. b.) Zwilgmeyer (censor Bernhoft).
5 M. b. 2 Historie Gjør.
4 M. c. Historie Johanssen.



TZ

Tirsdag 2den juli.

Formiddag,

Inspektion kl. 83/4—9 | 3 é. Christensen.
2 e. Hougen.

3 L. G. Fransk Gjertsen.
1 L. G. Religion Blix.
6 M. b. 1 Naturfag Friis (censor Høyer).
6 M. b. 2 Latin Gjør (censor Voss).
5 M. a. Mathematik Oftedal.
5 M. c. Tysk Christensen.
4 M. a. Norsk Hansen.
3 M. a. Tysk Bekkevold.
3 M. b. Naturfag Hougen.
2 M. a. Geografi (kl. 8) Siewers.
2 M. b. Geografi (kl. 11) Siewers.
1 M. a. Religion Grøndahl.
1 M. b. Tysk Frk. M. Aubert.
3 S. a. Religion — J. Heyerdahl.
3 S. b. Religion — E. Heyerdahl.
2 S. a. Geografi — Larsen.
2 S. b. Religion — Løchen.

Eftermiddag,

Inspektion kl. 4'/.s—4'/3 3 e. Brock.
3 L. G. 1 . Engelsk Schram.2 L. G. J
2 R. J Naturhistorie Friis.1 R. G. 1
5 M. b. 1 Latin Brock.
4 M. c. Geografi Siewers.
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Onsdag 3dje juli.

Formiddag.

Inspektion kl. 83A—9 1 0) 2 e. Johanssen.
2 L. G. Religion Blix.
6 M. a. Geografi Siewers (censor 0. Andersen).
6 M. b., 1 Latin Gjør (censor Voss).
6 M. b. 2 Naturfag (i R. G.) Friis (censor Høyer).
5 M. a. Tysk Bratt.
5 M. b. Fransk Bekkevold.
5 M. c. Historie Christensen.
4 M. b. Latin Lowum.
3 M. a. Historie Johanssen.
2 M. a. Religion Zwilgmeyer.
2 M. b. Religion (kl. 8) Grøndahl.
1 M. a. Historie Frk. M. Aubert.
1 M. b. Religion (kl. 11) Grøndahl.
3 S. a. Regning Frk. J. Heyerdahl.
3 S. b. Geografi — E. Heyerdahl.
2 S. a. Regning — Larsen.
2 S. b. Regning — Løchen.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4’A—4’/5 2 e. Schram.
R.
R.

G. 1
G. 1

Engelsk Schram.

M. b. Historie Johanssen.
M. b. Naturfag Hougen.
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Torsdag 4de juli.

Formiddag,

Inspektion kl. 83/.-— g i 3 e. bchram.
1 2 e. Eliassen.

3 L. G. Græsk Bruenech.
2 L. G. Historie |i R. G.) Johanssen.
1 L. G. Latin Bratt.
6 M. a. Engelsk Schram (censor Wesenberg).
5 M. a. Naturfag Hougen.
5 M. b. Mathematik Oftedal.
5 M. c. Religion Grøndahl.
4 M. a. Historie Hansen.
4 M. b. Historie Christensen.
3 M. a. Geografi Siewers.
1 M. a. Regning Eliassen.
1 M. b. Historie Frk M. Aubert.
3. S a. Geografi — J. Heyerdahl.
3 S. b. Regning — E. Heyerdahl.

Eftermiddag,

Inspektion kl. 4'/4-4>/2 | 3 e’ Christensen. 
J 2 e. Brock.

2 R. G. I- Geografi Friis.
1 R. G.
6 M. b. 3 Latin Gjør (censor Voss)
4 M. c. Tysk Christensen.
3 M. b. Geografi Siewers.
2 M. a. Norsk Brock.
2 M. b. Historie Johanssen.



Skolens aarsfest afholdes for smaaklasserne fredag 
den 5te juli og for gymnasial- og middelklasserne 
lördag den 6te, begge dage kl. 11, i gymnastiklokalet; 
indgang fra St. Olafsgade.

Disciplene moder kl. 10y2 i sine klasseværelser.
Ferierne varer til mandag den 19de august kl. 11 

formiddag.
De til gymnasierne og middelskolen indmeldte disciple 

moder til optagelsesprøve mandag den 19de august kl. 8 
formiddag; de til smaaskolen indmeldte samme dag kl. 11 
formiddag.

Til at overvære examens mundtlige del samt aarsfesten 
tillader vi os paa egne og medlæreres vegne at indbyde dis
ciplenes forældre og verger og enhver anden, hvem skolens 
gjerning maatte interessere.

Kristiania den 1ste juni 1878.

Fr. Gjertsen. M. Gjør.




