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Følgende historiske stykker er prøver af en „Historisk 
læsebog“, som undertegnede har under arbeide, og som nærmest 
er bestemt for skoleungdommen til oplæsning i klassen eller til 
læsning i hjemmet. Bogen vil komme til at indeholde skil
dringer af verdenshistoriens merkeligste begivenheder, personer 
og tilstande og vil udkomme i 2 bind paa omtrent 50 ark til
sammen. Det er meningen at udstyre den med mange og gode 
illustrationer.

Ved udarbeidelsen af disse prøver har jeg benyttet He- 
rodot og Plutarch, Curtius, Mommsen og Duruy og desuden for
skjellige andre historiske verker fra ældre og nyere tid.

Jeg skal være taknemmelig, om historielærere og andre 

kyndige mænd vil meddele mig sine bemerkninger.

Kristiania 31te mai 1883.

M. Gjør.



Ægypterri é.

Ægypten og Nilftoden. Ægypten kaldes Nilflodens dalføre 
fra Nubien i syd til Middelhavet i nord. Dalen er i gjennem- 
snit omtrent 33 km. bred og omgives paa begge sider af 
lave fjelde, i øst af de arabiske, der danner skillemur mod de 
øde egne langs kysten af det røde hav, og i vest af 
de libyske, der skjermer mod Saharas glødende vinde og 
flyvesand.

Nilen udspringer af søer i det indre Afrika, men optager 
sit væsentligste tilløb fra elve, der brusende strømmer ned fra Abes
siniens fjeldtrakter. I Nubiens (Æthiopiens) terrasseland samler den 
sig til en stor, bred flod, der ved Ægyptens sydgrænse styrter ud 
over flere fossefald, de saakaldte katarakter. Men derefter flyder 
den langsomt og stille ned gjennem Ægypten fra syd mod nord, 
for største delen paa østsiden af dalføret, saa at den paa flere 
steder skyller ind mod foden af den arabiske fjeldkjæde. Lidt 
ovenfor Kairo, omtrent 170 km. fra havet, træder fjeldene til
side og giver floden rum til at kløve sig i to hovedarme, der indtil 
sit udløb i Middelhavet omslutter det land, som man paa grund 
af dets trekantede form har kaldt Nilens delta.

Ægypten, der uden Nilen vilde være en ubeboelig ørken, 
forvandles ved Nilens oversvømmelser hvert aar til en blomstrende 
oase mellem de øde strækninger rundt omkring. Derfor dyrkede 
ogsaa de gamle Ægyptere Nilen som den hellige flod, og Græ
kerne kaldte Ægypten Nilflodens gave.

I mai indtræder den tropiske regntid i Abessinien og dets 
vestlige nabolande; høifjeldenes sne- og ismasser smelter, og 
allerede i midten af juni kommer flommen til Ægypten. Nilen 
begynder snart at stige over sine bredder, høiere og høiere hæ.
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ver eien sig og dækker tilsidst den hele dal. I sommertiden 
ligner Ægypten en stor indsø; der vrimler af baade, og paa alle 
kanter rager palmer, landsbyer og smale dæmninger lig øer frem 
af det rødlig-gule vand. I begyndelsen af oktober staar floden 
høiest, begynder derefter langsomt at synke og træder i decem
ber tilbage til sit leie; men overalt efterlader den et fedt ned
slag, der frembringer den yppigste frugtbarhed. Alt, hvad der 
saaes i det fugtige dynd, drives af den glødende sol hurtig frem 
til rig blomstring og frugt, og naar vintertiden kommer, staar 
landet med smilende agre og enge, hvor ris, byg, hør og hvede 
modnes, og hvor alslags kvæg i mængde gaar paa græs. Vaaren 
derimod viser ikke som hos os den opvaagnende naturs friskhed, 
men visnede blade og en askegraa, støvet og revnet jordbund, 
der længes efter fornyet belivelse af Nilens gjødende vande. 
Thi fra himmelen kan ingen væde ventes; det regner 
nemlig saa godt som aldrig i Ægypten; et blændende sol
skin virker uafbrudt fra den stedse skyfrie himmel, og kun 
dampene fra Nilen gjør heden udholdelig.

Som Nilen i vor tid svømmer over og gjør landet frugtbart, 
saa har den gjort for tusinder af aar siden, og meget tidlig ned
satte mennesker sig om denne flod. Disse lærte snart at gjøre 
sig naturforholdene nyttige, og der udviklede sig hurtig en kraftig, 
men tillige egenartet kultur. Thi paa samme tid som Ægypten 
frembød alle betingelser for kulturens trivsel, var landet baade 
ved natur og beliggenhed særlig skikket til at give befolkningen 
et eiendommeligt præg, der skilte den ud fra alle de andre old
tidens folk.

Hieroglyfer. Ægypten er et billedernes land; i tempel-ruiner 
og grave, paa stene og klippevægge, overalt møder øiet billeder. 
Og ved siden af dem finder man en skrift, der selv ser ud som 
lutter billeder af mennesker og dyr, planter og alle slags gjen- 
stande. Denne skrift kaldte Grækerne hieroglyf er, d. e. hel
lige indskrifter, fordi de fortrinsvis fandtes tegnede paa temp
lernes vægge. Foruden de egentlige hieroglyfer havde man ogsaa 
et af disse udledet, forkortet alfabet, som benyttedes ved affattelse 
af bøger og skrivelser. — Længe var det umuligt for den nyere 
tids lærde at læse denne skrift: men i begyndelsen af vort aar- 



hundrede lykkedes det at løse gaaden, saa at oldtidsforskerne nu 
er istand til at læse hieroglyf-alfabetet ligesaa let som vore 
egne bogstaver.*) Hermed er en rig kilde aabnet til kundskab 
om Ægypternes historie', deres offentlige og private liv, og et nyt 
lys er kastet over det kjendskab, vi forhen besad fra oldtidens 
forfattere og reisendes beskrivelser af de ægyptiske oldtidsminder.

Historiske begivenheder. Man antager, at den ældste be
folkning har været negere, og at disse i en endnu ubestemme
lig fortid er bievne undertvungne af en fra Asien indvandret 
stamme, der først tog bolig i den nordligste og mellemste del af 
landet, Nedre-Ægypten og Mellem-Ægypten; senere har den 
sandsynligvis udbredt sig sydover til Øvre-Ægypten langs Nilfiodens 
strande. Den nyere forskning har godtgjort, at disse indvandrere 
er beslegtede med Semiterne, og bekræfter saaledes Bibelens ud
sagn, at Ægypterne nedstammede fra Noahs søn Kam.

Det sprog, som taltes, lignede det koptiske, der endnu i 
Ægypten er det lavere folks tungemaal.

Allerede omkring 4000 aar f. Kr., medens de fleste af 
jordens øvrige beboere endnu levede uden kultur, var Ægypten 
et ordnet rige under én hersker, og siden har der, medens lan
det var uafhængigt, regjeret 30 regent-ætter (dynastier), hvoraf 
dog flere har været samtidige. I den ældste tid var Mern fis 
i Mellem-Ægypten, senere Theben i Øvre-Ægypten og tilsidst 
Sais i Nedre-Ægypten rigets hovedsæde. 527 f. Kr. blev landet 
erobret af Perserne.

I denne lange tid var Ægypten underkastet mange omvexlin- 
ger baade ved indre oprør og ved indfald af fremmede. Fra 
omtrent 2000 —1600 f. Kr. herskede saaledes Hyksos over 
landet. De var et nomadefolk fra Asien, der tog sæde i Nedre- 
Ægypten og lidt efter lidt tilegnede sig de overvundnes høiere

Blandt de lærde, som har gjort sig ortjente ved studieri denne 
retning, bør særlig nævnes Franskmændene Champ oilion og Ma
riette, Preusseren Lepsius og Nordmanden Lieblein. — Første 
fingerpeg til hieroglyfernes tydning fik man ved en i byen Rosette 
fundet sten, paa hvilken den samme inskription fandtes baade i hiero
glyfer og i græsk skrift.

1 *
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kultur. Det var vistnok under deres herredømme, at Israels 
børn kom til Ægypten, og at Josef styrede som minister samme
steds. Og længere ned i tiden, i det 8de og 7de aarh. f. Kr., 
var først Æthioperne og derefter Assyrerne Ægyptens herrer. Ri
gets blomstringstid synes derimod at have været tidsrummet nær
mest efter Hyksos’s fordrivelse, en national reisning, der fornyede 
og styrkede fædrelandskærligheden, da kongerne fra Theben 
strakte sit vælde langt ud over landets grænser, mod syd over 
Æthiopien, mod øst til hinsides Eufrat. Sidste gang reisté 
Ægypten sig efter haarde trængsler, da Assyrerne fordreves, og 
rigets hovedsæde blev henlagt til S ais (omtr. 650 f. Kr.) Fra nu 
af ophørte den afsluttethed lige over for andre folk, der hidtil 
havde været eiendommelig for Ægypterne, og som havde paatrykt 
deres kultur den stillestaaende karakter. Fremmede, navnlig 
Grækere, fik indpas, handelen tiltog; og søfarten udvidedes. Kong 
Neko (omkr. 600 f. Kr.) søgte endog at skabe en vandforbindelse 
mellem Middelhavet og det røde hav. Han satte kanalarbeidet 
igang irted'en mængde mennesker, og mangfoldige tusinder skal være 
Omkomne under gravningen gjennem ørkenen. Men han kom dog 
ikke tilende med vérkét; thi et orakelsprog forkyndte ham, at 
han arbeidede för barbarerne, og skræmmet herved lod han det 
hele fare*).  Han lod ogsaa fønikiske sømænd omseile Afrika; 
de drog ud fra det røde hav og vendte tilbage gjennem strædet 
ved Gibraltar.

Men hverken Nekos eller hans efterfølgeres forsøg paa 
at gjenoplive den ægyptiske folkeaand ved at bryde nye 
baner førte til noget lykkeligt resultat. Ægypterne var for fast
groede til det gamle • til at være modtagelige for det nye, som 
derfor kun bidrog til at paaskynde den nationale opløsning, 
og da riget efter en ingenlunde kraftig modstand erobredes 
af Perserne, gik dets egentlige selvstændighed for bestandig tilgrunde.

Samfundet og sederne. Ægypterne var delte i stænder, men 
ikke strengt adskilte i kaster, som f. ex, i Indien. De vigtigste 

*) Denne kanal blev senere fuldendt af Perserkongen Darius Hy- 
staspis, men blev igjen ødelagt af flyvesandet. I vore dage har Fransk
manden Lesseps faaet en ny kanal færdig over tangen ved Suez.
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var presto- og krigerstanden; dernæst var der efter al rimelighed 
endnu to stænder, nemlig en, som omfattede jordbrugere, haand- 
verkere og kjøbmænd, og en anden, bestaaende af kvæg- og 
svinehyrder. Endelig fandtes der, som overalt i oldtiden, en talrig 
trælleflok, hvoraf mange var negere.

Prestestanden var den første stand i riget. Presterne alene 
besad kundskaberne og som følge deraf en vidtstrakt myndighed. 
I deres spidse stod en yppersteprest, som var den høieste embeds
mand næst kongen, og under hvem de dannede et sammen
hængende prestevælde eller hierarki. Presterne var mægtige 
baade ved sin store indflydelse i politisk henseende, og fordi 
folket i alle sine anliggender stilledes under deres formynder
skab. De var dommere i alle tvistigheder, læger for alle syg
domme, og som undergjørere og drømmetydere omgav de sig med 
det overnaturliges straaleglans, For levevis og særlig for renlighed 
fastsatte de en mængde regler, hvorved Ægypternes huslige liv 
optoges af talrige religiøse forretninger, som præsteskabet om
hyggelig vaagede over. Ingen var dog mere bundne af leveregler 
end presterne selv. De skulde saaledes rage sig hver tredje dag 
over hele kroppen og bade sig to gange hver dag og to gange 
hver nat i koldt vand. De maatte ganske afholde sig fra bønner, 
svinekjød og fisk og i det hele iagttage det største maadehold i 
sin levemaade. Men de nød ogsaa store rettigheder, og de eiede 
tredjedelen af landets jordegods, hvorat de ingen skat betalte, 
medens de selv tog tiende af andres.

Den næste stand var krigernes, som alene havde ret til at 
bære vaaben, og paa hvem landets forsvar alene hvilede. De 
nød ligesom presterne store forrettigheder. Derimod var de to 
sidste stænder ikke stort bedre stillede end trællene; og navnlig 
var svinehyrderne saa foragtede, at ingen vilde have noget med 
dem at gjøre.

Over alt folket stod kongen som den mest enevældige hersker. 
I det øieblik han besteg tronen, ophøiedes han i folkets øine til 
en gud og fik guddommelige navne Og æresbevisninger ; han kaldtes 
farao, d. e. solgudens søn, og opstillede sin billedstøtte mellem 
gudernes. Og denne guddommelighed, som begyndte paa jorden, 
troedes at vedblive hinsides graven. Alle døde faraoner ansaaes 
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for guddommelige væsener, til hvem den regjerende konge kunde 
opsende sine, bønner.

Det skjønnes let, hvilken glans denne opfatning maatte sprede 
over herskermagten. Ligeoverfor farao var folket kun skjælvende 
slaver, de mægtigste embedsmænd var hans ydmyge tjenere, og 
selv prestestanden stod i den fuldkomneste afhængighed af ham. 
Og folket kunde nok have grund til at skjælve; thi vistnok paa
lagde religionen farao at øve et mildt, landsfaderligt herredømme, 
og der fandtes ogsaa de konger, som søgte at efterleve dette bud; 
men der manglede heller ikke paa overmodige, grusomme tyranner, 
som pinte sit folk eg ikke tog i betænkning at lade dem siebe 
sig ihjel i tusindvis paa opførelsen af deres store bygverker. 
Og sparede ikke landsfaderen landets egne børn, skaanede han 
selvfølgelig endnu mindre fanger eller fremmede, som var 
komne i hans magt; dette erfarer vi af Jødernes historie, 
hvem Moses udfriede af faraos plager og den ægyptiske 
trældoms aag.

Dog var farao med al sin magt den mest ufrie mand i 
Ægyptens land. Thi ikke alene hans offentlige handlinger, men 
saa at sige ethvert skridt i hans daglige liv og færd var ufor
anderlig fastsat af den strengeste vedtægt. Blandt de mange 
ceremonier, som skulde iagttages, var ogsaa den, at han hver 
dag maatte høre paa, at ypperstepresten i folkets paasyn op
regnede alle hans dyder, hvilket var ensbetydende med en op
tælling af alle store og gode egenskaber. Thi som faraos person 
var hellig og ulastelig, maatte, han ogsaa være i besiddelse af 
alle mulige fuldkommenheder.

Under kongen stod en talrig og vel ordnet embedsstand, 
som drev et vidtløftigt skriveri og paa det regelmæssigste aflagde 
sine regnskaber. Blandt de haandskrifter, som er bievne bevarede 
til vor tid, findes masser af embedsmæssige indberetninger samt 
stykker af lister og regninger. Lov og ret haandhævedes af de 
prestelige domstole, hvis forhandlinger førtes skriftlig for derved 
at fjerne alt, som muligens kunde indvirke paa dommerne til 
skade for den retfærdige sag.

Men loven ydede i virkeligheden blot de herskende stænder 
beskyttelse; det øvrige folk havde ingen eiendom og heller ingep 
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borgerret. Jordbrugerne var egentlig kun forpagtere,, og 
haandverkere og kjøbmænd arbeidede vistnok kun i de privilige
rede stænders sold. Dog var handelen levende, og korn den 
vigtigste handelsgjenstand, idet ét aars høst gav saa meget, som 
Ægypten selv behøvede i tre. Ogsaa andre næringsgrene var 
langt fremskredne. Saaledes var en stor mængde mennesker 
sysselsat med at væve tøier af uld, bomuld og linned, ligesaa 
med bearbeidelse af metaller og med at forfærdige husgeraad af 
brændt lei’ og glas, en industri, som havde naaet et meget høit 
trin. En for Ægypten ganske eiendommelig frembringelse var 
papyrus-planten, hvoraf det i oldtiden sedvanligste papir blev 
lavet; deraf er navnet endnu beholdt.

Ægypterne var muntre og hengivne til fornøielser. De holdt 
ofte gjestebud, hvor de underholdt sig med musik, sang og dans, 
og hvor de fraadsede i al slags mad og drikke. Navnlig blev 
øl og vin nydt i betydelig mængde og ofte til overmaal, saa vel 
af mænd som af kvinder. Efter historieskriveren Herodots fortælling 
blev ikke sjelden et træbillede af et lig baaret omkring i gjeste
budet og forevist for hver enkelt gjest med de ord: „Se paa 



8

dette og drik saa og vær glad; thi saadan bliver du efter 
døden.“ Til hverdags levede derimod Ægypterne tarvelig og 
især presterne, som skulde give folket godt exempel. Disse sov 
heller aldrig paa andet end et leie af palmeblade, skjønt man netop 
fra Ægypten fik de blødeste dyner af gaasedun.

Kvinderne indtog i Ægypten en mere agtet stilling i sam
fundet end ellers i østerlandene; de deltog f. ex. i 
den offentlige gudsdyrkelse og færdedes utilslørede i mæudenes 
selskab. Dog var flerkoneriet taalt undtagen blandt prosterne, 
og farao selv havde et talrigt harem.

Ægypterne nævnes som exempel paa taknemmelighed og 
sønlig ærbødighed, skjønt det efter loven kun var døtrene, som 
var nødte til at underholde sine gamle forældre. Da det offent
lige forsvar paahvilede krigerstanden, tabte de andre mænd sansen 
for krigersk daad og tilbragte dagen, siges der, med at væve, 
medens kvinderne gik paa torvet.

Religion. Ægypterne tilbad naturens kræfter, de velsignelses
rige af kjærlighed, de fordærvelige af frygt, og gav dem i troen 
liv og skikkelse snart som mennesker, snart som dyr, snart som 
en blanding af begge. Selv enkelte planter, f. ex. palmen og navnlig 
^otusblomsten, tillagdes guddommelig betydning. Og som 
naturen er mangfoldig i sit væsen og sine virkninger, saa dyrkede 
ogsaa Ægypterne en mængde guder, hvoraf dog de færreste til
bades over det hele land. Dette var kun tilfældet med tre, nem
lig Osiris, Isis og Horus, der ogsaa er de eneste af de 
ægyptiske guder, om hvem noget gudesagn er fortalt. Dette 
gjengives af græske forfattere saaledes:

Seierrig herskede Osiris længe med sin hustru Isis over jorden, 
men blev tilsidst overfalden og forjaget af den onde Tyfon- 
Denne farer nu herjende gjennem Ægypten, ledsaget af 72 ga
zeller og drivende foran sig ildfnysende heste, medens Isis holdes 
i fangenskab, behandles haardt og klager over tørst. Imidlertid 
lykkes det Osiris, som havde taget flugten, at vende tilbage; men 
han fanges af Tyfon, der ved list faar ham til at stige ned i en 
kiste, hvorover han lukker laaget. Derefter sønderstykkes guden 
krop og føres langt bort. Sørgende opsøger Isis sin mages lig, 
finder det og fører det tilbage til Ægypten. Imidlertid er deres 



9

søn Horus voxet op. Denne beseirer og fælder Tyfon, og hevner 
saa,ledes sin fader. Derefter arver han riget ovenover jorden, 
medens Osiris, som atter faar liv, stifter et rige i underverdenen, 
hvor han hersker over de henfarnes sjæle.

Man har i denne mythe villet se et billede af Ægyptens 
naturforhold. Osiris er Nilen, Isis Ægypten og Tyfon den glø
dende ørkenvind, der farer paa erobringstog mod Ægyptens land. 
Tyfons 72 gazeller er den hede aarstids 72 dage, og hans 
ildfnysende heste betegner den brændende varme. Den kiste, i 
hvilken Osiris indesluttes, er Nilens flodseng, og sønderhugningen 
af Osiris’s legeme betyder Nilens deling i de gravede kanaler. 
Horus er det nye aar med dets frugtbarhed.

Dog betegner Isis ikke alene Nillandet, men overhovedet 
den alt frembringende jord, og Osiris ikke alene Nilen, men til
lige den alt belivende sol. Solen dyrkedes ogsaa som stedlig 
guddom, i Nedre-Ægypten med navnet ft ah og i Øvre-Ægypten 
med navnet Ra eller (med artikel) Fra, hvoraf kongens titel 
farao afledes. I Øvre-,/Egypten kaldtes solguden ogsaa Am op 
eller Amon-Ra.

Naar guderne afbildedes, malede eller som billedstøtter, gay 
man dem meget ofte menneskeskikkelse og dyrehoved; saaledes 
fik Osiris hoved af en oxe, Isis af en ko, Horus af en høg og 
Amon af en væder. Men vi træffer ogsaa det omvendte forhold, 
menneskehoved og dyrekrop, og navnlig fremstilledes den saa- 
kaldte sfinx, et gudommeligt væsen, hvoraf der fandtes utallige 
billeder, altid paa denne maade. Disse underlige skikkelser er 
liggende løver med løftet kvindehoved, hvis stive alvorlige ansigt 
med de svagt smilende læber gjør et uhyggelig gaadefuldt ind
tryk. Deres betydning, som holdtes hemmelig, har heller ikke 
senere ladet sig opklare.

Blandt de dyr, i hvilke guderne mentes at have taget bolig, 
var Nilens krokodiller, som ved Memfis havde et prægtigt tempel, 
og fuglen ibis, som viser sig, naar Nilen staar høiest, og derfor 
hilsedes som den tilbagevendende Osiris’s budbringer. Ogsaa 
katte og hunde holdtes hellige; ved ildebrand tænkte Ægypterne 
før paa at redde kattene end paa at slukke ilden, og naai’ en 
hund døde, sørgede de over den som over en kjær slegtning.
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Men den høieste ære tildeltes oxen A p i s (guden Osiris ■ i dyre
skikkelse), der dyrkedes over det hele land; naar den var død, 
var der dyb landesorg, indtil en ny Apis var funden. Den skulde 
være sort og have visse merker paa panden og paa ryggen. Fra 
det sydlige Ægypten førtes den under store høitideligheder, om
givet af et talrigt presteskab, til det ved Memfis opførte Apis
tempel; kostbare matter var udbredte paa den vei, den vandrede 
frem, den var overdækket med prægtige tepper, presterne, som 
ledsagede den, sang hellige sange, og det hele folk overgav sig 
til den mest jublende festglæde.

Apis.

Overhovedet fandt Ægypternes gudsdyrkelse sted under stor 
pomp og talrige fester, hvor det hedenske livs utæmmede vildhed 
ofte kom tilsyne i al sin nøgenhed. Snart hengav menneskene 
sig til alle sanselige lyster, snart kappedes mænd og kvinder i at 
pidske sig selv.

Hos Ægypterne fremtræder først forestillingen om sjælens 
udødelighed pg om en gjengjeldelse efter døden. Læren herom 
er fremstillet i „dødsbogen“, hvoraf en mere eller mindre fuld
stændig afskrift gjerne lagdes ved siden af det begravede lig til 
veiledning paa vandringen hinsides graven,
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Den dødes sjæl svæver 
over liget.

Man troede, at sjælen i dødsstunden 
skiltes fra legemet og for hen til „de dødes 
rige“, hvor den havde at udstaa mange 
besværligheder, maatte kjæmpe med ormer 
og krokodiller og tilsidst staa til rette for 
underverdenens strenge dommer Osiris. 
Denne havde 42 meddomsmænd, der hver 
havde sit særskilte slags synder at granske, 
og man regnede ikke mindre end 42 døds

synder, hvorfor sjælen maatte frikjendes, hvis den skulde undgaa 
underverdenens straffe. Frikjendtes den, fik den lov til sammen 
med solguden og hans følge at færdes i solbaaden, om dagen 
over himmelen, om natten under jorden; men tilsidst blev sjælen 
atter forenet med legemet, som derved vaktes til et bedre og 
renere liv.

Solbaaden.

Paa grund af denne 
tro udmerkede Ægypterne 
sig ved sin omhu for de 
henfarnes levninger, der om
hyggelig balsameredes og 
dereftei: som mumier op
bevaredes i faste gravkamre> 
Balsameringen foregik efter 
stand og formue paa for

skjellig vis; den kostbareste maade bestod deri, at man udtog 
hjernen, fyldte maven med kostbare krydderier og lod kroppen 
ligge 70 dage i natron. En prestelig domstol kunde negte be
gravelse, om den døde havde ført et skjendigt levnet; endog 
kongerne frygtede denne straf. — Forøvrigt var balsameringen 
ikke indskrænket til menneskelig; ogsaa de hellige dyr nød den 
samme omsorgsfulde behandling.

Bygverker. Kunst. „Ægypterne“, siger historieskriveren 
Diodor, „kalder de levendes boliger herberger, fordi man kun opholder 
sig der for en kort tid; men de kalder gravene evige boliger, 
fordi, man skal forblive der for stedse.“ Det er denne tanke, 
som har skabt de „evige boliger“, der er velkjendte under navnene 
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katakomber og pyramide r, og som i tusinder af aar har trodset 
tidens ødelæggelser.

Katakomberne er gravkamre, indhulede i fjeldsiderne ved 
ørkenens rand. Man finder her lange rækker af gange, som fører 
ned i sale, der bæres af piller paa 4—9 m. høide, og hvor loftet 
er den levende klippe. Piller og vægge er overalt dækkede med 
hieroglyfer og malerier eller rettere kolorerede tegninger i elemen
tære farver (rødt, gult, blaat) uden anvendelse af lys- eller skygge
virkninger. Disse malerier, der endnu mangesteds har bevaret 
sin oprindelige friskhed, fremstiller alle slags scener af det offent
lige og private liv og giver et klarere billede heraf, end mange 
bind fulde af skrevne beskrivelser kunde gjøre.

Saadanne klippegrave findes paa adskillige steder, de merkeligste 
maaske ved Beni-Hassan i Mellem-Ægypten, hvor man i lang 
afstand ser gravaabningerne høit oppe paa fjeldsiden. I nogle 
af de derværende gravkamre træffer man foruden den ovennævnte 
udsmykning ogsaa rester af frit udhuggede, siddende figurer, som 
er støttede mod bagvæggen; men gravenes egentlige indhold, 
mumier, sarkofager (ligkister) o. s. v. er forlængst sporløst for
svundet.

Ved landsbyen Sak kar ah, i nærheden af det gamle Memfis’s 
ruiner et stykke syd for Kairo, bar oldtidsforskeren Mariette op
daget de grave, hvori Apis-oxernes balsamerede lig opbevaredes. 
De bestaar af store, rummelige gange, som er udhuggede i kalk
klippen. Fra disse kommer man ind i sidekamre, hvor Apisernes kolos
sale granit-sarkofager staar opstillede. Næsten alle var dog tomme 
eller fyldte med sten, da Mariette trængte derind; kun i 2 fandt 
han det oprindelige indhold, deriblandt flere kostbare guldsmykker 
med emaille, af saa fuldendt arbeide, at nutidens guldsmede ikke 
skulde kunne gjøre det bedre.*)

Grave, udstyrede som de her nævnte, var vistnok kun for 
guddomme, konger og kongers siegt; den menige mand maatte 
selvfølgelig lade sig nøie med tarveligere gravhvælvinger og billigere 
ligkister. Indesluttede i sit træfutteral reistes de almindelige 

*) Disse gjenstande opbevares nu i Louvre,
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mumier i rad langs væggen, og der staar de i mængde, skrumpne 
og fortørkede, endnu den dag i dag..

Men stormægtige faraoner fandt selv de praktfuldeste klippe
grave ikke prægtige nok til hvilested for sig; de opførte, saa at 
sige, kunstige bjerge til at rumme deres sarkofager. Disse konge
grave er de vældige pyramider. Naar en pyramide-byggende farao 
besteg tronen, lod han først et firkantet gravkammer gjøré istand, 
Og saa opførtes derover en terrasseformig overbygning, der oven
til endte i en spids. Jo længere kongen levede, desto flere sten- 
Omfatninger lagdes udenpaa hverandre, ogtilsidst udfyldtes afsatserne 
ovenfra nedad, hvorved den oprindelige trappebygning fik sin 
fuldendte pyramideform. Under opførelsen lodes altid en smal 
gang aaben fra gravkammeret ud i det fri; indtil arbeidet ved 
kongens død stansede. Naar da liget var bragt ind til det sidste 
hvilested, blev aabningen tillukket og omhyggelig skjult, og pyra
miden afpudset og overladt til efterverdenen. Paa den største 
af pyramiderne arbeidede ifølge Herodot 100,000 mennesker, der 
afløstes hver tredje maaned, i en tid af 30 aar. Da man ikke 
kj endte vor tids løfteredskaber, maatte stenene for en stor del 
ved haandkraft bringes op til den plads, hvor de skulde passes 
ind; det er derfor ingenlunde underligt, at pyramide-kongerne 
efterlod sig et forhadt minde.

Pyramiderne ligger ved randen af den libyske ørken sydover 
fra landsbyen Gizeh ved Kairo. Der er 40 større, nogenlunde 
fuldstændig bevarede, hvortil kommer ruinerne af omtrent 30 mere 
ødelagte; de ligger dels samlede i grupper dels adspredte enkeltvis 
og er af meget forskjellig størrelse. De navnkundigste er de 4 
pyramider ved Gizeh, og blandt disse især Keops-pyramiden, 
bygget af farao Kufu (Keops) af det 4de dynasti omtrent for 5000 
aar siden. Den er den største af alle pyramiderne og har en 
høide af 150 m.; den rager op over alle verdens kirke- 
taarne (Köllnerdoms alene undtaget) og har et saa uhyre omfang, 
at alle Englands skibe, efter en Englænders beregning, vilde være 
utilstrækkelige til at bære dens stene. I nogen afstand ser dens 
lysegule kalkstensflader endnu ganske glatte ud; men naar man 
kommer nær, viser det sig, at siderne er terrasseformede, da den 
udfyldning af poleret granit, som oprindelig skjulte afsatserne, i 
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tidens løb er faldet ned. Og liar man efter en møisommelig vandring 
opad 203 trappetrin endelig naaet toppen, opdager man, at den 
tilsyneladende spids er en bred flade, paa hvilken en mængde 
mennesker kan staa paa en gang; de øverste stenlag er nemlig 
efterhaandeu løsnede og styrtede til jorden. En endnu besværligere 
vei fører gjennem trange, dunkle gange til kongens gravkammer 
i pyramidens midte. Dette er omtr. 12 m. langt, 6 m. høit og 
bredt og har vægge af granit. I baggrunden staar en stor, glat, 
firkantet granit-sarkofag; men dens indhold er forsvundet tilligemed 
laaget. Hverken udvendig eller indvendig paa pyramiden findes 
nogen indskrift, som kunde fortælle noget nærmere om dens op
rindelse. Alt er nøgent og uden prydelser, et hemmelighedsfuldt, 
alvorligt minde om som tider, ligger forud for alle andre landes 
historie.

Rundt omkring de 4 store ligger ruiner og rester af mindre 
pyramider; overalt ser man fordybninger, hvor der har været gravet, og 
til alle sider stikker monumenter frem af sandet. Merkeligst er dog 
den uhyre kjæmpe-sfmX, der for største delen er udhugget i den faste 
klippe og har en længde af55m. og en høide af omtrent 20 m. 
Et voxent menneske, der kravlede op paa sfinxen, vilde om
trent se ud som en flue, der krøb omkring paa en almindelig 
statue. Fordum holdt kolossen et lidet tempel mellem sine for
poter. Nu er templet borte, og af selve sfinxen rager kun det 
umaadelige hoved frem af sandet.

Den religiøse tro, som bragte Ægypterne til at opføre de 
glimrende og storartede gravmæler, maatte med nødvendighed 
ogsaa føre til, at det hele folk forenede sig om at give templerne 
og kongeboligerne den størst mulige glans. Thi herskerens 
palads ansaaes ogsaa som et slags tempel; farao var jo i folkets 
øine en gud.

Paa en vidtstrakt, firkantet terrasse af tegl, som hævede sig 
over flodbredden, stod det ægyptiske tempel, omgivet af høie 
ydermure, der stængte helligdommens indre for den omgivende 
verdens blik og derved gav det hele en hemmelighedsfuld, høi- 
tidelig karakter. Den trange portaabning, som var den eneste 
afbrydelse i murens ensformige flade, syntes snarere at afvise end 
indbyde besøgeren.
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Kommen ind gjennem denne port vandrede man i en forgaard 
mellem en dobbelt rad af sfinxer frem til tempelbygningens ind
gang. Foran denne stod ofte uhyre, oventil tilspidsede stenstøtter, 
de saakaldte obelisker, helt bemalede med billeder og indskrifter, 
og ved siden af dem mægtige stenbilleder af konger eller guder, 
der ligesom vogtede helligdommen og koldt saa ned paa det 
menneskebarn, som traadte derind. Ingen vindusaabninger afbrød 
tempelvæggens sider, som bedækkedes af en broget billedskrift, 
der fremstillede træk af guders og herskeres liv. Indgangen til 
tempelbygningen aabnede sig mellem to taarnagtige portbygninger, 
pyloner, som var høiere, end selve tempelmuren. Paa pylonernes 
forside var anbragte fordybninger til at indsætte store mastetrær, 
som ved festelige anledninger- bar flagrende vimpler.

Traadte man ind'i templet, kom man først til en stor, aaben 
hal med dækkede søilegange langs væggene, og derefter gjennem 
en ny pylonport øg en anden hal af samme størrelse og udseende 
ind i den egentlige tempelsal, hvis vældige stentag hvilede paa 
radvis opstillede søiler. Tilsidst kom den indre del af hellig
dommen med mange større og mindre sale, hvis inderste kjerne 
dannedes af det aller-helligste, den lave og mørke celle, hvor 
gudens billede tronede, og hvor kanske en hellig kat boltrede 
sig eller en hellig krokodille krøb om paa det brogede tæppe. 
I alle rum var vægge, tag og søiler, dækkede med billedlige 
fremstillinger, hvis glimrende farvepragt forøgede det overvældende 
indtryk.

Al denne herlighed har nu i umindelige tider ligget i ruiner. De 
mest berømte finder man, hvor den fordum mægtige kongestad, „det 
hündredeportede“ Theben, strakte sig paa begge sider af Nil- 
floden. Paa den østre strand, hvor nu landsbyen Karnak ligger, 
hæver sig, mellem den ægyptiske fellahs usle hytter, de væl
dige levninger af Thebens mest storartede bygverk, Amon-Ras 
tempel, hvis søilesal alene optog en flade af 17,000 | | meter. 
En anden kjæmpebygning, templet i Luxor,*)  var forbundet 
med dette ved en allé af uhyre sfinxer, hvoraf endnu nogle re
ster staar igjen i nærheden af Karnak. Endelig findes foran et 

*) En af obeliskerne fra Luxor pryder nu Üoncordie-pladsen iParis,
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nu ganske ødelagt tempelanlæg 2 hen imod 20 m. høie konge
billeder af sten, af hvilke det ene, kaldet Memnon-støtte.n, 
fordum skal have ladet høre en klingende lyd, hvergang solen 
stod op. Støtterne er siddende figurer og begge sterkt beska
digede.

Blandt paladserne er labyrinten i nærheden af det gamle 
Memfis navnkundig. Den var bygget ved stranden af den gravede 
sø Møris, der som en beholder optog Nilens overflødige vand. 
Labyrinten havde 3000 værelser, af hvilke den ene halvdel lää 
linder, den anden overjorden; en gang ledede ned til de under
jordiske rum, hvor der var gravkamre for de konger, som havde 
bygget paladset, og for de hellige krokodiller. Ved hver af la
byrintens hjørner stod en pyramide, og dens forgaarde var 
smykkede med søilegange af hvid sten. ' Herodot, som selv 
havde været der, udtaler sig om dens vidundere paa følgende 
maade: „De er næsten overmenneskelige arbeider og fremviser 
tusind underverk; taget er af sten ligesom væggene, og væggene 
er fulde af indhuggede billeder.“ — Blokker af granit og blen
dende hvid kalksten, stumper af gamle mure og søiler, det er 
alt, som nu er tilbage af labyrintens fordums pragt.

Videnskab og litteratur. Ligesom landets natur afprægede 
sig i Ægypternes religion, saaledes var den ogsaa bestemmende for 
udviklingen af deres videnskabelige stræben. Nilens regelmæssige 
stigen og falden førte til stedse nøiagtigere iagttagelser af de 
samtidige forhold paa himmelhvælvingen, oversvømmelserne, som 
tidt bortførte grænse- og markskjel, uødte til atter at bestemme 
dem ved omhyggelige maalninger og beregninger; den bestandig 
tiltagende folkemængde krævede en mere sparsom benyttelse af 
det gjødende Nilvand, og man lærte da at bygge kanaler for at 
føre vandet til steder, hvor det ellers ikke vilde kunne naa hen. 
Derved uddannedes efterhaanden dygtige astronomer og land- 
maalere blandt Ægypterne, der drev sine videnskaber op til en 
i oldtiden ellers ukjendt høide.

Ægypterne skrev paa papyrus, som tilvirkedes af de indre 
hinder af papyrus-planten. Flere saadanne papyrusark, paa hvis 
ene side man skrev, fæstedes sammen og rulledes omkring eu 
træstok, omtrent som hos os vægkarter eller rullegardiner. Saa- 
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danne papyrusruller, oldtidens bøger, er i stor mængde blevne 
bevarede til vor tid.

Litteraturen, der saavelsom videnskaben var pres ternes ude- 
• lukkende eiendom, omfattede først og fremst religiøse og viden
skabelige emner (astronomiske og geometriske optegnelser); men 
man har ogsaa fundet spor af heltedigte, historiske verker og 
brevsamlinger, ja endog af romaner, hvoraf enkelte er gaaede 
over i den europæiske litteratur.

Det gamle Ægypten har gjort en ikke ubetydelig indsats i 
menneskehedens kulturarbeide. Navnlig har den tanke, at en 
aandelig verden behersker den sanselige, at aanden er udødelig, 
og at dens verker overlever timeligheden, her først slaaet rod for 
alle tider. Men Ægypterne formaaede dog ikke selv at sprede 
sin kulturs frugter ud over sit af naturen afstængte lands grænser. 
Ligesom fremmede drog til Ægypten for at hente sit sædekorn, 
saaledes var det ogsaa fremmede folkestammer (semitiske folk og 
Grækerne), som førte kundskabens frø ud af Ægypten og bragte 
det til vext og modenhed i en ny jordbund. Derved er Ægyp
ternes fremskridt komne den hele menneskehed tilgode.



Fønikerne.

Fønikien. Fra de overbefolkede egne omkring Eufrat og 
Tigris var tidlig Semiter-stammer dragne mod vest til landene 
ved Middelhavets kyst. Til dem hørte ogsaa det folk, som af 
Grækerne kaldtes Fønikere, men som selv kaldte sig Kanaaniter, 
beboere af „lavlandet“, Kanaan.*)

Fønikerne bosatte sig mellem fjeld og fjære paa den smale 
kystrand langs Libanons vestlige skraaning. Landet var lidet**)  
og ufrugtbart; hverken paa den sandige kyst eller opunder Liba
nons skovbevoxede aaslider kunde sæden trives, og rundt om 
boede overmægtige naboer, som hindrede Fønikerne i at udvide 
sig eller søge nye bopæle, naar befolkningen tiltog. Da lærte 
nøden dem at pløie det havs bølger, som skyllede mod deres 
kyst, og denne mark gjorde dem til oldtidens rigeste nation, der 
opdyngede umaadelige skatte i sine folkerige byer. De fønikiske 
søfolk begyndte som fiskere — deres ældste by Sidon betyder 
„fiskerbyen“—, de fortsatte som sørøvere og endte som kjøbmænd.

Skibsfart, Søhandel og kolonier. Øen Cypern var Føniker
nes første maal i det store hav, som laa udbredt for dem med 
sine ukjendte strande. Her fandt de metaller, især udmerket 
kobber, hvoraf øen har faaet navn, og et skibsvirke, som i styrke 
kunde maalé sig med Libanons cedertræ. Derefter kom de til 
Kilikiens kyst, til Rhodus og Kreta, og saa videre til Archipe- 
lagus’s øgrupper og Hellas’s fastland. De traf folk, som bered
villig indlod sig med de fremmede, og snart var handel og 
samfærdsel i fuld gang, Paa flere steder fortaltes gamle sagn 

*) I modsætning til „høilandet“, Aram (Syrien).
**) Fønikien var omtr. 188 km. langt og 15—22 km. bredt.
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om denne trafik, og Herodot giver i begyndelsen af sit historiske 
verk en livlig skildring af, hvorledes den i de ældste tider gik 
for sig. De fremmede skippere, som tillige var kjøbmænd, slog 
telte op paa stranden og lagde frem brogede varer af fønikiske, 
assyriske og ægyptiske manufakturer; de indfødte strømmede 
sammen, saa. med studsende beundring paa alle de smukke ting 
og kunde tilsidst ikke rive sig løs, førend de havde givet, hvad 
de eiede, for at komme i besiddelse deraf. Fem til sex dage, 
siger Herodot, stod varerne udstillede; det var et ugemarked, 
som efter de semitiske folks vis sluttede den sjette. Hvad der 
ikke var solgt, bragte man da tilbage til skibsrummet sammen 
med de gjenstande, man havde faaet i betaling*);  og det er ingen 
tvivl om, at Fønikerne stod sig godt paa byttet; men den bedste 
gevinst vandt de dog, naar det lykkedes dem at lokke landets 
nysgjerrige døtre ombord paa dækket; thi skibet var i al hem
melighed gjort seilklart for at føre dem. bort til fjerne slave
markeder.

Mod syd stod Fønikerne i tidlig forbindelse med Ægypten 
og Palæstina, hvis produkter de udskibede, og paa det røde hav 
drev de ligesaa tidlig en vidtstrakt skibsfart, som gik lige til 
Afrikas sydligere kyster, ja maaske til Ostindien. I Bibelen om
tales, hvorledes kong Salomo i forbund med Fønikerne udsendte 
skibe til et rigt guldland, der kaldtes Ofir, som man har troet 
at finde snart i Ostindien, snart i det afrikanske kystland Sofala. 
De besøgte ogsaa Sicilien og Afrikas nordkyst, hvorfra de satte 
over til Spanien, og seilede tilsidst gjennem strædet ved Gibral
tar (guden Melkarts støtter), som man i den ældste tid ansaa 
for verdens ende. Derfra gik farten mod syd til det guldrige 
Guinea, ja efter farao Nekos foranstaltning endog rundt Afrikas 
sydspids, og mod nord — som man har troet — endog op til 
Englands kyster, hvor de hentede tin, og til Østersøens strand, 
hvor de samlede det fordum saa høit skattede rav.

*) At den tidligste handel var varebytning er selvfølgeligt; men 
endog efterat man — uvist naar — havde begyndt at bruge me
taller’ til værdiangivelse, regnede man mere efter vegt end med 
mynter,'ialfald saalænge handelen laa i østerlændernes hænder.

2*



20

De fønikiske skibe sattes i bevægelse baade med seil og 
aarer. Rorskarlene sad i flere rader over hverandre, og paa de 
større fartøier gik besætningen op til flere hundrede mand. La
sterummene var store og dybe, og langsmed bredsiden hang 
skjolde til prydelse og forsvar. I modvind og storm forstod 
skipperne godt at klare sig, og da de styrede sin kurs efter 
polarstjernen, kunde de uden fare seile ud paa det aabne Atlan
terhav.

Forøvrigt var Fønikernes beretninger om deres reiser ikke 
altid paalidelige; de skjulte sine veie for at beholde fordelene 
for sig selv og udspredte fabler derom, som historikere har gjen- 
taget. Det fortælles ogsaa om dem, at de brugte at lokke frem
mede skibe ind mellem klipper og skjær, naar de vilde udspeide 
dem, eller at angribe dem paa røvervis for at faa dem bort. 
Dette synes troligt nok.

De fønikiske skibe drog ud for at bringe hjem al slags ge
vinst, deriblandt ogsaa raaemne for den industri, som blomstrede 
i de fønikiske byer. De vigtigste fabriker var væverier og far
verier. I hele østen klædte verdens store sig i purpurfarvede 
klæder, og purpurfarvingen blev derfor en særdeles indbringende 
erhvervsgren, der krævede anselig tilgang paa farvestof. Dette 
leveredes af en muslingart, som kun forekommer i visse dele af 
Middelhavet og ingensteds i stor mængde. Da nu det hjemlige 
hav ikke længer strakte til, gjennemsøgte man med dykkere og 
sporhunde alle Ægæerhavets kyster, og intet har vel bragt oldtidens 
østlige og vestlige verden i saa umiddelbar berøring med hinanden 
som den uanselige musling, hvorpaa nu ingen mere giver agt. 
Det var vistnok purpurfiskeriet, som tidligst gav anledning 
til, at Fønikerne nedsatte sig udenfor sit eget hjem. Da det 
kun er en draabe saft, som det døende dyr giver fra sig, viste 
det sig i længden uhensigtsmæssigt at bringe muslingerne selv 
til fabrikstedet. Man maatte se til at indrette sig saaledes, at 
det blev muligt at udvinde den kostbare vædske der, hvor mus
lingen fiskedes. Opholdet blev derfor længere, skibene afløste 
hverandre, og af de vexlende landingspladse opstod efterhaanden 
faste stationer.

Men om purpurfiskeriet var den ældste, blev det. dog ingen- 
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lunde den eneste anledning til grundlæggelse af fønikiske kolonier, 
tvertimod; Fønikerne slog sig ned overalt, hvor de som verdens
kloge folk skjønte, at en fast nedsættelse vilde bringe dem vin
ding. Navnlig valgte de skovrige og fjeldrige egne, hvor skibs
tømmeret var godt, og hvor de stødte paa rige malmleier af 
kobber og sølv, som sendtes hjem i raa skikkelse til videre be
arbeidelse i hjemlandets verksteder. Især blev Spanien, som 
Fønikerne kaldte Tarschisch, et af deres vigtigste opholdssteder. 
De fandt her i de sydlige fjeldkjæder slig rigdom paa ædle me
taller, at deres sømænd paa en af sine hjemreiser skal have be
nyttet store sølvklumper istedenfor skibsankere, og her anlagde 
de ogsaa nogle af sine merkeligste kolonier som Grades ( = den 
befæstede by), Malaga (= fiskesaltningspladsen) og Sevilla 
(= bergverksstaden). Men til største magt og anseelse naaede 
dog de fønikiske kolonier i Nordafrika, særlig Utika og senere 
Karthago (Ny-staden), der anlagdes fra byen Tyrus omkring 800 
aar f. Kr., efter sagnet af Dido, søster af kong Pygmalion, der 
havde ladet hendes mand, ypperstepresten Akerbas, dræbe for at 
bemægtige sig hans rigdomme.

Landhandel. Fønikernes omsætning tillands var maaske li- 
gesaa betydelig som deres søhandel. Den foregik, som det sker 
i østerlandene endnu i vore dage, ved hjælp af reisende handels
selskaber, de saakaldte karavaner, som bragte varerne frem paa 
kamelens ryg. Men hvor vidunderlig sterk end „ørkenens skib“ 
er, saa vilde hundrede kameler neppe forslaa til at bære saa 
meget som ladningen i ét af vore nuværende store skibe. Og der
for maatte man væsentlig holde sig til varer, som med lidet om
fang forbandt stor værdi, som krydderier, røgelse, fine tøier, ædel
stene og metaller, men lade frembringelser, der tog stor plads, 
ligge. Ris f. ex. var af den grund en stor sjeldenhed i Europa; 
endog ind i det 14de aarhundrede blev den solgt i apothe- 
kerne som et lægemiddel.

De vigtigste karavanveie strakte sig mod syd til Arabien, 
hvorfra man fik guld, ædelstene, røgelse og myrrha. Ad denne 
vei indførtes ogsaa Indiens krydderier og Afrikas elfenben. Han
delen med Ninive og Babylon gik gjennem Syrien over Libanon, 
og fra Babylon drog karavantog videre til Bokhara og Tibet.
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Derved blev Syriens og Kanaans indvaanere bekjendte med silken, 
som allerede omtales af profeten Ezekiel. I nord underholdt 
Fønikerne en livlig forbindelse med Armenien og hentede metal
ler fra Kaukasuslandene.

Industri. Da Fønikerne boede paa grænsen af 3 verdens
dele, modtog de med den ene haand Asiens og Afrikas frembrin
gelser, med den anden Europas. En del af disse frembringelser 
var dog kun raastof, som de først lod gaa videre, efterat det var 
blevet forædlet ved hjælp af deres kunstflid og fabrikvirksomhed. 
Vi har ovenfor nævnt væverierne, hvortil stoffet, navnlig uld, 
hentedes fra fjerne egne, og purpurfarvningen, som var saa gam
mel, at dens opfindelse efter sagnet tillagdes guden Melkart. 
Med purpur farvede man rødt, sort, violet og andre afskygninger 
af den røde farve; navnet betegner nemlig kun de farver, man 
fik af purpur-muslingen, i modsætning til dem, som man udvandt 
af planter eller paa andre maader. — En næsten ligesaa betydelig 
industri var bearbeidelsen af metaller. Jern og staal kjendte 
Fønikerne i de ældre tider ikke til, derimod opnaaede de stor 
dygtighed i guld-, sølv- og broncearbeider. I Ægyptens ind 
skrifter omtales fønikiske broncevaaben, og det fortælles, at Fø
nikerne solgte dem til vilde folkeslag; skaaler af ædelt metal, 
forfærdigede af fønikiske guldsmede, regnedes blandt fortidens 
ypperste luxusartikler. — Ogsaa glastilvirkningen var en høit ud
viklet industrigren. Mange gamle forfattere tilskriver Fønikerne 
glassets opfindelse og paastaar, at de i flere hundrede aar har 
holdt denne hemmelig; men man har nu sikre beviser for, at 
denne kunst længe før Fønikernes tid var kjendt af Ægyp
terne. Fønikerne anvendte glasset kun lidet til vinduer, da man 
i disse sydlige lande lod luften have fri adgang, og til drikkekar 
foretrak de metaller; derimod dækkede de væggene med glaspla
der og lavede smykker og halsbaand deraf, tildels sammen med 
forarbeidet rav og elfenben. Disse glassmykker var for Fønikerne 
udmerkede handelsvarer; de kostede dem ikke stort, men ukultive- 
rede folk, med hvem de kjøbslog, blendedes af flitteren og betalte 
hundrede gange dens værdi. — Endelig var Fønikerne dygtige 
pottemagere; de forstod at tilvirke smukke varer af brændt ler, 
og lerkar og lerkrukker hørte til deres fornemste udførselsartikler.
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Samfundsforhold og historiske begivenheder. Fønikien var 
som oversaaet med mægtige byer, saa at landet næsten saa ud 
som en sammenhængende by. l)e merkeligste af disse var Sidon, 
„Kanaans førstefødte“, der allerede omtales af Moses, og Tyrus, 
som var grundlagt af udvandrere fra Sidon. De fønikiske byer 
dannede ikke nogen samlet stat, men havde hver sit eget omraade 
med særskilt styrelse. I begyndelsen herskede konger, hvis 
magt dog var indskrænket af de rige kjøbmandsslegter; siden 
blev regjeringen fuldstændig republikansk, men dog saaledes, at al 
magt kom til at ligge hos pengearistokratiet, der skarpt skilte 
sig ud fra den store masse søfolk og arbeidere. Samtlige byer 
forenedes i et forbund, for hvilket først Sidon og derefter Tyrus 
stod i spidsen. Tyrus’s blomstringstid falder mellem aar 1000— 
600 f. Kr.

Saalænge Sidon og Tyrus stod i sin velmagt, var Fønikien 
et evigt stridsæble mellem de ved Eufrat og Nilen herskende 
magter og stod snart under Assyrien og snart under Ægypten, 
hvis konger lokkedes af Fønikernes sammenhobede skatte. Fø
nikerne fandt sig taalmodig i de haardeste paalæg og lod sig 
udpresse til det yderste, førend de søgte at afkaste aaget; thi de 
beregnede klogelig, at en sperring af karavanveiene mod øst eller 
af de ægyptiske havne vilde koste dem langt mere end den tun
geste afgift; og derfor betalte de punktlig sine skatter, hvad en
ten det nu var til Ninive eller til Memfis, og kunde det ikke 
anderledes være, kjæmpede ogsaa deres skibe med i kongernes 
søslag. „Rolig levede de,“ som det staar i dommernes bog, „sikre 
og vel tilmode og i besiddelse af rigdom.“ Og ligesaa lidt som 
Fønikerne hjemme søgte at vinde friheden paa fredens bekostning, 
tragtede de efter at erhverve noget herredømme i fremmede 
lande. Deres kolonier var handelspladse (faktorier) og intet 
andet; de fandt det langt tjenligere at drive vare ombytning med 
de indfødte end at erobre vide landstrækninger og der paatage 
sig kulturarbeidets tunge og alvorlige stræv.

Omkring aar 600 f. Kr. begyndte de fønikiske stæder at 
sygne hen; men dette skyldtes ikke netop det tryk og den vold, 
de maatte lide af det babylonske og siden af det persiske rige, 
som det ene efter det andet tilegnede sig herredømmet over lan
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dene ved Middelhavet, efterat det assyriske vælde var gaaet til
grunde. Aarsagen var meget mere den, at Fønikerne søgte at 
undgaa krig endog med sine konkurrenter. Grækerne begyndte 
nemlig paa denne tid at blive deres medbeilere i Middelhavets 
østlige farvande, og næsten uden kamp lod Fønikerne sig for
trænge ikke alene fra Hellas og Ægypten, men ogsaa fra Italien 
og det østlige Sicilien. Fra nu af henlagde de den væsentlige 
færdsel til Middelhavets vestlige egne, og fra samme tid overtog 
Karthago Sidons og Tyrus’s rolle som Fønikernes ledende magt. 
Ogsaa Karthago fulgte i begyndelsen Fønikernes gamle regel hel
lere at bøie af for stormen end at byde den trods; men da Græ
kerne begyndte at sætte sig fast i Spanien, ja endog i selve 
Libyen, nødtes Fønikerne i vesten til at slaa ind paa nye baner, 
da de skjønte, at deres hele tilværelse her stod, paa spil. Med 
Karthago i spidsen satte de sig kraftig imod Grækernes frem- 
trængen, og det lykkedes dem at redde for sig den vestlige 
del af Middelhavet. Efter dette gik Karthagos stilling ligeoverfor 
de øvrige fønikiske kolonier paa Afrikas kyst lidt efter lidt over 
fra forbund til herredømme, og byen blev snart ikke alene vestens 
største handelsby, men en mægtig erobringsstat, der underlagde 
sig store strækninger af Libyen og flere af Middelhavets øer, 
blandt dem Sardinien, Korsika og den vestlige del af Sicilien. 
Paa denne ø begyndte med Romerne en skjæbnesvanger strid, der 
tilsidst medførte Karthagos undergang.

Aandsliv. Religion. Den livlige samfærdsel, som fandt 
sted mellem Fønikien og de lande, hvor kulturen havde sit ældste 
hjem, ved Nilens og Eufrats bredder, bragte Fønikerne ogsaa i 
berøring med det aandsliv, som der bevægede sig. Men det laa 
ikke i Fønikernes natur at dyrke enten videnskab eller kunst 
for dens egen skyld; derfor tilegnede de sig vistnok disses frug
ter, men kun for at udnytte dem i det praktiske livs interesse. 
Af Babyionerne lærte de stjernernes gang, tidsregningen og maal 
og vægt, men kun fordi de derved fremmede sin bedrift, søfart 
og handel, og hvad de saa af ægyptisk og assyrisk kunst, søgte 
de ikke selvstændig at udvikle, men kun at føre sig til nytte i 
sin kunstflid og industri. Den eneste opfindelse, som med rette 
synes at være tillagt Fønikerne, er bogstavskriften; thi baade 
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kileskriften og hieroglyferne maatte i længden lidet tilfredsstille 
et bevæget forretningslivs krav, *)

Fra Ægypten, men isærdeleslied fra Assyrien har Fønikerne 
modtaget sine religiøse forestillinger. Og i disse merker man 
især Fønikernes lavtliggende aandsretning; thi de spor til dybere 
og renere opfatning af guddommen, der findes i hine folks reli
gion, er her ganske forsvundne. Den fønikiske gudsdyrkelse be
væger sig mellem grov sanselighed og umenneskelig grumhed. 
Deres kvindelige hovedguddomme hed Aschera og Astarte, 
deres mandlige Baal og den rædselsfulde Molok, i hvis glødende 
favn Fønikerne ofrede sine egne børn. En anden i de senere 
tider meget anseet gud var Melkart, som Grækerne oversætter 
med Herakles, fordi de fønikiske reiser stillede sig som vandrin
ger af Herakles eller „Melikertes“ for de græske digteres 
fantasi.

Fønikernes betydning for menneskehedens udvikling er in
genlunde ringe, de har spredt kulturens frø videre end de fleste 
andre folk; men dette bør dog ikke regnes dem til fortjeneste 
thi „som den flyvende fugl har de ladet sædekornet falde, ikke 
strøet sæden ud som den forstandige sædemand.“

*) Fra det fønikiske alfabet nedstammer saavel det græske som paa 
anden haand ogsaa det latinske med deres omdannelser.



Lykurg.

Landskabet Lakonien eller Lakedæmon strækker sig over den 
sydøstlige del af Peloponnes og omgives af fjeldene Taygetos og 
Parnon. Det danner en temmelig bred, men barsk dal, der gjen- 
nemstrømmes af floden Eurotas; ved denne laa hovedstaden 
Sparta.

Da doriske stammer i det I lte aarh. drog over til Pelopon
nes, trængte de ogsaa ind i Lakonien og fordrev eller under
tvang den ældre achæiske befolkning. Dorerne tog bolig i Sparta 
og kaldes efter denne by Spartanere, men ofte ogsaa Lakedæ- 
monere efter landskabets navn, Lakedæmon. De dannede et 
lidet samfund af krigere mellem talrige overvundne folk, som de 
i den første tid havde megen møie med at holde i tømme; thi 
indre uenighed og splid svækkede deres kraft. En væsentlig 
grund hertil var formuens ulige fordeling, overmaal af rigdom 
paa den ene side og ussel armod paa den anden; men hertil 
kom desuden, at styrelsen idelig vaklede mellem uindskrænket 
kongedømme og tøilesløst demokrati. At staten havde to konger 
der regjerede samtidig og kappedes om forrangen, bidrog selvføl
gelig ogsaasit til at gjøre stillingen usikker. Disse uroligheder 
synes at have vedvaret, indtil den merkelige lovgivning, som 
bærer Lykurgs navn, i det 9de aarh. skabte en lykkeligere til
stand; „før den tid,“ siger Herodot, „havde Spartanerne den 
sletteste forfatning i Hellas.“

Ifølge sagnet var Lykurg broder af kong Polydektes i Sparta, 
og da denne døde, overtog han regjeringen for det barn, som 
broderens enke skulde føde. Men hun foreslog Lykurg, at han 
skulde tage hende til egte, saa vilde hun dræbe barnet, og han 
selv skulde da blive konge. Lykurg lod, som om han gik ind 
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paa hendes plan, og da barnet var født, tog han det og sagde, 
at han vilde ombringe det; men han lod det tvertimod udraabe 
til konge. Da lagde dronningen ham for had, og for at und- 
gaa hendes hevn, forlod han landet og begav sig paa. reiser. 
Paa disse samlede han rige erfaringer, som kom ham vel til 
nytte, da han efter sin hjemkomst fik det hverv at give Sparta 
love. Dette arbeide paatog han sig dog først, efterat det delfiske 
orakel, som han spurgte tilraads, havde forudsagt, at ved hans 
love vilde Sparta blive en mægtig stat. Da han en tid havde 
seet sine anordninger i virksomhed, og det forekom ham, at alt 
gik godt, erklærede han, at han vilde reise til Delfi og raadspørge 
oraklet, om der endnu stod noget tilbage at tilføie. Inden han 
drog bort, lod han folket sverge, at det ingen forandringer skulde 
foretage i hans lovgivning, førend han kom tilbage. Oraklet 
svarede, at Sparta vilde være lykkeligt, saalænge det overholdt 
hans love, og dette svar sendte Lykurg til Sparta. Men selv 
flakkede han om fjernt fra • fædrelandet til sit livs ende, ja be
falede endog før sin død, at hans aske skulde kastes i havet, 
forat hans levninger ikke skulde føres tilbage til Sparta, og 
Spartanerne derved tro sig løste fra sin ed. — Enkelthederne i 
Lykurgs liv tilhører sagnet; men der er ingen grund til at tvivle 
paa, at han er en historisk person, som har frelst sit fædreland 
fra opløsning ved at ordne dets love og forfatning. Deraf tør 
man dog ikke slutte, at hele den lovgivning, som bærer Lykurgs 
navn, enten skyldes ham eller er bleven til med en gang: det er 
endog sandsynligst, at meget først efterhaanden har udviklet sig.

Statens ulykker før Lykurgs tid havde hovedsagelig beroet 
paa løshed i styrelsen, ulighed i borgernes vilkaar og mangel 
paa samfundsaand. Det var disse misligheder, Lykurgs lovgivning 
søgte at afhjælpe.

Sparta beholdt fremdeles to konger med et arveligt herre
dømme; men deres magt blev betydelig indskrænket. De anførte 
hæren og besad i krig en næsten selvstændig myndighed; men i 
fred maatte de væsentlig lade sig nøie med den kongelige ære, 
som blev dem tildel. Desto større indflydelse havde raadet, som 
bestod af 28 anseede oldinger, alle over 60 aar. I denne ari
stokratiske forsamling, hvori kongerne havde forsædet, afgjordes
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statens vigtigste anliggender; navnlig bestemte raadet, hvilke 
love der skulde forebringes for folket, og dømte i de største 
retssager. Men mest vegt fik det dog derved, at medlemmernes 
stilling var livsvarig, og at de var uafsættelige og uansvarlige; 
thi dette bevirkede, at de kunde optræde uden frygt og med kraft 
sætte sin vilje igjennem, konger og folk til trods. Mænd i saa 
fremrykket alder er sjelden tilbøielige til forandringer og lidet 
modtagelige for nye meninger; at bevare det gamle saavidt muligt 
uforandret er i regelen deres ønske og maal. Derfor var 
alderdommens klogskab, men ogsaa dens langsomhed, en ofte 
overdreven forsigtighed og en stærk mistillid til lykken 
og menneskene de mest udprægede træk i Spartas stats
styrelse.

Folkeforsamlingen bestod af alle Spartanere, som havde 
fyldt det 30te aar. Den fattede beslutning om krig og fred og 
antog eller forkastede raadets lovforslag, men uden drøftelse, kun 
ved at udtale sit ja eller nei. Den valgte ogsaa raadsherreme 
hvilket gik for sig paa følgende maade: Man lod alle de ansø
gende gaa en for en forbi folket, der hilsede hver af dem med 
mere eilet mindre stærke raab. Oldinger, som var indelukkede 
i et rum i nærheden, hvorfra de intet kunde se, merkede sig 
dem, der fik de lydeligste hilsener, og disse erklæredes da for 
medlemmer af raadet.

Spartanerne var i den grad ængstelige for forandringer, at 
de i en senere tid endog indsatte særlige embedsmænd, de saa- 
kaldte eforer, til at vaage over forfatningens efterlevelse og be- 
staaen. Disse udrustedes med en overordentlig magt; selv kon
gerne kunde de lade fængsle og afsætte.

For det borgerlige liv gav Lykurgs lovgivning en række 
bestemmelser, hvorved enhver forskjel i opdragelse, eiendom og 
levevis ganske ophævedes. Grundtanken i disse anordninger var 
den, at den enkeltes liv, tid og kræfter ikke tilhørte ham selv, 
men staten, at statens held og hæder maatte gaa forud for alle 
andre hensyn; med andre ord: Spartaneren skulde først være 
borger og saa menneske. Men Sparta var én krigerstat; det 
gjaldt derfor at indrette borgernes opdragelse og levevis saaledes; 
at de fremfor alt blev dygtige krigere.
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Saasnart et barn var født, tilhørte det staten. Det blev 
besigtiget af øvrigheden; var det sundt og velskabt, fik forældrene 
det tilbage; men var det svagt eller daarlig skabt, kastedes det 
ned i en hule i Taygetos. Naar en gut havde naaet sit 7de 
aar, blev han taget fra moderen og ført til et af statens op
fostringshuse for at opdrages sammen med jevnaldrende. Tarve
lighed, lydighed og strenghed herskede her i høieste grad. De 
unges hoveder ragedes; vinter og sommer maatte de gaa paa 
bare fødder og havde kun én kappe hele aaret rundt. De sov 
paa et leie af siv, som de selv maatte skaffe sig fra Eurotas’s 
bredder. Deres kost var knap; men var de sultne, havde de 
lov til at stjæle ; thi derved udvikledes to i krigen meget væsent
lige egenskaber, raskhed og snildhed. Opdagedes tyven, fik han 
straf, ikke for tyveriet, men fordi han havde været klodset; og 
der fortælles, at en gut, som havde stjaalet en rævunge og skjult 
den under sin kappe, lod sig rive istykker af dyrets klør for 
ikke at udsætte sig for at blive greben paa frisk gjerning. Le
gemsøvelser var gutternes hovedbeskjæftigelse selv om vinteren, 
og de ældre eggede dem undertiden til strid. Engang om aaret 
pidskedes de ved gudinden Artemis’s alter; ikke en mine maatte 
fortrækkes ved denne mishandling. „Jeg har selv seet,“ siger 
historieskriveren Plutarch, „at spartanske ynglinger hellere vilde 
opgive aanden under pinslerne end vise tegn paa smerte.“ — 
Agtelse for alderdommen indskjærpedes, og ynglingemes aand 
uddannedes ved at høre paa de ældres samtaler; men de maatte 
kun tale, naar de blev spurgte af de voxne, og da skulde de 
svare kort og godt. Derved udvikledes den skarpsindighed i at 
give træffende svar, hvorfor Spartanerne i oldtiden var saa be
rømte. De gamle forfattere giver en mængde prøver paa saa- 
danne „lakoniske svar“. Lykurg selv svarede en, som vilde have 
folkestyret indført: „Indføl- det først i dit eget hus!“ og en 
spartansk konge, der blev spurgt, om hvor talrige Spartanerne var, 
svarede: „Talrige nok til at holde slette mennesker borte fra 
vore grænser.“

Pigerne opdroges med samme strenghed som gutterne og 
vænnedes ligesom disse til et haardført liv. Deres legeme ud
vikledes ved gymnastiske øvelser; de blev stærke og kjække ved 
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at springe, brydes og hoppe over høie stængsler; mod, tapperhed 
og kjærlighed til fædrelandet lærte de at sætte over alt andet. 
Da en moder erfarede, at hendes søn var flygtet fra kamppladsen, 
hvor hans kammerater var faldne, gik hun ham imøde og dræbte 
ham med de ord: „Eurotas flyder ikke for den bange hjort!“ 
En anden ilede engang mod sendebudet, som kom fra slaget, og 
raabte: „Hvad nyt? — „Eders 5 sønner er faldne.“ — „Derom 
spørger jeg ikke. Har fædrelandet seiret?“ — „Ja.“ — „Lad 
os da gaa hen og takke guderne! “ Lignende exempler paa spar
tanske kvinders høisindethed og heltemod findes i hobetal; og 
alle viser de, hvorledes kjærligheden til staten har fortrængt 
naturens helligste følelser. Men naturen lader sig ikke ustraffet 
krænke. Der kom en tid, da den strenge tugt slappedes, og den 
glødende fædrelandsfølelse kjølnedes; da fandtes ingen dæmning 
mod den indbrydende fordærvelses rivende strøm.

Tyve aar gammel indtraadte ynglingen i hæren, og ved det 
tretiende aar havde han naaet myndighedsalderen. Han tog sig 
en hustru, blev medlem af folkeforsamlingen og begyndte at 
udøve sine borgerrettigheder; men han var fremdeles bunden af 
statens strenge leveregler. For at frembringe lighed i eiendom 
skal Lykurg have foretaget en fordeling af landets grund, saa- 
ledes at hver familiefader blandt Spartanerne fik et jordstykke 
af lige værdi rundt omkring Sparta. Men Spartanerne maatte 
ikke selv dyrke sin jord; dette ansaaes uværdigt for den frie 
helt. Hertil benyttedes trællene, de saakaldte heloter, der i 
det hele taget underkastedes en haard og umenneskelig behand
ling. Det fortælles, at de berusedes for ved sine latterlige fagter 
og raa sange at indgyde ungdommen afsky for drukkenskaben, 
og naar de formerede sig for stærkt, skal spartanske ynglinger 
være udsendte for at udrydde dem ved lønmord. Heller ikke 
med handelsforetagender maatte Spartaneren befatte sig. For at 
hindre al handel med fremmede var det bestemt, at ingen maatte 
have guld eller sølv i eie; og for at hemme den indre omsætning 
brugte man jernmynter, der var saa tunge, at en sum af 25 
kroner maatte trækkes af et par oxer, og en sum af 100 kroner 
behøvede et særskilt magasin. Den spartanske borger tilbragte 
derfor væsentlig sin tid med legems- og vaabenøvelser samt jagt 
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paa Taygetos’s bjerge. Da en Spartaner under et besøg i Athen 
fik vide, at en borger her var idømt bøder for lediggang, blev 
han høilig forundret og forlangte at se den, som blev straffet, 
fordi han opførte sig som en fri mand.

Alle borgere skulde benytte samme slags tarvelige klædedragt 
og selv som gifte havde de ikke tilladelse til at spise hjemme, 
men var forpligtede til at deltage i de fælles offentlige maaltider, 
hvor blodsuppen, kogt paa svinekjød med ædikke og salt, var 
den fornemste ret. Ved disse maaltider maatte endog kongerne 
tage sin føde; men de nød dog den ære at faa dobbelt portion.

Al overdaadighed var banlyst fra det spartanske liv. Naar 
man byggede et hus, skulde man til loftet kun anvende øxe, til dø
rene sag. Da Spartaneren Leotychides var paa besøg hos en 
gjesteven i Korinth og saa, at loftet var kostbart udstyret og 
var inddelt i felter, spurgte han, om tømmeret voxede saaledes 
i Korinthiernes land. Af kunst og videnskab lærte Spartanerne 
kun det nødtørftigste. Ingen musik taaltes uden krigsmusik, og 
billedhuggerne opstillede kun væbnede gudebilleder. Man sang 
kun saadanne sange, som priste heltedøden eller opmuntrede til 
tapperhed.

Til krigen drog Spartanerne som til en fest. Før slaget 
iførte de sig purpurklæder, smykkede sit haar med kranse og 
mascherede under fløitespil fienden imøde. Da sang de:

Ifra Sparta, det heltenes hjem, 
frem, I sønner af herlige fædre, 
skyder skjoldet foran med den venstre, 
fælder lansen med fryd imod fienden, 
tænk ei paa, at jert liv er at spare, 
Thi det gjorde ei fædre før os.*)

Som det delfiske orakel havde forudsagt, gjorde Lykurgs 
love Spartanerne til et mægtigt folk: de underkuede sine naboer 
Messenierne, de bragte efterhaanden de fleste samfund paa Pelo
ponnes under sit overherredømme, og de opnaaede tilsidst at faa 
overledelsen (hegemoniet) over hele Hellas. Saalænge Spartanerne 
levede efter Lykurgs love, udmerkede de sig ved sin tarvelighed, 

*) Spartansk krigssang, oversat af Kr. Lassen.
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sit alvor og sin lovlydighed.. Men det billede, den spartanske 
stat fremby der, er dog ikke uden store skyggesider. Fordi 
Lykurg lod den enkelte gaa op i staten, sønderrev han livets 
skjønneste baand og krænkede den enkeltes ret til frit at ud
folde sin personlighed. Hans lovgivning sperrede veien for al 
udvikling, og medens Hellas’s øvrige samfund undergik de for
skjelligste omordninger, blev Spartas styrelse uforandret i flere 
hundrede aar. Men følgen heraf var, at Sparta blev liggende 
mere og mere tilbage, og da de gamle former ikke længer 
kunde staa sig mod de nye tiders krav, styrtede det hele 
redningsløst sammen.



Perserkrigene.

Faa af historiens tildragelser kan i betydning maale sig med 
Perserkrigene, Hellenernes heltemodige frihedskamp mod den per
siske overmagt. Thi disse krige er ikke et sedvanligt sammen
stød mellem to fiendtlige folk, men meget mere en kamp mellem 
to verdensdele, mellem europæisk folkefrihed og asiatisk enevælde ; 
og de er afgjørende ikke alene for Hellas, hvor de i høi 
grad styrkede nationalfølelsen og løftede det aandelige liv, men 
for hele Europas kulturudvikling, hvis spirer de seirende Helle
nere frelste fra undergang.

De første krigsbegivenheder. Allerede siden Kyros’s tid 
havde de hellenske stæder paa Lilleasiens kyst staaet under 
Persernes herredømme; men aar 500 f. Kr. gjorde de oprør mod 
Darius Hystaspis og fik hjælp fra Athen. I begyndelsen var 
Hellenerne heldige; de rykkede frem lige til Sardes, Krøsos’s 
gamle kongestad, som blev erobret og ødelagt ved ildebrand; 
men efterat Lilleasiens satrap havde seiret i et stort slag og 
siden med persisk guld udsaaet .uenighedens sæd, trak Athenerne 
sig misfornøiede tilbage, og inden faa aar var den hele bevægelse 
undertrykket. De asiatiske Hellenere kom atter under Perserne, 
og mange straffedes meget haardt.

Men hermed var Darius ikke tilfredsstillet. Sardes’s brand 
smertede ham dybt, og han glemte ikke, at Athenerne havde 
været med paa at understøtte hans oprørske undersaatter. Hver 
morgen bad han til guderne om hevn, og under hvert maaltid 
lod han en træl tre gange udraabe : „Herre, husk paa Athenerne !“ 
Og Athenernes fordrevne tyran Hippias, som opholdt sig ved 
hans hof, forsømte ikke at forespeile ham, hvor let det vilde 
være for den store konge at underkue det lille Hellas; han und- 

3 
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saa sig ikke for at spille forræderens rolle, naar han derved 
kunde vinde tilbage den gamle magt i sin fødeby.

Saasnart kampen i Lilleasien var endt, begyndte derfor kong 
Darius en hevnkrig mod Athen. Aar 492 sendte han sin 
svigersøn Mardonius afsted med en flaade og en hær. Hæren drog 
over Hellespont ind i Thrakien, flaaden fulgte med langs kysten. 
Men skibene blev af en storm drevne mod forbjerget Athos og 
knustes af klipperne, landtropperne blev oprevne i kampe mod 
vilde thrakiske folkeslag, og Mardonius maatte med skam og 
skade vende tilbage til Asien.

Dette Uheld gjorde Darius endnu mere forbitret. Han 
sendte bud til de skatskyldige søbyer og befalede dem at bygge 
og udruste skibe, og samtidig lod han herolder gaa ud til hele 
Hellas for i kongens navn at kræve „jord og vand“ som tegn 
paa underkastelse. De fleste stater blev bange og bøiede sig; 
men Spartanerne og Athenerne lod sig ikke skræmme : de ka
stede kongens herolder i brønde og grave og raabte spottende 
efter dem, at de kunde forsyne sig der, saameget de vilde. Da nu 
den paabudte flaade var færdig, kaldte Darius sine feltherrer 
Datis og Artafernes for sig og sagde til dem: „Drager hen til 
Hellas, gjører de opsætsige til trælle og fører dem for mit 
aasyn!“ De stak i søen med 600 skibe og en stor hær, og Hip- 
pias fulgte toget som kyndig veiviser. De valgte ikke Mardo- 
nius’s farefulde seilads omkring Athos, men førte flaaden lige 
over Archipelagus og satte Perserne iland paa Eubøa. Her 
ødelagdes byen Eretria med ild og sverd, og de levnede ind
byggere sendtes i lænker til Darius. Efter denne bedrift drog 
Perserne over sundet til Attika og slog efter Hippias’s anvisning 
leir paa sletterne ved Marathon.

Da Hippias var ifærd med at ordne tropperne, skal et ondt 
varsel have mødt ham. Herodot fortæller, at han fik et heftigt 
anfald af nysen og hoste, og da tænderne sad løst i munden 
paa den gamle mand, faldt en af dem ud og blev borte i sandet. 
Han søgte længe, men kunde ikke finde den igjen og sagde til- 
sidst bedrøvet til dem, som stod omkring: „Dette land er ikke 

•bestemt for os, og vi vil ikke faa det i vor magt; den del, som 
jeg havde krav paa, har nu denne tand faaet.“
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Slaget ved Marathon (490). Da Athenerne fik underretning 
om Eretrias fald og Persernes landgang i Attika, krævede de 
sine forbundsfællers hjælp mod den truende overmagt; men slagne 
af skræk vovede de fleste ikke at røre haand eller fod; kun det 
lille Platææ væbnede 1000 mand til tak for tidligere ydet bi
stand. Sparta lovede vel at sende tropper; men gammel skik 
hindrede dem fra at rykke ud før fuldmaane, og maanen var 
da først i den 9de dag. Men Athenerne tabte ikke modet; de 
var fast besluttede paa at vove det yderste for frihed og fædre
land, skjønt deres hele styrke — hjælpetropperne fra Platææ 
iberegnede -—- ikke var mere end 10,000, neppe tiendedelen af 
Persernes stridskræfter.

I spidsen for Athenernes hær stod 10 feltherrer, der havde 
overbefalingen hver sin dag. Den mest fremragende af disse var 
Miltiades, en mand, der udmerkede sig lige meget ved høi æt 
og ved egne bedrifter. Han havde i mange aar levet som her
sker paa det thrakiske Kersonnes og i denne stilling vundet baade 
berømmelse og rigdom, der endmere forøgedes ved giftermaal 
med en thrakisk kongedatter. Da Darius drog op mod Skytherne, 
havde han maattet gjøre toget med og havde derved opnaaet 
det bedste kjendskab til Persernes krigsførelse. Siden havde 
han levet en tid i ro; men efter det ulykkelige udfald af Helle
nernes oprør i Lilleasien, følte han sig ikke længer tryg der
oppe for de fremtrængende Persere og vendte derfor med al sin 
rørlige eiendom tilbage til Athen. Her modtoges han i be
gyndelsen med mistillid, fordi man frygtede for, at han som en 
rig og fornem mand, der var vant til at herske, kunde blive 
farlig for den borgerlige frihed; men i farens stund blev al mis
tro glemt, og Miltiades indvalgt blandt anførerne i den forestaa- 
ende kamp.

Miltiades vilde, at man øieblikkelig skulde gaa fienden imøde, 
førend der opstod modløshed og uenighed mellem Athenerne selv, 
og fire af de andre feltherrer hyldede hans mening. De øvrige 
turde derimod ikke indlade sig i slag, ialfald ikke, førend hjælpen 
kom fra Sparta. Arkonten Kallimachos, som var polemark eller 
øverste leder af forsvarsvæsenet, maatte altsaa gjøre udslaget ved 
sin stemme, og til ham henvendte Miltiades sig i følgende ord: 
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Miltiades.

som modsætter sig kampen, saa 
det gode, som jeg har fortalt dig, 
har at vente os.“

„Det beror paa dig, Kalli- 
machos, om du vil bringe Athen 
i trældom eller vil gjøre det 
frit og saaledes for kommende 
tider reise dig et minde, hvis 
lige end ikke Harmodios og Ari- 
stogeiton har efterladt sig. Si
den byens grundlæggelse har 
aldrig større fare svævet over 
Athen. Kjæmper vi ikke nu, 
saa frygter jeg, at splidens aand 
skal trænge ind og gjøre os til 
bytte for Mederne. *)  Men kjæm
per vi, inden folkets mod syn
ker, skal vi med gudernes hjælp 
vinde seier. Alt dette beror 
paa din bestemmelse. Thi sam
stemmer du med mig, vil dit 
fædreland blive frit og den før
ste blandt hellenske stater; men 
gaar du over paa deres side, 
vil det modsatte indtræde af alt 
>g du ved nok, hvad vi af Hippias

Efter denne tale gik Kallimachos over til Miltiades’s mening; 
kampen besluttedes, og da den dag kom, paa hvilken Miltiades 
efter sin tur skulde anføre, førte han tropperne ud til slag. 
Hellenerne stormede i fuldt løb frem mod Perserne, der i be
gyndelsen mente, at de maatte være afsindige, som vovede at an
gribe dem i springmarsch uden hjælp af bueskyttere og ryt
teri. Men snart vidste de neppe, om de havde med mennesker 
eller med løver at bestille, saa overvældende var Hellenernes an
fald. Paa begge sider kjæmpedes længe med stor tapperhed, og 
mange Persere fandt en ærefuld død; men tilsidst opløstes deres 

*) Hellenernes almindelige navn paa Perserne.
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rækker i vild flugt. De styrtede over sletten ned til stranden 
og derfra ombord paa skibene, forfulgte af de ophidsede Helle
nere, der endog for ud i brændingen og klamrede sig fast til 
skibenes rælinger for at holde dem tilbage. Det lykkedes dem 
ogsaa at erobre 7 skibe, som de stak i brand. Med de øvrige 
seilede Perserne omkring forbjerget Sunion*)  for at overrumple 
den forladte by. Men Miltiades kom dem i forkjøbet, og da 
Perserne viste sig foran Athens havn, fandt de den vel beskyttet 
af en slagfærdig hær. Da drog de mismodige hjem igjen til 
Asien.

Allerede inden Miltiades kom tilbage fra Marathon med hæ
ren, havde Athen faaet underretning om kampens udfald; thi 
en af soldaterne var i jublende glæde ilet forud til byen. Be
dækket af blod og støv løb han gjennem gaderne og raabte: 
„Fryder eder, borgere, — vi har seiret!“ Og saa faldt han død 
til jorden. Foruden denne brave borger, talte Athenerne kun 
192 faldne ; men Persernes tab udgjorde 6400 mand. Ogsaa 
Hippias skal have endt sit liv i slaget; istedenfor et herskersæde 
fandt han en grav i det land, som han saa skammelig havde 
sveget.

De faldne hellenske helte jordedes paa selve slagmarken. 
Men længe levede det sagn blandt folket, at man i nattens stil
hed kunde høre kamplarm og vaabengny paa Marathons slette> 
det var de faldne, der ikke fandt ro i graven, men stod op og 
fortsatte sin uforsonlige strid. Og i virkeligheden var denne 
seier forspillet til lange og blodige kampe, budbringeren for en 
ny heltetid, i hvilken Hellas vandt sine skjønneste kranse.

Marathonslaget afmaledes i Athens „brogede søilehal,“ *)  
hvor Miltiades saaes i første række, opmuntrende til tappert an
fald; og alle læber var fulde af hans ros. Men da han ønskede 
en olivenkrans som særligt udmerkelsestegn for sig, fik han det 
afslaaende svar: „Du alene skal blive hædret, naar du seirer 
alene.“ I den tid var man sparsom med ærestegn.

*) Sunion er Attikas sydspids.
*) En hal i Athen, smykket med billeder.
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Strax efter slaget drog Miltiades med 70 skibe mod den 
rige 0 Paros, som lian angreb under paaskud af, at dens 
indbyggere havde hjulpet Perserne. Dette foretagende mislyk
kedes til stor fortrydelse for Athenerne, der efter seiren havde 
anseet Miltiades for uovervindelig. De dømte ham til at betale togets 
omkostninger 50 talenter (omtr. 200,000 kr ), og da han ikke havde 
saa mange rede penge, maatte han efter attisk lov gaa i gjældsfæng- 
sel. Her døde han af en sygdom, som han havde paadraget sig 
under beleiringen af Paros. Saa sørgelig ende fik den mand, 
som havde frelst Hellas fra at falde i Persernes hænder.

Aristides og Themistokles. I slaget ved Marathon kjæm- 
pede Aristides og Themistokles, to mænd, der med rette maa 
regnes som de egentlige grundlæggere af Athens storhed; Aristi
des udmerkede sig ved sin retfærdighed og uegennyttige færd; 
Themistokles gjorde sig gjældende ved sin tapperhed og over
ordentlige raadsnildhed. Da engang det vers af digteren Æschy- 
los lød fra theatrets scene:

„Den bedste han ei synes blot, men være vil“, 

vendte alles blikke sig mod Aristides; saa almindelig udbredt var 
troen paa hans paalidelighed. Hensynsløs ærgjerrighed var der
imod grundtrækket i Themistokles’s karakter. Selv sagde han, 
at Miltiades’s trofæer ikke tillod ham at sove ; saa ivrig anstrengte 
han sig for at naa hans berømmelse. Og havde han sat sig et maal, 
forstod han at gaa løs paa det uden frygt og uden hensyn til 
midlerne; i modsætning til Aristides søgte han mere hæder end 
retfærd, mere at synes udmerket end at være det.

Mellem to saa forskjellige naturer maatte det med nødven
dighed komme til brydninger, hvorfor ogsaa Aristides engang 
ytrede, at Athen ikke vilde faa ro, førend man havde kastet dem 
begge i Barathron. *)  Han krydsede Themistokles’s planer paa 
alle kanter af frygt for, at han skulde faa for megen magt; thi 
han saa klart, hvor farlige hans egenskaber’ kunde blive for sta
tens frihed. Men Themistokles var ham for listig. Han ud-

*) En afgrund, hvori forbrydere blev styrtede.
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Themistokles.

spredte det rygte, at Aristides 
tragtede efter eneherredømmet, og 
dette skræmmebillede forfeilede 
ligesaalidt nu som ellers sin 
virkning paa det bevægelige 
athenske folk: Aristides blev 
landsforvist ved ostrakismen. Han 
var selv tilstede i den folkefor
samling, som skulde afgjøre hans 
skjæbne. En borger, af hvem 
han ikke var kjendt, kom da 
hen og bad ham om at- skrive 
Aristides’s navn paa det ler
stykke, han skulde afgive som 
stemmemerke. „Hvad ondt har 
den mand gjort dig?“ spurgte 
Aristides. - „Intet“, svarede han; 
„jeg kjender ham ikke engang; 
men jeg er kjed af altid at høre 
ham blive kaldt den retfærdige.“ 
Da Aristides gik bort, bad han 

til guderne, at ingen straf maatte ramme Athenerne for deres 
uretfærdige dom.

Fra nu af hvilede alt i Themistokles’s haand, og han gjorde 
sin vilje til lov. Det var hans maal at gjøre Athen til Hellas’s 
sterkeste sømagt, og herpaa arbeidede han med saadan kraft, at 
Athenerne snart havde bygget og rustet 200 skibe. Paa samme 
tid opfordrede han alle Hellenere til, at de skulde være enige 
og aarvaagne; thi den persiske brand ulmede kun, den var ikke 
slukket.

Xerxes’s tog mod Hellas (480). Darius døde under for
beredelserne til en ny hevnkrig mod Hellas; men hans søn Xerxes 
optog hans planer og drog ud fra Asien med den største krigs
magt, som historien ved at omtale. Det var en broget samling 
af folk: Persere i sine prægtige rustninger, Indere med pansere 
af flettede vidjer og pile af bambusrør, skythiske nomader med 
skindharnisk og stridsøxer, Arabere paa sine kameler, Æthiopere 
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i løve- og panterhuder, Kolkere med træhjelme og læderskjold, 
Fønikere, Hellenere fra Lilleasien og mange andre.

Alle dreves de af tvang paa herskerens bud i kampen og 
kunde blot holdes sammen ved skræk. Medens hæren samledes i 
Sardes, gav en rig mand ved navn Pythios et stort gjestebud 
for kongen og hans følge. Siden traadte han frem for ham og bad 
om at faa en bøn opfyldt. Det lovede kongen. Da sagde Pythios: 
„Herre! Jeg har fem sønner, som alle maa drage med i krigen. 
Hav nu medlidenhed med mig gamle mand og fritag min ældste 
søn fra krigstjenesten; de fire andre skal da følge dig.“ 
Men Xerxes blev vred og sagde: „Usle mand! du vover at tænke 
paa din søn, da du dog er min træl og egentlig burde ledsage 
hæren med hele dit hus!“ Og derpaa befalede han, at man 
skulde hugge Pythios’s ældste søn i to dele og lægge begge halv
dele paa hver sin side af veien, hvor hæren togede frem. Fra 
den tid vovede ingen at bede om fritagelse for krigstjenesten.

I Abydos holdt Xerxes mønstring. Da han fra et ophøiet 
sted overskuede den hele hær og saa Hellespont bedækket med 
skibe og sletten omkring Abydos opfyldt med mennesker, priste 
han sig i begyndelsen lykkelig, men derpaa brast han i graad, 
og da man spurgte ham om aarsagen, svarede han: „Jeg blev sørg
modig ved tanken paa menneskelivets korthed; thi om hundrede 
aar skal ikke en eneste af alle disse være i live.“ Kongen havde 
ladet en flydebro slaa over Hellespont fra Abydos til Sestos; men 
der opstod en heftig storm, og broen ødelagdes af bølgegangen. 
Da lod han havet pidske til straf og opførte en ny bro, over 
hvilken hæren marscherte. Det varede 7 dage og 7 nætter, førend 
de sidste kom over; saa uhyre var togets udstrækning.

Medens flaaden seilede langs den thrakiske kyst, drog hæren 
frem til sletten ved Doriskos. Her optog Xerxes mandtal, hvil
ket gik for sig paa følgende maade: Først samledes 10,000 
mand, der tæt sammenpakkede omgaves af et gjerde med to ind
gange ; derpaa gik disse ud, og en ny afdeling fyldte indhegnin
gen. Saaledes holdt man paa, indtil alle vai' talte, og det sam
lede antal viste sig da at udgjøre over 2 millioner mennesker 
foruden tjenere, kvinder og kokke, hvis tal skal have været lige- 
saa stort, Herodot nævner floder, som tømtes for at foxsyne 
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krigsfolket med vand, og byer, som udarmedes ved at skaffe 
hæren et maaltid.

Danne umaadelige hærmasse nærmede sig langsomt Hellas; 
Makedoniens konge maatte slutte sig til hæren, og Xerxes kom uden 
kamp til Thessaliens sydgrænse.

Kampen ved Thermopylæ. Mellem Thessalien og Lokris er 
ingen anden vei end passet ved Thermopylæ mellem Øtas mæg
tige klipper paa den ene side og utilgjængelige sumpe mod havet 
paa den anden. Passet er paa nogle steder saa smalt, at to 
vogne ikke kan komme forbi hinanden. Til at bevogte dette 
valgtes Spartanernes konge Leonidas med 300 af hans landsmænd. 
Førend de drog bort fra fædrelandet, feirede de sin egen lig
færd med høitidelige festlege, og da Leonidas’s hustru ved af
skeden spurgte ham, hvilken erindring han efterlod hende, sva
rede han: „Jeg efterlader dig at egte en mand, som er mig 
værdig, og blive moder til børn, som er os begge værdige.“ 
Til denne helteflok sluttede sig andre Hellenere, saa at de ialt 
var 6—7 tusinde tungt bevæbnede.

Da Xerxes fik høre, at der stod Hellenere ved passet, sendte 
han en speider ud for at erfare, hvor mange de var. Denne 
kom tilbage og meldte, at de var ganske faa. Xerxes undrede 
sig høilig herover; men da speideren endvidere fortalte, at han 
havde seet nogle af dem opføre kamplege, medens andre ordnede 
og kjæmmede sit haar, fandt han, at de opførte sig som narre; 
han forstod ikke, at disse mænd beredte, sig paa enten at seire 
eller at dø. Han sendte en herold ud for at forlange deres vaa- 
ben. „Kom og tag dem!“ svarede Leonidas. Da blev Xerxes 
vred og sendte en afdeling Medere for at storme passet, tage de 
ubesindige til fange og føre dem fængslede for hans aasyn. 
Men Mederne mødte en saadan modstand, at Xerxes allerede nu 
maatte sande, at den persiske hær talte mange mennesker, men 
faa mænd. Derpaa drog kongens livvagt, de saakaldte „udødelige1', 
ud til kamp. Det gik ikke dem bedre; Spartanerne dræbte 
dem som fluer, og Xerxes, som paa afstand iagttog striden, blev 
saa forbitret, at han tre gange sprang op fra sin gyldne stol.

Kampen stod paa i fire dage, og Xerxes kom i stor forlegen
hed. Da var det, at en hellensk overløber ved navn Efialtes 
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tilbød sig at føre Perserne ad en omvei over bjergene, og dette 
tilbud blev med glæde modtaget. Om aftenen brød Efialtes op 
med en afdeling af hæren, og allerede ved daggry erfarede Leo
nidas af udsendte vagter, at fiende rne havde omgaaet passet, 
Da lod han den største del af Hellenerne drage bort; men selv 
blev han tilbage med sine Spartanere, tro mod sit fædrelands 
love, der bød hellere at falde end at fly.

Til Spartanerne sluttede sig 700 mand fra den lille by Thespiæ. 
Før slaget bevertede Leonidas sine folk, idet han sagde: „laf
ten skal vi være Hades’s gjester.“

Da solen steg, rykkede Xerxes ud med sine skarer; anfø
rerne gik bag og drev dem frem med pidskeslag mod Leonidas’s 
lille flok. Hellenerne kjæmpede med fortvivlelsens kraft; de brugte 
først lansen, saa sverdet, tilsidst sine bare hænder. Leonidas 
faldt, og over hans lig opstod en rasende kamp; fire gange 
maatte Perserne vige, og Hellenerne rykkede med seirende styrke 
liget af deres hænder. Men nu kom Efialtes med den anden 
afdeling af Perserne; Hellenerne blev aldeles omringede og faldt 
alle som en, dækkede af utallige pile eg kastespyd. Xerxes 
tabte 20,000 mand, hvoraf en stor- del blev nedtraadt i trængse
len eller trykket ud i sumpene og havet. Og han var saa fortørnet 
herover, at han huggede hovedet af Leonidas og satte det paa en 
stage. Men paa det sted, hvor heltekongen faldt, reiste Helle
nerne siden en stor stenløve, og over de faldne Spartaneres grav
sted en bautasten med følgende indskrift:

Til Lakedæmons mænd gaa hen, o vandrer, og sig dem, 
at du har fundet os her, lydige mod deres lov.

Slaget ved Salamis. Themistokles udfoldede imidlertid en 
rastløs virksomhed. Han satte ethvert nag tilside og foreslog, at 
alle de landflygtige, blandt dem ogsaa Aristides, skulde kaldes tilbage 
for at deltage i kampen. Og da Athenerne havde modtaget det 
orakelsvar fra Delfi, at de skulde søge sin frelse i træmure, for
tolkede han dette om skibene og bevægede indbyggerne til at 
forlade byen, bringe kvinder og børn i sikkerhed og selv gaa 
ombord paa flaaden. Denne havde lagt sig ved Eubøas nord
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kyst for at hindre fienden fra at trænge frem tilsøs, og her kjæm- 
pedes flere gange heldig med de persiske skibe. Men da Helle
nerne erfarede, at Perserne havde trængt gjennem passet ved 
Thermopylæ og oversvømmede Hellas, drog de sig tilbage og an
krede op i sundet mellem Athen og Salamis. De havde nu ialt 
380 skibe, hvoraf 200 tilhørte Athenerne, men kun 7 Spartanerne; 
alligevel var disses konge Eurybiades overanfører, fordi hegemo
niet (overledelsen) tilkom dem. Persernes flaade var næsten tre 
gange saa stor.

Xerxes drog ind i Attika og ødelagde Athen til hevn for 
Sardes’s brand. Da blev Hellenerne bange og nogle af dem, 
fornemmelig Peloponnesierne, vilde trække sig tilbage til jordtan
gen ved Korinth, føre en mur over eidet og forsvare sig bag 
den. Men Themistokles, som indsaa, at de vilde bringe for
dærvelsen over sig, hvis de ikke nu holdt stand, begav sig til 
Eurybiades og søgte at overtyde ham om, hvor nødvendigt det var 
at levere den afgjørende kamp ved Salamis. Da han i krigsraa- 
det begyndte at tale før overanføreren, raabte den korinthiske 
anfører Adeimantos: , „Under kamplegene bliver de, som reiser 
sig for tidlig, drevne bort med pidskeslag.“ „Ja, men de, som 
holder sig borte, vinder ikke kransen,“ svarede Themistokles 
rolig. Derpaa fortsatte han sin tale, og skjønt Eurybiades i den 
grad blev forbitret, at han løftede stokken mod ham, bekjæm- 
pede dog Themistokles sit stolte sind for fædrelandets skyld og 
sagde kun: „Slaa mig, men hør mig!“ De hørte ham tilende; 
men først da han truede med at drage med Athenerne til Ita
lien, bestemte de sig for kamp.

Imidlertid kom den persiske flaades talrige seilere tilsyne, 
og Peloponnesierne fik atter lyst til at trække sig tilbage til jordtan
gen ved Korinth. Da greb Themistokles til en list. Om natten 
skikkede han den troeste af sine slaver til Xerxes med følgende 
bud: „Athenernes anfører er paa kongens side; han sender mig 
for at sige dig, at Hellenerne i sin angst tænker paa flugt; hvis 
du nu ikke lader dem sprede sig ad, kan du ødelægge dem alle 
paa én gang og med lethed vinde den herligste seier.“ Xerxes, 
som troede paa hans ord, bød strax, at flaaden skulde seile til 
Salamis for at omringe Hellenerne, og om morgenen rykkede
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Perserne frem fra alle kanter. Da istemte Hellenerne sin krigs
sang og roede mod dem under feltraabet: „Fremad, Hellas’s 
sønner, til frelse for fædrelandet!“ — og slaget begyndte. Per
serne led et fuldstændigt nederlag; vind og strøm var dem imod, 
og deres tæt sammenpakkede skibe laa kun i veien for hveran
dre i det smale sund. Hertil kom, at Hellenernes skibe altid 
planmæssig rykkede frem i ordnede rækker, medens Persernes 
kjæmpede i vild uorden og rendte ven og tiende isænk uden for- 
skjel. Da slaget var endt, laa den hele bugt næsten dækket af 
den store flaades vrag. Dog udmerkede „barbarerne“ sig paa 
denne dag mere end ellers, da de kjæmpede under kongens øine 
og frygtede hans vrede. Den kariske dronning Artemisia, der 
selv førte sine skibe, viste saa glimrende prøver paa tapperhed: 
at Xerxes fuld af beundring udraabte: „I sandhed, mændene 
er idag bievne til kvinder og kvinderne til mænd!“

Hellensk fartøi med femti rorsfolk.

Modløs og skamfuld over sine tab tænkte Xerxes kun paa 
et hurtigt tilbagetog, og en ny list af Themistokles gav denne 
beslutning fart. Themistokles havde først foreslaaet, at man 
skulde sætte kursen mod Hellespont, bryde broerne af og tvinge 
fienden til ny kamp; men da han ikke fik medhold heri, sendte 
han følgende budskab til Xerxes: „Athenernes anfører Themi
stokles lader dig melde, at han for at hjælpe dig har holdt 
Hellenerne tilbage fra at afbryde broerne ved Hellespont; du 
kan derfor nu drage bort i fred.“ Xerxes ilede strax afsted 
men behøvede 45 dage for at naa Hellespont og betegnede sin 
vei med at efterlade døde, som enten var faldne for de ind
fødtes pile eller havde bukket under for sygdom og hunger. En 
storm havde bortrevet broerne; men flaaden laa færdig, og paa 
den satte kongen og levningerne af hæren over til Abydos.
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Krigen var dog ikke forbi med Xerxes’s flugt til. Asien. 
Han havde nemlig efterladt sin svoger Mardonius med 300,000 
mand for at undertvinge Hellas. Mardonius forsøgte først at 
besnære Athenerne, som havde begyndt at indrette sig i sit øde
lagte land. Han tilbød dem erstatning og forøgelse af deres be
siddelser, hvis de vilde forene sig med ham; men hans list nyt
tede ham intet. En borger, som raadede til at svigte, blev ste
net, og Aristides fik udvirket en folkebeslutning, at presterne 
skulde lyse forbandelse over hver den, som vovede at under
handle med Perserne. Ikke længe efter samlede Hellenerne en 
hær paa 100,000 mand under anførsel af Spartanernes konge 
Pausanias; Athenerne førtes af Aristides. Ved Platææ i Bøotien 
leveredes det afgjørende slag (479). Mardonius faldt med den 
største del af sine folk, resten tog flugten til Asien, og de sei
rende Hellenerne gjorde et umaadeligt bytte. Samme dag 
vandt Hellenerne ogsaa en seier tilsøs ved forbjerget Mykale i 
Lilleasien.

Hellenerne angriber Perserne. Kimon. De to seire ved 
Platææ og Mykale sikrede for bestandig Hellas mod Perserkon
gens enevælde; Perserne havde tabt lysten til at angribe Helle
nerne. De kjæmpede blot for at lystre en konge, Hellenerne 
derimod for at verge om fædrelandet; hos Perserne var fyrstens 
yndest, hofrænker og haab om rigdom de vigtigste drivfjære, 
hos Hellenerne raadede folket selv og den levende følelse for 
frihed og borgerværd, medens æren var den eneste løn. Persernes 
nederlag blev en mægtig løftestang for Hellenernes nationale bevidst
hed ; i følelsen af sin’ myndighed som folk vilde de ikke længer taale, 
at nogen Hellener, hvor han end boede, skulde staa under „bar
barernes“ herredømme. Derfor blev Pausanias sendt ud med 
en flaade for ogsaa at befri de asiatiske Hellenere fra Persernes 
aag. Flaaden bestod af peloponnesiske og athenske skibe; de 
sidste førtes af Aristides og Miltiades’s søn Kimon.

I de nærmeste aar efter 479 befriedes flere hellenske øer 
og byer, og navnlig blev Perserne fordrevne fra det for sam
færdselen med det sorte hav saa vigtige Byzantion. Men Pau
sanias kunde ikke bære sin lykke; seieren ved Platææ og de 
umaadelige rigdomme, som han havde vundet i krigen, havde 
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gjort ham hovmodig, og han begyndte at opføre sig som en 
østerlandsk magthaver.. Han traadte i hemmelig forbindelse med 
Perserkongen og tænkte paa at blive hersker i Hellas ved 
hans hjælp. Forbitrede over hans overmod fjernede de øvrige 
forbundsfæller sig fra Sparta for at slutte sig til Athen, hvortil 
de ogsaa bevægedes af Aristides’s og Kimons vennesæle færd, 
der stod i den skarpeste modsætning til Pausanias’s vilkaarlig- 
hed og strenghed.

Da nu Spartanerne kaldte Pausanias hjem for at undersøge 
hans opførsel, valgtes Aristides til overanfører, og hegemoniet 
tilsøs gik saaledes uden modstand over til Athen (Knitr. 475). 
Peloponnesierne trak sig derpaa tilbage fra søkrigen, og Athen 
fortsatte kampen alene i spidsen for en stor del af Ægæerhavets 
øer og byer. De overdrog til Aristides at bestemme det nød
vendige bidrag i skibe og penge og oprettede et fælles skatkam
mer paa øen Delos. Alene pengebidraget løb op til henimod 
460 talenter (2 millioner kroner). Disse store pengemidler be
styrede Aristides med ubestikkelig redelighed og nød derfor den 
største agtelse og kjærlighed saavel hos forbundsfæller som hos 
sine egne landsmænd. Han holdt urokkelig fast ved sin fattig
dom og døde i saadan trang, at staten maatte bekoste hans be
gravelse, understøtte hans søn og give hans to døtre medgift 
(468 f. Kr.).

Ganske anderledes endte Pausanias og Themistokles sit 
livs dage.

Efter tilbagekomsten til Sparta blev Pausanias sat under 
anklage for forræderi; men han kunde ikke overbevises og 
fortsatte sine hemmelige forbindelser med Perserne. Tilsidst fik 
dog eforerne saa sikre beviser rood ham, at de besluttede at lade 
ham fængsle. Han flygtede til Athenes tempel, og da man 
ikke med magt vilde trække ham ud af helligdommen, blev han 
indemuret og døde af hunger. Det fortælles, at hans egen mo
der bragte den første sten; hun vilde ikke anerkjende den som 
sin søn, der havde villet forraade fædrelandet.

Themistokles havde høstet megen ære afslaget ved Salamis; 
men han fik ogsaa mange fiender, først og fremst blandt sine 
egne medborgere, som følte sig trykkede af hans herskesyge og 
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den anmassende maade, hvorpaa han altid bragte sig selv i erin
dring. Thi Themistokles var vistnok en stor mand, men ikke 
stor nok til selv at glemme sine fortjenester. Heller ikke hos 
Spartanerne stod han i yndest; thi det var klart for enhver, at 
Athens fremgang, der svækkede Spartas indflydelse, væsentlig 
skyldtes ham. Da nu Spartanerne i Pausanias’s brevvexling fandt 
spor af forbindelser med Themistokles, benyttede de ledigheden 
til at anklage denne for hans landsmænd, og her gaves fuldt op 
af villige øren. Vistnok frikjendtes han for beskyldningen for 
landsforræderi, men han blev dog dømt til forvisning ved ostrakismen 
(omtr. 470 f. Kr.). Da maatte han vel mindes, hvad hans 
fader engang havde sagt, idet han pegede paa en skrøbelig, gam
mel baad, der laa ved stranden: „Saaledes svigter folket den 
mand, det ikke længer har brug for.“

Efterat han havde vanket vildsom omkring paa flere steder, 
forgjæves søgende et fristed, vendte han sig tilsidst til Perser
kongen Artaxerxes, Xerxes’s efterfølger, som modtog ham med 
velvilje og gav ham store besiddelser i Lilleasien. Her skal han 
være død efter faa aars forløb; nogle fortæller, at han dræbte 
sig selv for ikke at tvinges til at kjæmpe mod sit fødeland.

Efter Themistokles’s fordrivelse var Kimon Athens mest for- 
maaende mand. Fred mellem Sparta og Athen og fælles krig 
mod Perserne var Kimons livsopgave. Efter Aristides’s død 
fik han anførselen over flaaden og vandt ikke længe efter en 
glimrende seier over Perserne ved floden Eurymedon i Pamfylien 
(466). Først overfaldt han den persiske flaade, som laa ved 
flodens munding, og slog den fuldstændig. Derefter lod han sine 
folk gaa ombord i de erobrede skibe og tage persiske klæder 
paa. Ved hjælp af denne list nærmer han sig uden fare det sted, 
hvor landhæren er opstillet, gaar iland, slaar ogsaa denne og 
vinder saaledes paa én dag to seire, som ikke gav Salamis og 
Platææ noget efter. I leiren fandt Kimon et umaadeligt bytte; 
den del, der tilfaldt ham som feltherre, anvendte han til at ud
smykke sin fødeby med prægtige gader, haver, billedstøtter og an
dre mindesmerker. — Kimons felttog indjog Perserne saadan 
skræk, at intet persisk skib mere vovede sig ind i Hellas’s far- 



48

vande, og ingen persisk landhær mere rykkede frem til Lilleasiens 
vestkyst.

Da faren for „barbarerne“ vel var afverget, begyndte den 
indre tvedragt at bryde ud i Hellas. Især raadede en sterk 
misstemning mellem hovedstaterne Sparta og Athen. Da der 
nu indtraf en ødelæggende jordrystelse i Sparta, og paa samme 
tid de længe fortrykte heloter gjorde opstand, fandt Kimon, 
der altid var betænkt paa at vedligeholde enigheden mellem 
Hellenerne, heri en gunstig ledighed til atter at knytte det brudte 
venskabsbaand. Han udvirkede, at han selv blev anfører for en 
athensk hjælpehær, som skulde afgaa til Sparta. Men da Spar
tanerne af mistænksomhed sendte Athenerne tilbage, vendte det 
krænkede athenske folk hele sin harme mod Kimon, som nu blev 
forvist fra Athen paa 10 aar.

Ikke længe efter kom Athen i aaben krig med Sparta. I 
slaget ved Tanagra i Bøotien (457) var det første gang, at disse 
medbeilere til forrangen i Hellas stod væbnede mod hinanden. 
Før kampen begyndte, indfandt Kimon sig ved hæren og bad om 
tilladelse til at træde ind i rækkerne. Men Athenerne troede 
ham ikke; de frygtede for, at han skulde spille Spartanerne 
seiren i hænde. Han blev vist bort, men bad først sine parti
fæller, 100 i tallet, at stride som tapre mænd; de tog hans 
rustning, stillede den op midt imellem sig og faldt alle efter en 
heltemodig kamp. Spartanerne gik dog af med seiren.

Efter slaget tilbagekaldtes Kimon, og hans første hverv blev 
at tilveiebringe forsoning mellem Sparta og Athen. For at holde 
Hellenernes kræfter sammen fornyede han endnu engang krigen 
mod Perserne, Men her endte hans daadrige liv; thi under be
leiringen af byen Kition paa Cypern døde han, efter nogles 
beretning rammet af et pileskud (449). Efter hans død var 
der ingen, som ivrede for krigen, og denne ophørte af 
sig selv; kampen mellem Asien og Europa var i det væsentlige 
udkjæmpet.

Kimon var modig som Miltiades og klog som Themistokles, 
men overgik dem begge i høisindethed og besindighed. Som parti
mand var han aristokrat, og der laa en vis fornemhed i hans væsen ; 
men ved sin gavmildhed stod han dog altid i folkets gunst.
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Han borttog gjerderne om sine haver, saa at enhver frit kunde 
gaa ind og nyde af frugterne, og daglig lod han tilberede et 
tarveligt, men for mange tilstrækkeligt maaltid, hvortil enhver 
havde adgang. Ved sin ædle personligheds magt løftede han for 
en tid folkets blik over partiaandens synskreds, og ved at samle 
Hellenerne om den nationale kamp mod Perserne hindrede han 
dem endnu i nogle aar fra at sønderslide hverandre ved indbyr
des feider.

4



Brødrene Gracchus.

Tilstanden i Horn Omkring midten af det 2det aarh f. Kr. 
havde Romerne strakt sit herredømme ud over tre verdensdele ; lige 
fra Eufrat til Herkules’s støtter förmaaede intet folk og ingen 
konge længere at modsætte sig deres magt. Umaadelige rig
domme var strømmede til Rom, og en hidtil ukjendt glans og 
pragt var traadt i stedet for den gamle simpelhed og tarvelighed. 
Med beundring talte østens folk paa den tid om den mægtige repu
blik i vesten; „den betvang kongeriger fjernt og nær, og hvo, 
som hørte dens navn, frygtede; men med venner og forbundsfæller 
holdt den god fred. Saadan herlighed var der hos Romerne, og 
dog satte ingen kronen paa sit hoved; men hvem de aar for aar 
gjorde til sin herre, ham adlød de, og hos dem fandtes hverken 
misundelse eller tvedragt. “ *)

Saaledes viste det sig paa frastand; men i nærheden saa 
tingene anderledes ud.

Efterat forskjellen mellem patriciere og plebeiere var for
svunden, var lidt efter lidt en ny adel kommen op, bestaaende 
af de mænds efterkommere, som havde ført Romerne til seier 
i deres mange krige. Disse slegter, som kaldtes no biles (for
nemme) eller optimater (de velsindede), gav ikke efter for den 
gamle patriciske adel i magtbegjær, og de overgik den i egen
nytte. De dannede en sluttet kreds, som forbeholdt sig de høie- 
ste embeder og sæde i senatet, og som aldrig med sin gode vilje 
optog nogen „ny mand“ i sine rækker. Men det værste var, at de 
udnyttede sin stilling til egen fordel uden nogetsomhelst hensyn 
til det fælles vel. Som statholdere i provinserne udpinte de 

*) Makkab. 1, 8, 1—17.
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provinsbeboerne, og i Italien misbrugte de sin magt til at un
dertrykke den frie landbefolkning. Ikke alene slog de under sig 
alt statens jordgods (ager publicus), hvorved de samme misfor
hold indtraadte som før de licinske love; men dels ved tvungent 
kjøb, dels ved aabenbar vold drev de smaabønderne fra gaard 
og grund. Og ikke nok hermed; da de fandt det mest stem
mende med sin fordel at lade sine marker opdyrke af trælle, der 
tillige udførte alt haandverksarbeide, gjorde de den frie arbeider 
fuldkommen brødløs Uden hjem og uden brød strømmede der
for den fattige landbefolkning- til Rom og forøgede den allerede 
før talrige bypøbel, der levede af at sælge sine stemmer i folke
forsamlingen til den høistbydende. Thi heller ikke i Rom var der 
hæderlig beskjæftigelse at faa for den store masse af borgerne. 
Trælle og fremmede havde ikke alene optaget det lavere arbeide 
men ogsaa største delen af den bedrift, som i nutidens stater 
underholder den velhavende og uafhængige middelstand, der igjen 
er samfundets bedste støtte.

Der fandtes vistnok et mindretal af borgerskabet, som drev 
pengeforretninger og grosserervirksomhed, de saakaldte „riddere“; 
men de dannede ingenlunde nogen modvegt mod den mægtige 
senats- og embedsadel. Tvertimod; ridderstanden var et penge- 
begjærligt handelsaristokrati, hvis egne interesser tilsagde dem 
at staa paa embedsadelens side. En væsentlig del af riddernes 
erhverv bestod nemlig i forpagtning af statsindtægterne, hvis 
bestyrelse laa i senatets haand. Fra ridderne var saaledes ingen 
hjælp at vente for den menige mand.

Men blandt selve embedsadelen fandtes der enkelte fædre
landsvenner, der med bekymring saa den gabende kløft, som dan
nede sig mellem statens borgere, mellem de mange, der intet 
eiede, og de faa, som besad alt Det virksomste middel til at 
modarbeide dette samfundsonde var at kalde tillive igjen den 
gamle jordbrugerklasse ved fornyelse af den licinske agerlov. Der
ved kunde de fornemme tvinges til at afstaa ialfald en del af 
den offentlige jord, som de med urette besad, og saa kunde det 
inddragne uddeles i mindre lodder til trængende borgere. Men 
denne forholdsregel forekom besindige og erfarne borgere betæn
kelig. Thi vistnok havde staten lovlig ret over hin jord; men 

4*



i lange tider var man bleven vant til at betragte den som pri
vat eiendom; den var gaaet baade i arv og i handel, og store 
bekostninger var anvendte paa opdyrkning og bebyggelse. Pla
nen kunde ikke iverksættes uden at krænke den enkeltes ret, 
og i hvert tilfælde kunde man være vis paa, at adelen med 
al magt vilde sætte sig til modverge. En ædel, men hid
til lidet prøvet mand lod sig imidlertid ikke afskrække af disse 
hensyn; han optog den farlige tanke, og med freidigt mod og 
begeistring reiste han kampen for den fattige almues sag. Denne 
mand var Tiberius Sempronius Gracchus.

Tiberius Gracchus tilhørte en gammel og anseet familie; 
hans fader havde beklædt statens høieste embeder, og hans mo
der Cornelia, en datter af den ældre Scipio, seierherren over 
Hannibal, var efter oldtidens enstemmige dom sin tids første kvinde. 
Hun blev tidlig enke med tre børn, sønnerne Tiberius og Gaius og 
datteren Sempronia, der senere blev gift med Scipio Africanus 
den yngre. Cornelia gav sine børn den omhyggeligste opdragelse; 
hun ofrede sig ganske for dem og afslog de mest glimrende egte- 
skabstilbud, endog fra kongen af Ægypten. Det fortælles, at 
hun engang fik besøg af en fornem kvinde fra Kampanien, der 
udbredte for hende alle sine smykker og kostbare stene og der
efter bad hende om ogsaa at fremvise sine. Da lod Cornelia 
sine to sønner føre ind, og idet hun pegede paa dem, sagde hun: 
„Se der er mine prydelser!“

Atten aar gammel fulgte Tiberius Gracchus sin svoger Scipio 
paa hans krigstog mod Karthago, og han var den første af-Ro
merne, som besteg Karthagos mure. Derefter deltog han i kri
gen mod Numantia i Spanien. Paa veien did reiste han gjen- 
nem Etrurien, hvor han saa. gaardene forladte og kun trælle med 
lænke om foden grave i jorden. Dybt rørt ved dette syn fældte 
han taarer og foresatte sig at virke for, at de fattige fik jord.

Aar 133 overtog han almuetribunatet, og strax foreslog han 
en agerlov, der i det væsentlige var en gjentagelse af den licinske 
lov: Ingen skulde besidde mere end 500 maal af statens jord; 
dog skulde en fader desuden faa beholde 250 maal for hver af 
to uforsørgede sønner; alt det øvrige skulde inddrages og deles 
mellem de fattige i smaa lodder, som ikke maatte sælges eller af



53

hændes. Med gribende veltalenhed forsvarede Tiberius sit forslag. 
„De vilde dyr“, sagde han, „som opholder sig i vort land, har 
sine hier og tilflugtssteder; kun disse tapre Romere, der saa 
tidt har vovet livet for Italiens skyld, har intet uden vand og 
luft. Uden bolig, uden eiendom flakker de omkring med koner 
og børn. Deres anførere bedrager dem, naar de opfordrer dem 
til at kjæmpe for sine arner og fædreneguder. De har ingen 
arner, ingen fædreneguder; kun for andres yppighed og overmod 
udøser de sit blod. Man kalder dem verdens herrer, og dog be
sidder de ikke saameget som en fodbred jord, som de kan 
kalde sin.“

Som man havde ventet, vakte Tiberius’s forslag stor forbit
relse blandt optimaterne, og da de ikke vidste at faa det stan
set paa nogen anden maade, bevægede de en af de øvrige tri
buner ved navn Octavius til at nedlægge forbud (veto) mod, at 
der foretoges afstemning derover. Da Tiberius hverken med 
bønner eller trusler kunde formaa denne til at tage sit veto til
bage, greb han tilsidst til den voldsomme udvei at foreslaa sin 
embedsbroders afsættelse. Da allerede den største del af folke
forsamlingen havde stemt mod Octavius, og udfaldet ikke længer 
var tvivlsomt, gik Tiberius i alles paasyn hen -til ham, omfavnede 
ham og bad ham indstændig om at give efter, forat afsættelsen 
skulde kunne undgaaes. Octavius begyndte at græde og var et 
øieblik tvivlraadig. Men da han kastede sine øine paa de i nær
heden staaende optimater, blev han skamfuld og bad Gracchus 
gjøre, hvad han vilde. Da blev Octavius afsat, og det var 
endog med nød, at han undgik mishandling af den ophidsede folke
masse. Tiberius’s forslag antoges, og tre mænd valgtes til at 
sætte det i verk: han selv, hans broder Gaius og hans sviger
fader Appius Claudius.

Den tid nærmede sig, da nye almuetribuner skulde vælges, og 
optimaterne, som havde i sinde at styrte Tiberius, naar han 
havde nedlagt sin værdighed, søgte allerede paa forhaand at 
gjøre ham mistænkelig i almuens øine. I virkeligheden var ogsaa 
Octavius’s afsættelse exempelløs og lovstridig, og ytringer om, at 
Tiberius tragtede efter kongeværdigheden, begyndte at finde til
tro og vakte ængstelse selv blandt hans eget parti. Da søgte 
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lian et nyt middel til at sætte sig endnu fastere i almuens gunst. 
Kong Attalus i Pergamum havde nemlig ved sin død indsat den 
romerske stat til arving af sit rige og sine skatte, og nu fore
slog Tiberius, at kongens efterladenskaber skulde deles mellem 
de fattige, og at folkeforsamlingen for fremtiden skulde raade 
over det pergamenske land. Dette var en grov krænkelse af 
senatets ret, og optimaternes forbitrelse steg til det høieste.

Under disse forhold optraadte Tiberius som ansøger til tri
bunatet for det næste aar, skjønt loven forbød, at en tribun valgtes 
paany; og modstanderne opbød nu alle kræfter for at hindre 
hans gjenvalg. Valghandlingen foregik paa Capitolium, medens 
senatet var samlet i et nærliggende tempel. Onde varsler skræk- 
kede Tiberius, da han den dag forlod sit hjem; men hans ven
ner gav ham mod, og da han kom til trapperne af Capitolium, 
modtoges han af mængden med jublende glædesraab. Forsam
lingen var imidlertid meget urolig, og senatet besluttede derfor 
at væbne sine trælle og klienter. Derom fik Tiberius bud, og 
da han meddelte efterretningen til sine tilhængere, begyndte et 
forfærdeligt skrig og slagsmaal. Tiberius vilde tale; men hans 
ord overdøvedes af larmen. Da løftede han haanden mod hove
det for at tilkjendegive, at hans liv var i fare. Dette meldtes 
til senatet, og strax hed det, at Tiberius havde krævet konge
kronen. Senatoren Scipio Nasica reiste sig da og forlangte, at 
konsulen skulde bruge væbnet magt; men denne vægrede sig 
ved at udgyde medborgeres blod. Da raabte Scipio: „Konsulen 
forraader staten; hvo, som vil redde den, følge mig!“ Saa for
lod han og hans meningsfæller senatet, og mange sluttede sig 
til dem paa veien. Da de kom til Capitolium, veg folket ær
bødig tilside; men senatorerne og deres tilhængere greb alt, hvad 
de fandt, selv ben og stykker af ituslaaede stole og bænke, og 
for løs paa mængden, der forskrækket flygtede til alle kanter. 
Ogsaa Tiberius tog flugten, men snublede over nogle lig og 
dræbtes af en tribun med et stolben. Foruden Tiberius myrdedes 
over 300 af hans parti; de døde slæbtes gjennem gaderne og kastedes 
derefter i Tiberen (133).

Tiberius Gracchus var død; men hans verk overlevede ham. 
Agerloven stod fast, og en ny mand indvalgtes i delingskommis
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sionen i den dræbtes sted. Men den uretfærdighed og hensyns
løshed, hvormed delingsmændene gik frem, styrkede optimaternes 
modstand; endog Scipio Africanus stillede sig paa deres side. 
Han havde i høi grad misbilliget den maade, hvorpaa Tiberius 
satte en god sag igjennem, og da han ved Numantia fik under
retning om svogerens død, fremsagde han følgende vers af Homer:

„Dø som han hver mand, der til lignende daad sig fordrister!“*)

Efter sin tilbagekomst til Rom anvendte han al sin indfly
delse til at faa ageruddelingen stanset, og det lykkedes; men 
han paadrog sig derved almuens had. En morgen (129) fand
tes han død i sin seng, sandsynligvis myrdet; men gjernings- 
mauden blev aldrig opdaget.

Gaius Gracchus- Snart optraadte dog en ny forkjæmper 
for agerloven, nemlig Tiberius Gracchus’s yngre broder Gaius. 
Denne lignede Tiberius i dyd og retskaffenhed, men overgik ham 
i kløgt og kraft og var derhos af en heftig og lidenskabelig 
karakter. Efter broderens død, medens endnu modstanderne var 
overmægtige, havde han trukket sig tilbage til privatlivet; men 
han rustede sig i stilhed til kampen og øvede sig især i vel
talenhed, hvori han snart blev den største mester. Senatet, der 
frygtede ham, sendte ham som kvæstor (bestyrer af krigskassen) 
til Sardinien; men pludselig forlod han sin post og søgte tri
bunatet for aaret 123. Sagnet fortæller, at han bevægedes der
til af en drøm. Den myrdede broder viste sig for ham og sagde: 
„0 Gaius, forgjæves strider du mod din skjæbne; det nytter dig 
ikke at holde dig borte, du skal dog lide den samme død 
som jeg.“

Da hans moder fik underretning om, at han søgte tribunatet, 
sendte hun ham et brev, hvori hun indtrængende bad ham om 
at afstaa fra det skjæbnesvangre skridt. „Skal da“ — skrev 
hun — „vort hus ingen ende finde paa sit afsind? Hvor skal 
grænsen være? Har vi endnu ikke havt tilstrækkelig skam af 
at bringe staten i oprør og forvirring?“ — Men Gaius lod sig

♦) Hom. Od. 1, 47. 
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ikke rokke; han holdt, fast ved sin ansøgning og opnaaede uden 
vanskelighed tril ranværdigheden.

Tiberius havde optraadt mod en enkelt mislighed i samfun
det og var derved trukket ind i en rivende strøm, hvoraf 
han selv tilsidst blev opslugt. Gaius nærede allerede fra først af 
langt videre gaaende planer. Han vilde ogsaa lette den 
fattiges nød; men dette var for ham kun et middel. Hans 
maal var at knuse optimaternes magt for alle tider, at slaa det 
parti til jorden, „som havde slaaet hans broder ihjel med stok
keslag.“

Gaius Gracchus viste sig strax som den fattige almues tals
mand. Han fornyede Tiberius’s agerlov og lod staten sælge korn 
til de trængende til nedsat pris. For at give den ledige befolk
ning et afløb udsendte han kolonier, og for at skaffe den lavere 
klasse fortjeneste satte han offentlige byggeforetagender og vei- 
anlæg igang. Ved alt dette vandt han i den grad mængdens 
yndest, at han — endog uden ansøgning — valgtes til tribun 
ogsaa for det følgende aar, idet forbudet om almuetribuners 
gjenvalg ophævedes. Støttet paa folkemassen aabnede han der
efter angrebet paa optimaterne. Ved at overføre dommermyn
digheden i statssager fra senatorerne til ridderne trak han han
delsaristokratiet over paa sin side og frembragte saaledes split
telse i modstandernes egen leir.*)  Og ved en række andre lov
forslag, der alle vedtoges, lagde han lidt efter lidt al magt i 
haanden paa folkeforsamlingen og dennes ledere, almuetribunerne. 
Endelig foreslog han for yderligere at styrke sin og folkepartiets 
stilling, at borgerret skulde meddeles- til de latinske forbunds
fæller; men her stødte han paa afgjort modstand netop hos 
almuen.

Det kom nemlig nu for dagen, hvad Gracchus ikke havde 
betænkt, at disse mennesker i virkeligheden blot havde stemt 
for sig selv og slet ikke for Gracchus. De havde hidtil holdt 

*) Denne dommerlov kaldte han selv dolke og sverde, som han 
kastede ud paa torvet, forat borgerne — de fornemme naturlig
vis — skulde sønderflenge hverandre med dem.
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paa ham, fordi han havde ydet dem de bedste vilkaar, gratis ager
land og billigt brød; men naar han forlangte, at de skulde give 
fremmede adgang til disse og andre fordele, som borgerretten 
førte med sig, da vendte de sig fra ham og lyttede til konsulen, 
optimaten, som fraraadede forslaget. Og naar denne sagde: „Tror 
I virkelig, at I for fremtiden vil kunne faa plads i folkeforsam
lingen eller ved festene eller ved skuespillene, naar I giver La
tinerne borgerret? Vil ikke hine folk snarere besætte hver plet 
og trænge eder udenfor?“ — da gav de konsulen fuldstændig 
ret og tiljublede ham sit bifald.

Det var Gracehus’s første nederlag, og det gav senatet mod 
til at bekjæmpe ham med hans egne vaaben. Medens han var 
fraværende fra Rom for at grundlægge en koloni paa Karthagos 
ruiner, fik senatet almuetribunen Drusus bevæget til at overbyde 
ham i „folkelige“ forslag. Naar Gracchus havde foreslaaet 2 
nye kolonier, saa foreslog Drusus 12; naar Gracehus’s agerlov 
bestemte, at den uddelte jord ikke maatte sælges, foreslog Drusus, 
at den skulde gives som fuldkommen fri eiendom. Og han frem
hævede stedse, at han var opfordret til disse forslag af senatet, 
der kun levede og aandede for „folkets“ vel, medens Gracchus 
kun havde sin egen magt og fordel for øie.

Ved saadanne løfter lykkedes det at berøve Gracchus mæng
dens flygtige gunst. Da han kom hjem fra Karthago, var han 
næsten glemt, og da han søgte tribunatet for tredje gang (for 
aaret 121), faldt han igjennem, samtidig med, at hans dødsfiende 
Lucius Opimius valgtes til konsul. Denne begyndte strax med 
at foreslaa, at beslutningen om Karthagos gjenopbyggelse skulde 
ophæves, under paaskud af, at Scipio havde lyst forbandelse over 
byen. Da sagen skulde afgjøres i folkeforsamlingen, opstod 
uroligheder, der førte til, at en retstjener nedhuggedes af 
en af Gracehus’s tilhængere. Heraf tog senatet anledning til 
at meddele Opimius uindskrænket myndighed med de sed
vanlige ord, „konsulen skulde se til, at staten ikke led nogen 
skade.“ Opimius satte en pris paa Gracehus’s hoved og sam
lede en væbnet magt; en folkehob holdt vagt udenfor Grac- 
chus’s bolig.
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Den følgende dag besatte Gracchus’s tilhængere den aventin- 
ske høi.*)  Da han stod i begreb med at begive sig derhen fra 
sit hjem i følge med nogle venner, uden andet vaaben end en 
liden dolk, kom hans hustru Licinia imod ham. Ved den ene 
haand ledede hun sin lille søn, med den anden greb hun i sin 
mands toga og raabte, opfyldt af den dybeste sorg: „Hvorhen 
iler du, Gaius? Vil du ubevæbnet ofre dig for dine fiender? 
Kommer du ikke din broders skjæbne ihu? Ak, jeg ulykkelige, 
hvem ved, om jeg ikke snart skal nødes til at bede havet eller 
Tiberen om at give mig dit lig tilbage for at begraves!“

Gaius grebes af smerte: men han skulde ikke undgaa sin 
skjæbne. Hans venner vinkede; han rev sig ud af sin hustrus 
arme og fjernede sig uden at sige et ord. Licinia fulgte efter 
sin mand og søgte at holde ham fast, men forgjæves. Afmægtig 
sank hun om paa gaden og blev af en træl baaret ind i 
sin bolig.

Gracchus sluttede sig til sine tilhængere paa den aventinske 
høi. Man forsøgte at indlede fredsunderhandlinger med Opi- 
mius, men til ingen nytte. I spidsen for soldater og væbnede 
klienter rykkede han mod den paa høien sammenstimlede folke
masse, der kun svagt gjorde modstand og snart flygtede til alle 
kanter. Gracchus undkom til en lund hinsides Tiberen, og her 
lod han sig gjennembore af sin træl, som derpaa dræbte 
sig selv. — Tre tusind blev myrdede og kastede i Tiberen; 
deres eiendomme inddroges, og det blev kvinderne forbudt at 
bære sorg, ja Gracchus’s hustru mistede endog sin medgift. For 
disse midler byggede Opimius, seierherren i denne sørgelige kamp, 
et tempel til ære for endrægtighedens gudinde Concordia!

Gracchernes minde blev offentlig forbandet; men almuen, 
som saa feigt havde svigtet sin beskytter, var neppe kommen sig 
af sin bestyrtelse, førend den begyndte at vise sin harme paa 
alle de maader, som stod til dens raadighed. Og den indskræn
kede sig ikke dertil; den reiste Graccherne billedstøtter, den

*) En af Roms 7 høie.
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Concordias tempel i Rom.

helligede de steder, hvor de var faldne, og den ydede dem gud
dommelig ære ved offer af aarets førstegrøde. Cornelia, Grac- 
chemes moder, bar sine tab med fatning; hun sagde, at hendes 
sønner havde faaet værdige grave paa viede steder. Hun levede 
længe i Syditalien i venskabeligt samkvem med lærde Romere 
og Grækere og fandt sin trøst i at fortælle om Scipio Africa- 
nus’s dyder og sine sønners ulykker. Der blev senere reist 
hende en billedstøtte med den indskrift: „Cornelia, Gracchernes 
moder“.

Trods sin seier vovede dog optimaterne ikke strax at om
støde alle Gracchernes love. Agerloven blev i begyndelsen 
staaende; men forbudet mod at afhænde det uddelte jordgods 
ophævedes, og derved erholdt de store godsbesiddere adgang 
til snart at vinde det tabte tilbage. En ny lov (119) afskaf
fede ogsaa ageruddelingen, men forpligtede enhver, som besad
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offentlig jord, til /en vis afgift, som skulde tilfalde de fattige. 
Kort efter indstilledes ogsaa denne afgift, og saaledes var al
muen, ikke mange aar efter de gracchiske uroligheder, bragt tilbade 
til den samme tilstand, hvori den havde været før disses ud
brud. Men ondet havde dog forværret sig. Modsætningen 
mellem fattige og rige var gaaet over til et gjensidigt had, 
parti var traadt i kamp mod parti, det første blod var 
flydt i folkeforsamlingen, og banen brudt for blodige borger- 
feider.



Muhammed og kalifatet.

Arabien og Araberne. Den arabiske halvø strækker sig 
mellem den persiske havbugt og det røde hav og skilles i nord 
ved sandørkener fra Syrien og Palæstina. Den er næsten fire gange 
saa stor som den skandinaviske, men dækkes for det meste af bræn
dende ørkener, bratte fjelde og vandløse stepper ; kun det sydvestlige 
strøg, J e m e n, er et frugtbart og af naturen velsignet land.

Ved sin beliggenhed og naturlige beskaffenhed havde Ara
bien undgaaet at blive fremmede erobreres bytte; Alexander den 
store var draget landet forbi, og selv Romerne havde kun 
berørt dets rand. Men paa den anden side havde naturforholdene 
ogsaa bevirket, at Araberne aldrig havde sluttet sig sammen til 
én stat; de var delte i en mængde stammer, der hver for sig 
dannede et lidet samfund med en emir eller stammehøvding i 
sin spidse. En del af folket boede i stæder og ernærede sig 
ved handel, især karavanhandel. En anden del — fellaherne — 
dyrkede jorden; men befolkningens hovedmasse bestod af bedui
nerne eller „ørkenens sønner“, der vandrede om som nomader 
med sine telte, heste, faar og kameler paa samme maade, som 
deres efterkommere lever og færdes endnu den dag idag.

Araberne er Semiter, og beduinerne anser Ismael, Abrahams 
søn med Hagar, for sin stamfader. De betragter sig som de 
eneste egte Arabere, og i virkeligheden er det ogsaa „ørkenens 
sønner“, som især har uddannet den arabiske nati onalitet.

Araberens legemsbygning er sterk og smidig; thi han hær
des og staalsættes i kampen mod landets farer. Paa ørkenens 
og steppens vide hav er han udsat for solens brand og hvirvel
vindens raseri, og rundt om trues han af fiendtlige stammer; 
men han stoler paa sine skarpe sanser og sin. kraftige arm og 
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ikke mindst paa sin hurtige hest; fra dens ryg svinger han sin 
sabel og lanse, og strax efter er han forsvunden for for
følgerens speidende øie.

Araberne er trofaste i venskab og gjestfrie mod fremmede; 
men de anser røveri for tilladt, og blodhevn gaar hos dem i arv 
fra siegt til siegt. De besidder en glødende fantasi og agter 
digtekunsten høit. Leirede udenfor sine telte i den kjølige nat 
under den klare stjernehimmel synger de om kjærlighed og be
rømmelse, om fædrenes bedrifter, om det ædelmod, der opofrer 
sig for en ven, og om det had, som tilintetgjør den fiendtlige 
stamme.

Araberne havde vistnok oprindelig samme religiøse over
levering som Israeliterne og troede ligesom disse paa én gud 
(Allah); men da folkets tilbøielighed til afgudsdyrkelse ikke hem
medes af profeternes formaninger, hengav de sig snart til frem
mede guder, og navnlig fandt stjernedyrkelsen udbredelse blandt 
dem. Men ogsaa grovere afguderi gik i svang; der fandtes en 
mængde guder og gudebilleder, ja endog stene og trær var gjen
stand for dyrkelse. Landets helligste tempel var Kabai staden 
Mekka. Der bevaredes „den sorte sten“, en af paradisets ædel
stene, der engang flammede som en rubin og ved sit fald fra 
himmelen oplyste hele Arabien med morgenrødens skjær. I ti
dens løb er den bleven sort af sorg over menneskenes synder; 
men paa dommens dag vil den atter lyse. Til dette tempel val
fartede hvert aar utallige fromme; syv gange vandrede de om 
templet, syv gange kyssede de den sorte sten og ofrede tilsidst 
bukke og kameler — Efterhaanden fandt ogsaa de gamle Perseres 
religion, jødedommen og tilsidst kristendommen sine tilhængere 
i landet.

Under disse religiøse forhold var det, at Arabernes profet 
Muhammed fremtraadte.

Muhammed og hans lære. Muhammed blev født i Mekka 
571 og tilhørte en fattig, men anseet familie af koreischiternes 
stamme. Han opdroges til kjøbmand og gjorde allerede tidlig 
mange handelsreiser, især til Damaskus. Af sin moder havde 
han arvet udmerkede aandsevner, en sterk indbildningskraft og 
en uimodstaaelig. veltalenhed, af sin fader den mest fuldendte
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Muh a :n m e d. 
(Efter Tiepolo),

mandlige skjønhed *)  Med disse naturens gaver vandt han alles, 
hjerter, hvor han kom hen. Men dette var ham ikke nok. 
Hans djerve aand tragtede efter ære og magt, og derfor egtede 
han, 25 aar gammel, en rig og fornem enke, hvis handel han 
nogen tid havde bestyret. Dette giftermaal forandrede med én 
gang hans stilling og gjorde ham til en af Mekkas mest for- 
maaende mænd. I begyndelsen foretog han lange forretningsreiser 
ligesom før; men efterhaanden trak han sig tilbage fra uden- 

*) Da denne giftede sig, døde — fortæller sagnet — 200 ungmøer
af skinsyge og fortvivlelse.
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verdenen og fordybede sig i granskninger; lian lienfaldt til grub
lerier, og lians høitidelige, hemmelighedsfulde væsen begyndte at 
vække opmerksomhed hos hans nærmeste siegt.

Muhammed havde nemlig fattet den storartede plan at grund
lægge en ny religion. Han vilde føre sine landsmænd tilbage til troen 
paa den ene sande Gud, samle dem om en troesbekjendelse, bedre 
og fuldkomnere end Jødernes og de kristnes, og meddele dem 
leveregler, som skulde tilfredsstille østerlændernes aand og behov. 
Og denne tanke greb saaledes hans rige fantasi, at han overalt 
følte sig omgiven af undere og himmelske aabenbarelser, ja endog 
troede sig kaldet til profet af Gud selv. Sin meste tid tilbragte 
han i en mørk og trang grotte udenfor Mekka, hvor han be
søgtes af drømme, „skinnende som rosens dug“. Og naar han 
forlod grotten og vandrede ene omkring, da neiede blomsterne 
for ham, og stenene, som laa i hans vei, raabte: „Hil dig, hil 
dig, du Guds profet! “ I denne grotte var det ogsaa, at engelen 
Gabriel i „den guddommelige raadslutnings nat“’aabenbarede sig 
og sagde til ham: „Betragt denne skrift, Gud har udvalgt dig til 
sin profet!“ Muhammed svarede, at han ikke kunde læse. Da 
tog engelen tag i ham og kastede ham tre gange til jorden, og 
saa kunde Muhammed læse.

Disse og mange andre undere og aabenbarelser meddelte han til 
sin hustru og sin øvrige familie; de troede paa hans profetiske 
sendelse og blev hans første bekjendere. Han var da firti aar 
gammel.

Lidt efter lidt voxte profetens tilhængere; men i samme 
mon tiltog ogsaa hans fienders tal, og de mest forbitrede mod
standere fandt han blandt sin egen stamme. Thi koreischiterne 
var vogtere af Kabas helligdom, hvor ikke mindre end 360 gude
billeder var opstillede, medens Muhammeds lære netop gik ud 
paa afguderiets udryddelse. Koreischiternes had gik saa vidt, at 
de endog dannede en sammensvergelse mod profetens liv og 
tvang ham til at flygte fra Mekka for at undgaa deres efterstræ
belser (622). Forfulgt af fiender vankede han om i ørkenen og 
svævede ofte i den største fare. Engang — fortæller sagnet — 
tog han sin tilflugt til en liden hule. „Vi er kun to,“ sagde hans led
sager forknyt, da de saa forfølgerne nærme sig hulen. „Nei, vi 
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er tre,“ svarede Muhammed, „Gud er med os.“ Da spandt 
en edderkop sit net ovei’ hulens indgang, saa at forfølgerne 
lod enhver ransagning fare, — Endelig naaede Muhammed 
uskadt til byen Medina, der hyldede ham og erkjendte ham som 
profet. Denne lykkelige redning blev begyndelsen til en række af 
seire, hvorfor hans tilhængere siden gjorde flugten til Medina, 
den saakaldte Hedschra, til udgangspunkt for sin tidsregning.

Mekka faldt i hans hænder 630. Triumferende holdt han 
sit indtog, klædt i en rød kjortel og ridende paa en prægtig 
kamel. Koreischiterne fik tilgivelse, og hans øvrige fiender be
handledes skaansomt; men alle gudebilleder i Kaba kastedes 
ud og knustes.

Efterhaanden blev han hyldet af alle Arabiens stammer som 
landets herre, og allerede rustede han sig til at begynde krig 
med Syrien og det græske rige, da han faldt i en heftig feber, 
som endte hans liv 632.

Muhammeds lære kaldes islam og dens tilhængere musel- 
mænd (moslimin); den er nedlagt i den saakaldte koran, der 
paa samme tid er muhammedanernes bibel og borgerlige lovbog. 
Koranen*)  indeholder en uklar blanding af jødiske, kristne og 
persiske forestillinger; men dens kjernepunkt og saa at sige 
stadige omkvæd er dette: Der findes ingen gud uden Allah, 
og Muhammed er Allahs profet, Muhammed erkjender vistnok 
ogsaa Abraham, Moses og Jesus som profeter og religionsstiftere; 
men han selv er den sidste, største og mest elskede af Guds 
profeter. Men den gud, hvorom han lærer, er ikke den retfær
dige og hellige, som hader synden; han er ikke kjærligheden, 
som forbarmer sig over synderen, som drager ham til sig og 
forløser ham ; han er en gud, som lader sine tilbedere frit hengive sig 
til det naturlige menneskes lyster, naar de blot nøie iagttager 
alle ydre love og ceremonier.

*) Koranen er af omfang omtrent som det nye testament og ind
deles i 114 afsnit eller surer. I spidsen af hvert afsnit, med und
tagelse af det 9de, læser man: „I den milde og barmhjertige Guds 
navn,“ en sætning, hvormed muhammedanerne begynder enhver 
vigtig handling i livet.

5



66

Koranen er fuld af saadanne forskrifter, og især indskjærper 
den bøn, faste, valfarter og gaveuddeling til de fattige. „Bøn,“ 
heder det, „fører den halve vei til Gud, faste leder til himme
lens indgang, og almisse aabner dens porte.“ Den fromme skal 
holde bøn fem gange om dagen*)  med ansigtet vendt mod den 
himmelegn, hvor Mekka ligger; han skal give tiendedelen af sin 
indtægt til de fattige og mindst én gang i livet gjøre en valfart 
til Mekka og til profetens grav. At drikke vin og spise svine- 
kjød er forbudt. Flerkoneri er tilladt, dog maa ingen have 
flere end fire hustruer. — Koranen priser vistnok ogsaa retfærdighed, 
sandhed og trofasthed; men den hjertets gjenfødelse, som kristen
dommen kræver, kjender muhammedaneren intet til.

Den fornemste religionspligt var dog at kjæmpe for den 
nye lære med ild og sverd. „Det er bedre,“ siger koranen, 
„at føre den hellige krig end at bede sytti aar i huset. — Den, 
hvis fødder bliver støvede i Herrens slag, vil paa den store dom
mens dag være længere borte fra kvalens sted, end den vei ud- 
gjør, som den hurtigste rytter kan tilbagelægge i tusind aar. — 
Støvet fra Guds vei er paa den store dommens dag ansigtets 
mest glimrende sminke.“ Naar nu hertil kommer, at menneske
nes skjebne ifølge islams lære er forudbestemt ved den eviges 
beslutning, saa at ingen kan undgaa den ham beskikkede død, ind- 
sees det let, hvorledes den religiøse begeistring maatte gjøre mu- 
hammedanerne uimodstaaelige i kampen for troens sag.

Efter døden optages den fromme muselmand i paradis, der 
ligger ovenover den høieste af de syv himle, og hvor alt er 
samlet, som kan lokke orientalernes sanselighed. Her findes 
haver, der gjennemstrømmes af klare floder, og skyggerige trær, 
som bærer de herligste frugter, og hvis blade viftes af svale 
vinde. Umaadelige skatte, prægtige klæder og heste, lækkei- mad 
og drikke venter den kommende, der modtages af 72 skjønne 
kvinder, de sortøiede, evig unge huris. Men den høieste beløn
ning er dog at skue Gud og at leve sammen med fortidens vise.

*) Til de fastsatte tider udraabes der fra moskéernes (bedehusenes) 
minareter (taarne): „Der er ingen anden gud end Allah, og Mu
hammed er hans profet! Moslimin, kommer sammen til bøn!“
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Helvede har ligesom himmelen syv afdelinger, og ligesaa tillok
kende som paradisets glæde skildres, ligesaa afskrækkende males 
helvedes kval. ' I den nederste afdeling har hyklerne faaet plads, 
ovenover dem hedninger og Jøder, i den sjette de kristne; og 
alle disse er evig fordømte. I den syvende, øverste afdeling, sidder de 
ugudelige muhammedanére, der optages i paradiset, efterat de — 
nogle i aarhundreder, andre i aartusinder — har lidt skjer sildens pine.

Kalifernes erobringer. Muhammeds stadige formaninger til 
kamp for troen havde en saadan virkning, at islam allerede i 
det næste aarhundrede efter profetens død var udbredt fra Indi
ens grænse til det atlantiske hav. Grunden til disse rivende 
fremskridt maa væsentlig søges i den religiøse begeistrings magt, 
i den magt, som lykken, naar den én gang er. kommen i rask 
fart, udøver paa sindene, og endelig i de for erobringer gunstige 
tidsforhold. Orientens mægtigste riger, det græske og det per
siske, var nemlig svækkede ved langvarige indbyrdes kampe, og 
derfor mødte Araberne saare sjelden nogen kraftig modstand.

Muhammed havde ikke efterladt nogen søn og ikke udnævnt 
nogen efterfølger; men alligevel gik hans myndighed uden strid 
over paa hans gamle svigerfader, der saaledes blev profetens 
første stedfortræder eller kalif. Han styrede dog kun i to aar. 
Da han følte, at han skulde dø, valgte han den fromme og nid
kjære Omar til sin eftermand, og da denne svarede, „at han 
ikke trængte til en slig værdighed,“ sagde den døende: „Men 
den trænger til dig ! “

Kalifen Omar er den egentlige grundlægger af Arabernes 
rige. Fra sin hovedstad Medina sendte han sine kamplystne 
hære, der som en vældig strøm brød ud over Arabiens grænser 
og udbredte sig ustanselig over det nærmest liggende Asien og 
Afrika. Og naar de et øieblik syntes forsagte, raabte førerne til 
dem: „Gud lever og ser eder, kjæmper! foran eder er paradis, 
bag eder helvede. “ — De erobrede en stor del af Syrien med ho
vedstaden Damaskus og trængte derefter uden modstand ind i 
Palæstina. Jerusalem beleiredes i fire maaneder. Tilsidst traadte 
byens biskop frem paa muren og tilbød overgivelse, dersom freds- 
vilkaarene bekræftedes af kalifen selv. Hertil var Omai' ikke 
uvillig; han syntes, at Jerusalems vigtighed og hellighed fortjente 

5* 
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en reise. Han satte sig derfor i bevægelse fra Medina paa 
en kamel, som tillige bar hans forsyning for reisen, nemlig en sæk med 
havre, en pose med dadler, en træbrikke og en vandkrukke. 
Saasnart han kom til Jerusalem, blev fredsvilkaarene underskrevne, 
og Omar drog ind i staden ved biskopens side. Han forrettede 
sin bøn paa trappen af Konstantins kirke, og paa det sted, hvor 
Salomos tempel havde staaet, gav han paabud om at opføre et 
bedehus, som endnu heder „Omars moské“. Kristne og Jøder 
fik lov til at beholde sin religion mod at betale tribut; men de 
gik ikke fri for had og ringeagt. Endnu i vore dage er tilnav
net „kristenhund“ et yndet skjeldsord i de asiatiske stæder.

Omtrent paa samme tid blev Ægypten erobret af Omars 
feltherre Amru, der stormede Alexandria med et tab af 23,000 
mand. Det fortælles, at Amru her traf paa levningerne af det 
alexandrinske bibliothek, og at han ikke vidste, hvad han skulde 
gjøre med det. Han skal da have skrevet til Omar om nærmere 
ordre og saa faaet denne besked til svar: „Hvis disse bøger 
stemmer med koranen, er de overflødige; strider de imod den, er 
de skadelige. Lad dem brænde! “ Bøgerne uddeltes derpaa som 
brændsel til byens 4000 badehuse, som paa denne maade erholdt 
forsyning for sex maaneder. Sandheden af denne fortælling kan 
dog høilig betvivles; Ptolemæernes berømte bibliothek var ialfald 
gaaet tilgrunde længe før Arabernes indfald i Ægypten. —■ Hvor 
Amru havde sin leir, opstod en by, som siden erholdt nav
net Kahira (d. e. den seierrige), det nuværende Kairo i nær
heden af det gamle Memfis.

Under Omars regjering brød Araberne ogsaa ind i det per
siske rige og erobrede hovedstaden Madain (d. e. stædeme, op
rindelig de to forenede byer Seleukia og Ktesifon). Her fandt 
seierherrerne uhyre skatte, hvis pragt dannede en skarp mod
sætning til deres egen simpelhed og tarvelighed. De fandt saa- 
danne rigdomme, at de blot kunde udtrykke deres umaadelighed, 
ved at sige, at der fandtes tre tusinde gange tusinde gange tusinder 
guldstykker. Da der blev bragt Omar et silketeppe, som var 40 
meter i firkant, rigt udstyret med kostbart broderi, lod han, for at 
opfylde lovens bogstav, teppet skjære i smaa stykker og uddele 
blandt krigerne. En liden stump blev siden solgt for 20,000 drach- 
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mer. — Langs Tigris trængte Araberne gjennem bjergpasser frem 
til det gamle Persepolis, hvorfra den sidste Perserkonge flyg
tede til de tyrkiske horder hinsides Oxus. Saaledes gik Perser
nes rige tilgrunde, og magernes lære fortrængtes af islam.

Omar blev myrdet i Medina af en Perser, som troede sig 
kaldet til at hevne sit folks underkuelse ved at tage kalifeus liv 
(644). — Ikke alene ved sin kraftfulde styrelse, men tillige ved 
sin strenge levevis havde Omar bidraget til islams udbredelse; i 
afholdenhed og tarvelighed var han et mønster for alle musel- 
mænd. Det fortælles, at den klædning, hvori han prædikede, 
havde tolv lapper, og at en persisk satrap, som var kommen 
for at hylde ham, fandt ham sovende paa moskéens trappetrin 
blandt tiggerne.

De to følgende kalifers regjering optoges af indre stridig
heder. Den sidste af dem, Muhammeds svigersøn Ali, gift med 
hans datter Fatime, endte sit liv i en borgerkrig, der havde til 
følge, at statholderen i Syrien opkastede sig til kalif og flyttede 
rigets hovedstad fra Medina til Damaskus.*)  Han blev stamfader 
for ommejadernes æt, der regjerede i næsten hundrede aar 
(661—750),

Under de nye herskere fortsattes erobringskrigen. Konstan
tinopel blev flere gange beleiret baade tillands og tilsøs og 
reddedes kun ved hjælp afen ny opfindelse, den saakaldte „græske 
ild“, der udrettede mere end de tapreste hære. Saasnart dette 
brændstof**)  kom i berøring med træ, mennesker eller dyr, brændte 
det, uden at vand eller noget andet menneskeligt middel for- 
maaede at slukke det; ja det fik endog ligesom nye kræfter 
ved vandet, saa at dyr og mennesker omkom under de skrække

*) Alis tilhængere vilde ikke erkjende den nye kalif, hvilket førte 
til islams splittelse i to store sekter: schiiter, som kun anser 
Ali for Muhammeds rette stedfortræder, og sunniter, der ogsaa 
go dkj ender de øvrige kalifer og desuden ved siden af koranen 
tror paa sunna, en række sagn om Muhammed liv. Denne 
splittelse varer fremdeles; Perserne f. ex. er schiiter, Tyrkerne 
sunniter.

**) Det bestod sandsynligvis af en blanding af salpeter, svovl, nafta 
og harpix.
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ligste lidelser, og skibene brændte lige til bunden. Mod den 
„græske ild“ kunde Araberne ikke staa sig; naar den regnede 
ned over dem fra murtinderne eller ved hjælp af pile udslyn
gedes mod deres skibe, da glemte de profetens formaninger og 
tænkte kun paa at frelse livet ved ilsom flugt

Araberne maatte opgive tanken om at indtage Konstantinopel; 
men den græske keiser tabte alle sine besiddelser i Asien, og 
inden kort tid faldt hele nordkysten af Afrika i Arabernes hæn
der. Under anførsel af den tapre Akbah trængte de gjennem 
Mauritanien (Marokko) endog helt frem til det vestlige ocean. 
Her sporede Akbah sin hest ud i bølgerne og raabte i begeistret 
troesiver: „Store Allah! Hvis jeg ikke blev stanset af disse bøl
ger, vilde jeg bære dit navns hæder til verdens ende!“

Mauritaniens indvaanere, de krigerske Maurere, antog islam, hjalp 
Araberne til at befæste sit herredømme i Afrika og smeltede 
efterhaanden sammen med dem til ét folk. I begyndelsen af det 
8de aarh. sendte den arabiske statholder i Afrika sin feltherre 
Tarik med en arabisk-maurisk hær over til Spanien, hvor Vestgoter
nes rige var sin opløsning nær. Tarik satte over sundet mellem 
Afrika og Spanien og gik i land paa det sted, som efter ham 
har faaet navnet Gibraltar- (Gebel-al-Tar, Tariks klippe). Ved 
Xeres mødte han en overlegen vestgotisk hær (711). I ni dage 
havde kampen varet, og Araberne var allerede nær ved at vige 
for overmagten. Da styrtede Tarik i vild begeistring mod Vest
goternes konge, der sad høit paa sin vogn, klædt i purpur og med 
kronen paa hovedet. Tarik dræbte kongen, og snart opløstes 
Vestgoternes rækker i forvirret flugt. Efter en anden beretning- 
kastede kongen sig ud i floden Guadalete og sank under vegten 
af sin rustning.

Spanien var fra denne tid Arabernes eller — som de her kald
tes — Maurernes bytte. Levningerne af Vestgoterne drog sig til
bage til landets nordvestlige egne, hvorfra senere nye kristne 
riger gik ud.

Maurerne nøiede sig ikke med besiddelsen af Spanien; de 
trængte over Pyrenæerne ind i Frankrigs og naaede frem lige til 
egnen om Tours; men her blev de stansede af den frankiske 
konges hushovmester Karl. Mellem Tours og . Poitiers 
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leveredes et vældigt slag, som varede i hele 7 dage (732). Den 
syvende dag faldt Manrernes anfører, hvorefter disse om aftenen 
trak sig tilbage til sin leir. Den følgende morgen fandt Frankerne 
alt tyst og stille; leiren stod øde; men de flygtende fiender 
havde efterladt største delen af sit bytte. Tre hundrede og femti 
tusinde lig af faldne Maurere skal have dækket slagmarken. 
Denne seier reddede kristendommen i Vesturopa og skaffede 
Karl tilnavnet Martel; „thi ligesom hammeren (martellus) knuser 
alt jern, saaledes knuste Karl med Herrens bistand sine fiender.“

Ommejaderne styrtedes 750 af Abul-Abbas, stamfaderen for a b- 
bassidernes hersker-æt. Han bød, at alle ommejaderudenskaansel 
skulde ombringes, og kun en eneste, Ab d-ar-r ah man, undkom 
fra blodbadet. Han skjulte sig en tid i Afrikas ørkener og kom 
derefter til Spanien, hvor de mauriske høvdinger, der hadede 
abbassiderne, overdrog ham regjeringen. Saaledes opstod et 
uafhængigt vesterlandsk kalifat under ommejaderne med Cordova 
som hovedstad ved siden af det østerlandske under abbassiderne, 
der snart flyttede sin residens til Bagdad ved Tigris.*)

*) I et nyt afsnit skal der fortælles om kalifatets blomstring og 
undergang.



Hundrede-aars krigene mellem Frankrige 
og England.

I det fjortende aarhundrede begyndte mellem Frankrige og 
England en række krige, som med faa afbrydelser varede om
trent hundrede aar. Det var den engelske konge Edvard III, der 
gav anledning til denne blodige og langvarige kamp. Han var 
nemlig en dattersøn af den franske konge Filip den smukke 
og paastod derfor at have større ret til kronen i Frankrige end 
kongens brodersøn Filip af Valois, der havde besteget tronen 
under navn af Filip VI, efterat den sidste kapetinger var død 
(1328). Men Filip vilde ikke vige pladsen og syntes at have 
gode grunde dertil; thi det var vedtaget som lov i Frankrige, 
at kvinder ikke kunde arve riget. Edvard havde ogsaa tidligere 
erkjendt Filip som konge og hyldet ham som lensherre for sine 
besiddelser i Frankrige; men nu erklærede han, at dette var 
skeet af ungdoms uerfarenhed, og gjorde sine krav gjældende med 
vaaben i haand.

England var dengang det sterkeste af de to lande, uagtet 
Frankrige havde et større indbyggertal og rigere naturlige hjæl
pekilder. Thi Filip var en uduelig, pragtelskende og havesyg 
konge, og landets finanser var i den største uorden. Adelen, til 
hvilken kongen fornemmelig støttede sig, var selvraadig og ud- 
artet, og den lavere befolkning undertrykt og afvant med vaaben- 
brug. I England fandtes derimod mere sammenhold mellem de 
forskjellige stænder, borgerne var forholdsvis velhavende, og 
handelen i opkomst. Det faldt derfor ikke vanskeligt for Edvard 
at skaffe penge til krigen og at reise en veløvet hær, hvis 
kjerne bestod af fodfolk og navnlig af bueskyttere, medens den 
styrke, som Filip førte i kampen, væsentlig dannedes af riddere 
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og ukrigerske bønder. Hertil kom. at Edvard var en ligesaa 
tapper feltherre som udmerket statsmand.

Den sorte prins. I aaret 1346 gjorde Edvard landgang 
i Normandie med en hær paa omtrent 30,000 mand og ledsaget 
af sin 16aarige søn af samme navn, en yngling, der udmerkede 
sig ved sin blyhed, sin ridderlighed og andre lovende egen
skaber; paa grund af sin sorte rustning kaldtes han i almindelig
hed „den sorte prins“.

Kong Edvard bemægtigede sig en mængde stæder og trængte 
frem lige til omegnen af Paris. Men Filip havde imidlertid sam
let en overvældende troppestyrke, og Edvard blev derfor nødt 
til at trække sig tilbage. Den franske hær fulgte efter og fandt 
den engelske ved Crecy i Picardie. Edvard lod sine ryttere 
stige af, saaledes at hele hans hær kjæmpede tilfods. Han havde 
neppe mere end 25,000 mand tilbage; men de var udsøgte folk 
og vel ordnede i geleder og afdelinger. Fortropperne førtes 
af den sorte prins. Franskmændene vai’ 70,000 mand sterke, 
men savnede krigstugt og rykkede frem i uordnede hobe.

De genuesiske bueskyttere, som stod i fransk sold, sendtes 
først i ilden. Men just som slaget begyndte, faldt en heftig 
regnskur. og derved blev deres buestrenge saa slappe, at deres 
skud gjorde liden eller ingen virkning. De engelske bueskyttere 
derimod, som havde havt sine buer i futteral, medens det reg
nede, sendte sine velrettede jernpile „tæt som sne og haardt 
som hagel“, saa at Genueserne snart vendte sig til vild flugt.

For at benytte sig af denne fordel lod prins Edvard sin 
linje rykke frem. Han aflagde glimrende prøver paa tapperhed, 
men kom under kampen i stor fare, hvorfor et ilbud sendtes til 
kongen med bøn om understøttelse. „Er min søn kastet af 
hesten eller saaret eller dræbt?“ spurgte han. „Nei,“ svarede 
budet. „Da faar han ingen hjælp af mig,“ svarede kongen; „han 
maa idag fortjene sine sporer, og, om Gud vil, skal ogsaa æren 
for dagen blive hans.“ Dette svar eggede prinsen til nye an
strengelser, og Franskmændene led tilsidst et fuldstændigt neder
lag. De efterlod paa valpladsen 11 fyrster, 1200 riddere og 
henved 30,000 krigere af lavere stand. Blandt de faldne var 
ogsaa den gamle, blinde kong Johan af Bøhmen, som havde del-
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Bueskyttere.
(Efter en uiiniatni fra det 15de aarh.).

taget i slaget paa Franskmæudenes side. Af fire riddere havde 
han ladet sig føre ind i den heftigste kamptummel og var fal
den for prinsens hug. Til Englændernes seier bidrog maaske 
ogsaa, at de benyttede et slags kanoner, de saakaldte bom
barder, „som udslyngede jernkugler med ild og stort bulder“.*)

Da slaget var forbi, ilede Edvard til sin søn og omfavnede 
ham med de ord: „Min tapre søn, du hai’ opført dig ridderlig 
idag og vist dig kronen værdig.“ Men sønnen høiede knæ og 
bad om sin faders og konges velsignelse. ■— Medens Filip flyg
tede til Paris, beleirede Edvard staden Calais; den overgav Sig 

*) Det er første gang, man hører om brugen af krudt i et slag, 
skjønt det allerede i nogen tid havde været benyttet ved be
lejringer.
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efter en heftig modstand og blev fra nu af i Englands besiddelse 
over 200 aar.

Efter erobringen af Calais sluttedes en vaabenstilstand, der 
siden flere gange blev fornyet. Det var den „sorte død“, som 
tvang seierherrerne og de beseirede til at nedlægge sine vaaben. 
Den kom fra Asien og udbredte sig med rivende hurtighed over 
de fleste egne af Europa. Aldrig har nogen farsot kostet flere 
menneskeliv; i London f. ex. begravede man hver dag over 200 
lig, og i Frankrige uddøde hele landsbyer, og store landstræk
ninger lagdes øde

Men saasnart pesten var ophørt, begyndte krigen igjen. 
Filip VI var imidlertid død (1350), og hans søn Johan deii 
gode, en glimrende ridder, men uduelig konge, havde fulgt ham 
paa Frankriges trone. I sommeren 1356 drog den sorte prins 
ud fra Bordeaux og nærmede sig Loire, da han fik underretning 
om, at kong Johan rykkede mod ham med en stor hær. Prin
sen begyndte at trække sig tilbage, men saa langsomt, at Fransk- 
mændene fik forspranget og afsperrede ham tilbagetoget i nær
heden af Poitiers. Han havde kun 8000 mand at stille op mod 
50,000 fiender, og for at slippe ud af sin vanskelige stilling 
gjorde han den franske konge de mest fordelagtige tilbud. Mod 
at han og hans hær fik fri afmarsch, tilbød han at udlevere 
hele sit bytte og alle fanger og ikke bære vaaben mod Frankrige 
i løbet af de første syv aar. Men Johan forlangte i sin store 
selvtillid, at prinsen selv og hundrede af hans fornemste riddere 
skulde give -sig til fange. En saa skammelig begjæring forkaste
des med forbitrelse af den unge helt. „Mine riddere,“ svarede 
han, „skal ikke tages til fange uden med vaaben i haand, og 
hvad mig selv angaar, da skal England aldrig, hvad der end 
maatte hænde, komme til at betale løsepenge for mig.“

Prinsen havde ladet sin hær tage stilling nord for Poitiers 
i en med busker og hække omgiven vingaard, som han desuden 
havde befæstet med grave og palisader. Da nu de franske rid
dere rykkede frem til slag, modtoges de med en pilregn af de 
engelske bueskyttere, som laa i skjul bag hækkene. Hestene 
styrtede for pilene, og rytterne laa hjælpeløse paa jorden, da 
deres tunge rustninger hindrede dem fra at reise sig. Kun faa 
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naaede frem til den engelske leir, hvor de enten blev dræbte eller 
toges til fange. Englænderne gik snart over fra forsvar til an
greb, og inden kort tid havde de drevet fienden paa flugt til 
alle sider. Kong Johan selv holdt dog stand i det længste. Han 
svingede sin vældige stridsøxe og nedhuggede alt omkring sig, 
indtil han tilsidst, saaret og udmattet, maatte give tabt og lade 
sig føre som fange til prins Edvard. Englænderne havde vundet 
en storartet seier.

Den fangne kong Johan behandledes i den engelske leir 
med udsøgt artighed. Under det maaltid, som blev anrettet for 
ham, stod prins Edvard bag hans stol; og da Johan opfordrede 
ham til at sætte sig ned, svarede han, at han vel vidste, hvilken 
respekt en vasal var sin lensherre skyldig. Prinsen vendte med 
rigt bytte tilbage til Bordeaux, og aaret efter gjorde han med 
sin kongelige fange sit indtog i London. Kongen af Frankrige 
red da paa en hvid stridshest i en prægtig rustning, den sorte 
prins derimod paa en uanselig ridehest og uden udmerkelsestegn. 
Men han blev dog ikke ubemerket; thi med stormende jubel 
hilsede folket den ungdommelige seierherre fra Crecy og Poitiers. 
I sit palads sad kong Edvard paa sin trone; da Johan traadte 
ind, stod han op, omfavnede ham og førte ham til et festligt 
maaltid.

I aaret 1360 sluttedes fred. Edvard afstod fra sine for
dringer paa den franske trone; men Johan lovede at betale 3 
millioner guld-daler (166 milh francs) for sin frigivelse og for
pligtede sig til at aftræde til England foruden Calais hele landet 
syd og vest for Loire. Dette var sørgelige fredsvilkaar; men 
endnu sørgeligere var vistnok tilstanden i Frankrige, hvis man 
skal dømme efter en skildring af den italienske digter 
Petrarca, der gjorde en reise til Paris samme aar, som freden 
sluttedes. „Jeg kunde knapt tro,“ skriver han, „at dette var det 
samme land, jeg fordum havde seet saa rigt og blomstrende. 
Intet andet end sørgelig forladthed, yderlig armod, ødelagte agre 
og forfaldne huse mødte mit blik; endog egnene om Paris bar 
haarde spor af ødelæggelse og mordbrand. Gaderne er folke
tomme, landeveiene overgroede med græs, det hele land er en 
stor ørken.“
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Under disse forhold var det umuligt at opfylde freds- 
betingelserne. Men Johan sagde: „Hvis retfærdighed og ærlighed 
er banlyste fra den øvrige verden, maa de dog nødvendigvis 
findes paa kongens læber og i hans hjerte.“ La hans søn, der 
var given Edvard som gissel, var flygtet, uden at det var mu
ligt at bringe ham tilbage, gik Johan selv paany til England, 
hvor han trivedes ulige bedre end i sit ulykkelige rige. Han 
døde i Londen aar 1364 midt under de glimrende festligheder, som 
man feirede til hans ære.

Bertrand du Guesdin. Under Johans søn Karl V gjen- 
oprettedes de store tab, som de engelske vaaben havde tilføiet 
Frankrige; thi Karl V, ogsaa kaldt „den vise“ (le sage), var en 
klog og retsindig konge. Selv var han sygelig og uskikket til 
at bære vaaben; men han fandt en feltherre, som forstod at 
føre krigen i hans sted, nemlig den berømmelige ridder Bertrand 
du Guesclin, født i Bretagne 1314. Bertrand var fattig og for
færdelig styg; og han var streng og barsk som den, der 
føler sig forurettet af skjæbnen. Da han ikke turde gjøre 
sig haab om at vinde damernes kjærlighed, besluttede han at 
udmerke sig ved tapperhed, og snart blev hans feltraab „Notre- 
Dame Gu es clin“ en skræk for Frankriges fiender. Især blev han 
navnkundig ved indtagelsen af faste slotte; der fandtes neppe et 
befæstet sted, som han ikke indtog med vold eller list. En gang 
trænger han ind i en borg, forklædt som vingaardsarbeider, og 
aabner saaledes adgang for sine følgesvende. En anden gang op
træder han og tre ledsagere som vedhuggere, springer op paa 
broen til en borg og kaster sine vedknipper saaledes, at broen 
ikke mere kan drages op; derpaa trækker de sine sverd og 
kjæmper, indtil hæren kan komme til og indtage fæstningen. 
Leende sætter feltherren sig tilbords ved det maaltid, som var 
opdækket for andre.

I aar et 1366 gjorde han Frankrige en stor tjeneste ved at 
føre ud af landet de vilde leiesoldater, som efter fredsslutningen 
med England för omkring under plyndring og røveri, saa at be
folkningen paa flere steder maatte tage sin tilflugt til underjor
diske huler med sine eiendele. Han drog over Pyrenæerne for 
at hjælpe Henrik af Trastamara, som kjæmpede med sin broder
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Slot i Frankrige i det 14de aarhundrede.

Peter den grusomme om Castiliens trone. Peter fik understøt
telse af den sorte prins, der overvandt Bertrand i et stort slag, 
tog ham til fange og førte ham med sig til Bordeaux.

En dag talte man hos prins Edvard om hans seire 
og om de fanger, han havde taget i krigen. „Prins,“ sagde en 
af de tilstedeværende, „man siger, at I har en ridder i eders 
fangenskab, som I ikke vover at løslade, og at det er Bertrand 
du Guesclin.“ Edvard følte sig saaret af disse ord og lod strax 
ridderen føre for sig. „Hvorledes befinder I eder Bertrand ?“ 
spurgte han. „Daarlig,“ svarede denne; „jeg hører bestandig rot
terne i Bordeaux; mit hjemlands fuglesang vilde være mig kjæ- 
rere.“ „Godt,1' gjentog Edvard, „sverg, at I ikke vil kjæmpe mod 
os og heller ikke for Henrik af Trastamara, saa frigiver jeg eder 
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uden løsepenge.“ — „Hvortil gavnede mig da min frihed!“ ud
brød Bertrand, „da blev jeg jo først rigtig fange.“ — „Nuvel,“ 
vedblev prinsen, „saa faar I betale løsepenge; uden dem slipper 
I ikke fri.“ — „Jeg vil gjerne betale“, svarede Bertrand; „men 
kom ihu, at jeg er en fattig ridder og ikke eier andet, end hvad 
jeg kan erhverve ved mine vaaben.“ Prinsen lod ham da selv 
bestemme løsesummen. - „Aa!“ sagde Bertrand, „hundrede tu
sinde guld-daler kunde jeg vel være værd.“ „Hvorfra tænker I 
da at tage en saa stor sum?“ spurgte prinsen forundret. „Kongen 
af Frankrige“, svarede Bertrand, „skal betale den ene halvdel og 
Henrik af Trastamara den anden. Men hvis ikke de vil, yder hver 
spinderske i landet glad sin skjærv.“ — Bertrand blev frigiven 
og vendte strax tilbage til Castilien, hvor det ikke længe efter 
lykkedes ham at gjøre prins Henrik til konge.

Da krigen atter brød ud mellem England og Frankrige 
(1369), udnævntes den heltemodige Bertrand til connetable 
eller høistbefalende over alle rigets tropper. Han førte Fransk
mændene fra seier til seier, og inden faa aar havde han gjen
erobret alt, hvad Frankrige havde tabt under Filip VI og Johan 
den gode med undtagelse af Calais. Lykken havde forladt de 
engelske vaaben, og den sorte prins, der i lang tid havde lidt 
af en tærende sygdom, blev nødt til at vende tilbage til England 
for at faa dø i sit fædreland.

Guesclin faldt ikke paa slagmarken, men døde af sygdom, 
66 aar gammel, under beleiringen af en fæstning i Sydfrankrige. 
Paa dødssengen formanede han sine landsmænd til tapperhed og 
retsindighed, kyssede sit sverd, leverede det bedrøvet fra sig og 
ventede under fromme bønner paa sit livs ende. Hele Frank
rige sørgede over den bortgangne helt, med hvem blomsten af 
det franske ridderskab steg i graven. Hans lig blev bisat i de 
franske kongers gravhvælving i St. Denis, hvor 3 maaneder efter 
ogsaa kong Karl V stedtes til den sidste hvile (1380).

Jomfruen af Orleans. Begyndelsen af det 15de aarh. var 
atter en ulykkens tid for Frankrige. Karl V’s søn og efterfølger 
Karl VI var vanvittig, og hans slegtninger laa i strid om, hvem 
af dem der skulde styre riget. De drog folket ind i heftige 
partikampe, som snart gik over til blodige borgerfeider, og imid- 
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lertid brød krigen med England ud paany. Den ærgjerrige og 
krigslystne Henrik V af England fandt nemlig, at forholdene i 
Frankrige var særdeles gunstige for en fornyelse af Edvard III’s 
tvivlsomme fordringer paa den franske trone. Han gjorde der
for landgang i Normandie, vandt en stor seir ved Azincourt 
(1415) og erobrede derefter omtrent hele Nordfrankrige, 
medens franskmændene fortsatte sine indre stridigheder. Ja 
partihadet kvalte i den grad fædrelandsfølelsen hos Frankriges 
ledende mænd, at de endog gik ind paa en overenskomst med 
Henrik V, hvorefter han skulde egte Karl VI’s datter og arve 
Frankriges krone med forbigaaelse af dauphin*)  Karl, Frankriges 
rette tronarving. Egteskabet kom istand, men Henrik V blev 
ikke konge i Frankrige; thi han døde før sin svigerfader, der 
faa uger efter fulgte ham i graven (1422).

Henriks aarsgamle søn, Henrik VI, udraabtes til konge 
baade i England og Frankrige, og hans feltherrer fortsatte med 
stort held krigen mod dauphin Karl, som efter faderens død 
havde ladet sig hylde under navn af Karl VII. De besatte 
efterhaanden hele landet nord for Loire og begyndte høsten 1428 
at beleire Orleans, hvis erobring skulde aabne dem veien til 
Sydfrankrige. Karl, som opholdt sig i Chinon syd for Loire, 
var nu i en aldeles fortvivlet stilling. Hans skatkammer 
var udtømt, soldaterne holdt paa at gaa fra hverandre, fordi de 
ikke fik løn, og folket var udarmet og modløst. Af naturen 
kraftløs ogubeslutsom saa han ingen redning for sig og sit rige, og han 
tænkte endog paa at forlade landet for at undgaa døden eller 
et æreløst fangenskab. Da var det, at man en dag meldte ham, 
at der fra rigets fjerneste egne var kommen en fattig, atten- 
aarig bondepige, som sagde, hun var sendt af Gud for at befri 
Orleans og skaffe kongen seier over Frankriges fiender.

Denne Frankriges frelsende engel var Johanna d’Arc, 
datter af en fattig bonde i byen Domremy i Champagne. Hun 
var skjøn og from, og aldrig glemte hun sit ulykkelige fædre

*) Greven (dauphin) af Dauphiné havde (1349) skjenket sit land til 
kongen af Frankrige paa det vilkaar, at kronprinsen altid skulde 
bære titelen dauphin.
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land i sine bønner. Med levende deltagelse lyttede hun til for
tællingerne om kampene, om nederlagene og plyndringerne, og 
hendes unge hjerte fyldtes af medlidenhed med den ulykkelige 
dauphin, hvem Englænderne vilde berøve hans arv. Saa fik hun 
himmelske syner og aabenbarelser, og hun hørte „røster“ af 
engle og helgener, som opfordrede hende til at redde Orleans 
og føre kongen til Rheims*)  for at krones; „thi det var Guds 
vilje, at Englænderne skulde vende tilbage til sit eget land.“

I den klippefaste tro, at hun var et redskab for den 
guddommelige vilje, gik hun fra sit hjem til nabobyen 
Vaucouleurs og bad den derværende slotshøvding om at give 
hende ledsagere til kongen. Han afviste hende først og sagde, 
at hendes syner kun var taabelige indbildninger; men da hun 
vandt tiltro hos folket, begyndte han at se sagen i et andet lys. 
Og da hun atter kom til ham og forsikrede, „at hun maatte 
drage til kongen og redde ham, om hun saa skulde krybe did 
paa sine knær“, besluttede han at sende hende afsted til hoffet 
med en skrivelse. Selv gav han hende et sverd, og indvaanerne 
i Vaucouleurs skød sammen til hest og udrustning. Iført mands
dragt og ledsaget af 6 væbnede mænd foretog hun den far
lige reise gjennem landstrækninger, som for den største del var 
i Englændernes hænder og desuden opfyldte af røverbander; men 
hun kom dog efter 10 dages forløb uskadt frem til kongens 
hofleir i Chinon (februar 1429.)

Tre dage efter fik hun adgang til kongen. Omgivet af en 
glimrende skare af riddere og hofmænd stod han færdig til at 
modtage den fattige bondepige. Hun var bly og ydmyg som 
en liden hyrdinde, siger et øienvidne; men hun blev dog ikke 
forlegen. Hun gik strax hen til kongen og knælede for ham, 
uagtet hun aldrig havde seet ham før, og skjønt han ikke var 
prægtigere klædt end nogen af sine riddere. „Det er ikke mig. 
som er kongen,“ sagde Karl, idet han pegte paa en af sine 
hofmænd. „men der er han.“ „Ved Gud, ædle herre, det er 
eder og ingen anden,“ svarede Johanna. Og derpaa tilføiede 

*) De franske kongers gamle kroningsstad.
6
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hun: „Ædle dauphin! himlens konge forkynder eder ved mig, 
at I skal krones i staden Rheims.“

Derefter talte kongen længe med Johanna, og senere blev 
hun prøvet af flere munke og lærde mænd, hvem hun gav korte 
og træffende svar, som satte dem alle i forundring. „Dersom 
Gud vil befri Frankrige,“ sagde man hende, „saa behøver han 
ikke soldaters hjælp.“ „Ak!“ svarede hun, „Gud skal give 
seiren; men soldaterne maa kjæmpe.“ „Hvilket tungemaal taler 
da dine røster, mit barn?" spurgte en munk fra Limoges paa 
sin stygge limousinske dialekt. „Et, som er smukkere end eders“, 
svarede hun raskt. — „Fører mig til Orleans med saa faa soldater, 
I vil, og jeg skal gjøre underverker!“ raabte hun, og hendes 
begeistring rev snart alle med sig. Det besluttedes, at hun i 
spidsen for 7000 mand skulde føre levnetsmidler til det haardt 
betrængte Orleans (marts 1429).

Johanna lod sig gjøre en fane af hvidt tøi; paa et med 
liljer besat felt maledes et billede af Gud Fader, omgiven af to 
engle, og ved siden deraf sattes ordene: Jesus Maria. For 
at gjøre sine soldater værdige til Guds bistand indførte hun 
sedelig tugt blandt de tøilesløse skarer'; alle skulde skrifte sine 
synder og bede om Guds barmhjertighed; at sverge, spille og 
plyndre blev paa det strengeste forbudt. Del’ holdtes bøn hver 
dag, og et antal prester skulde under særskilt banner altid led
sage hæren. Selv red Johanna i spidsen paa en hvid hest; hun 
var iført fuldstændig rustning med sverd ved siden og bar den 
hvide fane i sin haand.

Snart indtraf hun foran Orleans. Rygtet, som gik forud for 
hende, tændte haabet hos de beleirede, og medens byens ind- 
vaanere gjorde et udfald mod fienden gjennem en port, lykkedes 
det Johanna at trænge ind og at tilføre dem levnetsmidlerne 
gjennem en anden. Hun modtoges med høilydt jubel og blev 
fra nu af almindelig kaldt jomfruen af Orleans.

Allerede den følgende morgen vilde Johanna begynde an
grebet paa de engelske beleiringringsverker, og det var kun med 
stor møie, at man kunde bevæge hende til at bie paa for
sterkninger. Imidlertid havde Johannas optræden vakt frygt og 
forskrækkelse blandt Englænderne; thi de troede, at den unge 
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kvinde fra Orleans var udrustet med underfulde og overnaturlige 
kræfter, og medens Franskmændene hilste hende som et himlens 
sendebud, var hun i deres øine en udsending af selve djevelen.

Naar Franskmændene rykkede ud med Johanna i sin spidse, 
og raabet lød: „Jomfruen kommer!“ ■—da veg Englænderne 
forfærdede tilbage, og al krigstugt opløstes.

Den 7de mai gjordes et angreb paa den sterkeste af de 
engelske skanser. Under kampen blev Johanna truffet af en 
pil; hun vaklede og faldt ned i en løbegrav, og mange troede, 
at hun var dødelig saaret. Hun blev baaret ud af stridstum
melen, og man fandt, at pilen var trængt ind i den høire skul
der; men saaret var dog ikke saa farligt, som man først havde 
troet, og Johanna drog selv smilende pilen ud. Hun lod sig 
forbinde, bad til Gud og ilede derpaa tilbage til slagmarken. 
Da hun kom, holdt Franskmændene paa at trække sig ud af 
kampen; men Johanna befalede, at striden skulde fornyes, og 
styrtede selv frem med sin fane i haanden. Synet af hende 
indgød de engelske soldater blind rædsel; for ikke længe siden 
havde de seet hende halvdød bæres bort, og nu troede de, at hun 
var opstanden ved djevelens hjælp. Men Franskmændene fordob
lede sine anstrengelser og indtog skansen med storm. Denne 
seier blev Orleans’s redning. De engelske feltherrer, som havde 
tabt alt herredømme over sine skrækslagne soldater, forlod i 
løbet af natten frivillig de skanser, som de endnu holdt besatte, 
hævede beleiringen og begyndte tilbagetoget. I Orleans herskede 
en nendelig jubel, alle klokker ringede hele natten, og folket 
sang takkesalmer i alle byens kirker.

Derpaa begav Johanna sig til Tours, hvor kongen opholdt 
sig, og blev modtaget med store æresbevisninger. Hun opfordrede 
Karl til hurtig at lade sig krone, og da han betænkte sig, faldt 
hun paa knæ for ham, tog ham om fødderne og sagde: „Ædle 
dauphin ! hold ei saa lange raadslagninger, men kom til eders konge
lige salvelse i Rheims.“ Tilsidst lod han sig overtale og brød 
op med en liden hær efter jomfruens anvisning. Veien gik igjen- 
nem egne, hvor engelske skarer streifede omkring, og forbi faste 
stæder, som var i Englændernes vold. Men hvorsomhelst jom
fruen viste sig med sin fane, maatte Englænderne give tabt og 

6* 
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marschen til Rheims blev til et triumftog Indvaanerne i Troyes, 
Chalons og tilsidst Rheims aabnede frivillig sine porte for 
kongen og hans hær, Saasnart Karl havde holdt sit indtog i 
byen, blev han høitidelig kronet af erkebiskopen og salvet med 
den hellige olie; jomfruen med sin fane i haand stod under hele 
højtideligheden ved hans side. Hun havde nu naaet sin lykkes og 
æres høidepunkt. Folket knælede paa hendes vei; de dristigste 
kyssede hendes hænder eller fødder, og man saa andre berøre 
sporene efter hendes hests hovslag. Men selv forblev hun ydmyg 
tiltrods for sine seire.

Orleans var befriet, og dauphin kronet i Rheims; men Jo
hanna ansaa ikke sin guddommelige sendelse for opfyldt, førend 
Englænderne var fordrevne fra Frankrige. Hun søgte at formaa 
kongen til strax at drage mod Paris; men han nølede og lyttede 
til sine omgivelser, hvoraf mange saa skjævt til Johanna og 
søgte at lægge hende hindringer iveien. Derved gik en kostbar 
tid tabt, og det endelige angreb paa Paris mislykkedes. Medens 
kongen tilbragte tiden i uvirksomhed eller med underhandlinger, 
begyndte Johanna at føre krigen paa egen haand; men da hun 
vaaren 1430 gjorde et udfald fra byen Compiegne, toges hun til 
fange af Burgunderne, der stod paa Englændernes side. Bur- 
gunderne solgte hende til hendes dødsfiender for 16,000 francs.

Hun førtes nu til Rouen og indesperredes i et jernbur, 
hvor hun stadig maatte forblive, i stauende stilling, belagt med 
tunge lænker om hals, hænder og fødder. Universitetet i Paris 
forlangte, at Frankriges frelserinde skulde henrettes som skyl
dig i trolddom, og biskopen af Beauvais paatog sig villig at 
lede den rettergang, som anstilledes mod hende. Endnu iført 
sin rustning og bunden af lænker stilledes hun for dom
merne, paa hvis spidsfindige spørgsmaal og forbitrede tale hun 
svarede med roligfatning. Men da hun blev dømt til at brændes levende, 
„fordi hun havde drevet hexeri og syndet mod den hellige kirke“, 
svigtede endelig modet den stakkels kvinde. Da dommen blev op
læst, og de ord udtaltes, at hun var udelukket af kirkens sam
fund, faldt hun i afmagt, og da hun atter kom til sig selv, ytrede 
hun med svag stemme: „Jeg vil i alt rette mig efter kirkens 
vilje. “ Man bød hende nu at undertegne et papir, hvori hun 
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erklærede sine syner for djevelens blendverk og forpligtede sig 
til ikke mere at bære mandlig dragt i strid med Mose lov. 
„Jeg vil hellere undertegne end brændes,“ svarede den ulykke
lige med døende røst. En skriver traadte frem, satte en pen i 
hendes haand og undertegnede saaledes hendes navn; thi hun kunde 
hverken læse eller skrive. Da dette var skeet, blev en ny dom 
forkyndt, som formildede hendes straf til livsvarigt fængsel i 
et kloster.

Men istedenfor at føres til et kloster blev hun sat ind i 
et mørkt fangerum paa slottet i Rouen, hvor hun led raa mishandlinger af 
sine bevogtere. En morgen, da hun skulde staa op, tog man 
hendes kvindeklæder fra hende og lagde hendes rustning frem, 
som hun paa denne maade blev tvungen til at iføre sig. Dette 
blev strax indberettet, og atter blev hun høitidelig dømt til 
døden som frafalden kjætter. Da hun fik vide, at hun om nogle 
timer skulde føres til baalet, kastede hun sig grædende til jorden 
og klagede: „Ak! skal man da behandle mig saa forfærdelig 
og grusomt. Jeg raaber til Gud, den høieste dommer, om retfær
dighed for det onde, man nu gjør mig.“ Iklædt en lang, fodsid 
skjorte slæbtes hun til torvet foran domkirken, hvor baalet var 
opreist. Bøddelen bandt hende til pælen, og baalet blev 
tændt. Ved synet af luerne opløftede hun først høie jammer- 
raab, men begyndte siden ivrig at tale med den munk, som 
trøstende stod ved hendes side. Hun forsikrede, at de røster, 
som havde talt til hende, aldrig havde forladt hende, at de var 
af Gud og havde talt sandhed. Hendes dødskamp blev lang
varig; thi for at pine hende havde man gjort baalet høiere og større 
end sedvanlig. Flere gange hørte man hende nævne Jesu navn, 
og med blikket fæstet paa krucifixet udaandede hun sit sidste 
suk. Efterat baalet var nedbrændt, blev asken samlet og kastet i 
Seinen (30te mai 1431).

Men af den unge martyrs aske opsteg det befriede, fra 
fremmed-aaget forløste Frankrige. Den fædrelandskj ærlighed, som 
hun havde vakt tillive, døde ikke med hende, og Franskmændene 
tabte ikke det maal af sigte, hvorpaa hun havde pegt. De fort
satte krigen, og Englænderne blev i løbet af de følgende 20 
fiar fordrevne fra hele Frankrige med undtagelse af Calais og 
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de normanniske øer. Krigen endte uden nogen fredsslutning, 
fordi Englænderne optoges af borgerkrige i sit eget land.

Da Frankrige langsomt, men sikkert havde befriet sig for 
det fremmede herredømme, søgte det ogsaa at betale, sin gjæld 
til Johanna d’Arcs minde. Paven blev opfordret til paany at 
granske rettergangen mod hende, og han lod hende erklære 
„uskyldig, ustraffelig og rettroende.“ Den tyve-aarige jomfru, som 
døde i luerne paa Rouens torv, havde kjæmpet for et af menneske
hedens skjønneste formaal, fædrelandets uafhængighed, og derfor 
ofrede hun sit liv; men hendes minde vil aldrig dø, og historien 
har spredt sin reneste glans derover.

Rettelser.

S. 3 1. 13 f. o. Perioden: Den nyere forskn. osv. — skal gaa ud.
„ 3 1. 16 „ „ er det lavere folks tungemaal — læs: brugesved siden 

af arabisk.
4 I. 1 f. n. i Indien — læs: Inderne.

„ 111. 
„131. 
„ 141. 
„311. 
„431. 
„431. 
„451. 
„481. 
„511.

13 f. o. men tilsidst blev sjælen—læs: ogpaa samme tid blev den.
3 „ „ praktfulde — læs: pragtfulde.

13 „ „ som tider — „ tider, som.
15 „ „ voxede — læs: voxte.

7 „ „ konge — „ feltherre.
11 „ „ nogle af dem, fornemmelig — skal gaa ud.
11 „ „ Spartanernes konge — læs: Spartaneren.
4 f. n. Stykket: Kimon var osv. — skal gaa ud.
3 „ „ borgere — læs: mænd.



Skoleefterretninger for 
1882—83.



I. Afgang til universitetet (882.

Til klassisk examen artium anmeldtes 8 elever af latingym
nasiets øverste klasse, nemlig :

1. Aschehoug, Herman, f. 28/n 64, søn af toldkasserer A., 
Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

2. Eckell, Valdemar, f. 4/9 63, søn af apotheker E., Kristiania, 
elev af skolen i 6 aar.

3. Gjertsen, Fredrik, f. 13/4 63, søn af skolebestyrer G., Kristi
ania, elev af skolen i 11 aar.

4. Gjønnæs, Halvard, f. 4/10 64, søn af lærer G., Kristiania, 
elev af skolen i 8 aar.

5. Hansen, Mauritz, f. '/H 63, søn af kaptein H., Kristiania, 
elev af skolen i 12 aar.

6 Nyquist, Johan, f. 8/12 64, søn af oberstl, N. Kristiania, 
elev af skolen i 10 aar.

7. Sandholt, David, f. 24/j 61, søn af gaardbruger S., Eidsvold, 
elev af skolen i 6 aar.

8. Skabo, Eivind, f. 8/10 63, søn af fabrikeier S., Kristiania, 
elev af skolen i 8 aar.
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Desuden fremstillede sig 6 elever efter egen anmeldelse, 
som samtlige bestod examen, 2 med karakteren laudabilis, 3 med 
karakteren haud illaud,, 1 med karakteren non contemnendus.

Til real examen artium anmeldtes 6 elever af realgymnasiets 
øverste klasse, nemlig:

1. Astrup, Henning, f. G/g 64, søn af stadshauptmand A., 
Kristiania, elev af skolen i 11 aar.

2. Holtfodt, Theodor, f. 17/io 63, søn af maler H., Kristiania, 
elev af skolen i 11 aar.

3. Jølsen, Olaf, f. 28/n 64, søn af fabrikejer J., Enebak, elev 
af skolen i 7 aar.

4. Olsen, Carl, f. 19/g 62, søn af agronom O., Kristiania, elev 
af skolen i 7 aar.

5. Schnitler, Balthazar, f. 20/10 62, søn af oberstl. S., Kristiania, 
elev af skolen i 13 aar.

6. Thorsen, Olaf, f. 10/3 64, søn af skibskaptein T., Kristiania, 
elev af skolen i 9 aar.

Af disse bestod de 4 examen med følgende karakterer:

rejiceredes ved den skriftlige prøve.

2. Middelskolens afgangsexamen 1882.

Kommissionen for afholdelse af middelskolens afgangsexamen 
ved de kommunale og private skoler i Kristiania bestod, i 1882 
af skolebestyrer Gjør (formand), skolebestyrer Voss, skole- 
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bestyrer Andersen, cand, philos. Larsen, inspektør Jespersen, 
skolebestyrer Pauss. Efter kommissionens forslag beskikkede 
kirkedepartementet til censorer :
I religion: lir. pastor S. Pederson

- norsk: - inspektør Brock
- tysk: - skolebestyrer Hof g aard

- latin: - cand. mag. Lowum

- engelsk: - kaptein Grüner
- fransk: - cand. phil. Torgersen
- historie - cand. mag. Bassøe
- geografi - cand. phil. Larsen

- mathem. - inspektør Nær up
- naturfag: - amanuensis Henrichsen
- skrivning:- kaptein Wang.
- tegning: - tegnelærer Spjeldnæs.

og cand. theol. A. C or
ne 1 i u s s e n.

- cand. mag. Nor by.
- cand. mag. Gun

ders en.
- cand. phil. Brue

ne ch.
- cand. mag. Brekke.
- cand. phil. Ly ehe.
- cand. mag. Ræd er.
- cand, real. F earn-

ley.
- løitnant Hall.
- stipendiat Friis.

Opgaver til de skriftlige prøver blev tilstillede skolerne fra
kirkedepartementet.

Af skolens elever fremstillede sig til middelskolens afgangs- 
examen 37. Af disse tilhørte 12 engelsklinjen, hvoraf 2 rejice
redes, 25 latinlinjen, som alle bestod examen. Examens udfald 
var følgende;

Engelsklinj en:

1. Bloch, S. . . .
2. Borchgrevink, C. .
3. Bugge, F. . .
4. Hvistendahl, F.
5. Johannesen, 0.
6. Marthinsen, J. .
7. Mortensen, E. .

Hovedkarakter:

Godt (2,53)
Godt (3.00)

Meget godt (2.21) 
Meget godt (2.07) 
Meget godt (2.00)

Godt (2.80) 
Godt (2.68)
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8. Petersen, E. ...........................
9. Ryen, F..................................................

10. Smith, J..................................................

Godt (2.83)
Meget godt (1.93)

Godt (2.79)

Latinlinjen:

1. Dedichen, C. L.....................................
2. Drewsen, P................................. .....
3. Ebbeil, K. H.........................................
4. Figenschau, H.......................................
5. Gasmann, N. E.....................................
6. Gjør, M. K............................................
7. Hals-Jensen, R. M...............................

Meget godt (1.93)
Meget godt (1.71)
Meget godt (1.68)
Meget godt (1.93)

Udmerket godt (1.18)
Godt (3.08)

Meget godt (1.54)
8. Harbitz, F. G....................... ..... . Udmerket godt (1.50)
9. Hauge, E. .   Meget godt (2.11)

10. Heidenreich, J. B.................................. Meget godt (2.21)
11. Holst, F................................................... Godt (2.79)
12. Jensen, H................................................ Meget godt (1.57)
13. Johansen, H............................................ Meget godt (1.86)
14. Klem, P. W........................................... Meget godt (1.71)
15. Knagenhjelm, L..................................... Meget godt (1.71)
16. Lieblein, J. N. S.................................. Godt (3.03)
17. Prydz, H................................................. Godt (2.57)
18. Rasmussen, R. J.................................... Meget godt (2.21)
19. Rytterager, J. A.......................................Udmerket godt (1.46)
20. Schibsted, E. M..................................... Meget godt (2.36)
21. Selboe, 0. J........................................... Meget godt (1.82)
22. Smith-Petersen, H. E........................... Meget godt (2.39)
23, Theodorsen, T....................................... Meget godt (2.50)
24. Winge, G. J........................................... Meget godt (2.04)
25. Øgle, H.................................................... Godt (3.08)

Af privatister fremstillede sig 6 paa engelsklinjen, 3 paa 
latinlinjen. Af disse bestod 5 examen.
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3. Discipeital i skoleaaret 1882—83.
Skolen havde ved skoleaarets begyndelse i august maaned 

481; ved programmets udgivelse i mai er discipeltallet 480, for
delt paa 21 klasser, altsaa i gjennemsnit 23 i hver klasse. Af de 
21 klasser er 7 parallelklasser.

4. Skolens lærerpersonale.
Af skolens tidligere lærerpersonale fratraadte ved udgangen 

af første halvaar cand, theol. Hansteen for at gaa over i geistlig 
virksomhed.

Længere vikariater er i skoleaarets løb besørgede af stud, 
theol, Y. Brun, stud, philol. J. Sørensen og cand. real. Tornøe.

Ved skoleaarets slutning fratræder cand. mag. B. Grunder- 
sen, og som ny lærer er ansat cand. mag. H. Wesenberg, 
tidligere inspektør ved Maribogadens skole.

Skolens lærerpersonale vil i skoleaaret 1883—84 komme til 
at bestaa af følgende lærere og lærerinder:

1. Fr. Gjertsen, bestyrer, cand. mag., f. 1831 1 lærere siden
2. Æf. Gjør, bestyrer, cand. mag., f. 1840 > skolens opret-
3. E. Johanssen, cand. philos., f. 1843 I telse i 1869.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15".
16.

N. J. Steffens, premierløjtnant, f. 1843, lærer siden 1872.
Alb. Brock, inspektør, cand. mag., f. 1848
A. Eliassen, cand. philos., f. 1853
J. W. Bruenech, cand. philos, f. 1832
II. Nielsen, premierløjtnant, f. 1844
J. Schram, cand. mag., f. 1847
H. Sieivers, cand. philos., f. 1821

lærere siden 
1873.

lærere siden 
1874.

L. Bratt, cand. philos., f. 1851 a

Joh. Friis, universitetsstipendiat, cand. real., I lærere siden 
f. 1854 I 1875.

Fr. Bekkevold, cand. philos., f. 1830
A. Nærup, inspektør, cand. real., f. 1851
C. Christensen, cand. mag., f. 1846
V. Lonnevig, premierløjtnant, f. 1845

| lærere siden 
J 1876.
I lærere sidén 

1877,
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17. J. Gjør, prest, f. 1839 lærere siden
18. I. Schive, adjunkt, f. 1839 / 1878,
19. A. Holt, cand, real., f. 1856, lærer siden 1880.
20. 0. Grøndahl, cand, philos., f. 1847, lærer siden 1880.
21. B. Bomhoff, prest, f. 1848, lærer siden 1881.
22. Dr. Alf Torp. cand, mag., f. 1853, lærer siden 1882.
23. H. Wesenberg, cand, mag., f. 1848, lærer siden 1883.

5. Skolepenge og fripladse.

1. Frøken J. Heyerdahl, f. 1849, lærerinde siden 1869.
2. — B. Larsen, f. 1850, — 1870.
3. — B. Bomhoff, f. 1850, — — 1871.
4. — J Aubert, f. 1846, — — 1874.
5. — E Heyerdahl, f. 1858, — — 1877.
7. Fru Ä Borchgrevinh, f. 1846, — — 1879.

1. Skolepengene udgjør:
for Iste smaaklasse.................................4 kroner maanedlig*)

„ 2den — .................................8 „ —
» 3die — ........................... • 12 „ —
„ Iste, 2den og 3dje middelklasse . . 16 „ —

i de høiere klasser.................................20 „ —
For den nederste af 2 brødre fragaar en trediedel. Af 3 

brødre gaar den nederste frit, de 2 andre betaler helt ud. Af 
4 brødre gaar den næstnederste frit, og for den nederste fragaar 
en trediedel. Yderligere nedsættelse finder ikke sted.

2. Skolepengene erlægges forskudsvis og indbetales den 
første læsedag i hver maaned paa skolens kontor til kassereren. 
Disciplene modtager af denne en kvitteringsbog, som forældre 
eller værger bør lade sig forevise strax efter hver- betaling.

3. Skolepengene beregnes altid for hele maaneder, nemlig 
fra begyndelsen af den maaned, hvori en discipel kommer ind, 
til slutningen af den maaned, hvori han gaar ud. Naar altsaa 
en discipel indmeldes til et skoleaars begyndelse, betaler han 
skolepenge fra 1ste august.

*) For denne klasse beregnes ikke skolepenge for august maaned.
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4. Naar en discipel skal forlade skolen, maa anmeldelse 
ske 2 maaneder forud. Hvis nogen udmeldelse sker med kortere 
varsel, erlægges dog skolepengene, indtil den bestemte udmeldel
sestid er forløben. Fra denne regel undtages de disciple, som 
gaar ud efter skolens raad eller ønske.

5. Naar skolepenge ikke er betalte for 2 maaneder, kan 
bestyrelsen negte vedkommende discipel adgang til skolen.

6. Fripladse eller nedsættelse i skolepengene tilstaaes kun 
trængende disciple, der viser god opførsel og gjør god fremgang 
i skolen, og som har været skolens disciple i mindst et par aar 
og i denne tid har betalt sine skolepenge.

7. Naar en af to eller flere brødre faar friplads, bortfalder 
moderationen for de øvrige, hvis ikke anderledes udtrykkelig be
stemmes.

Ansøgninger om fripladse for det kommende skoleaar ind
leveres hvert aar inden den 1ste juni; de, som tidligere har fri
plads, maa søge paany, hvis de ønsker at beholde den. *)

I indeværende skoleaai’ er der uddelt fripladse til et beløb 
af ca. 6000 kroner.

*) Til veiledning for dem, der agter at søge fripladse, bedes be
merket: 1) at friplads kun undtagelsesvis tildeles i smaaskolen;

2) at friplads fortrinsvis tilstaaes disciple, hvis økono
miske vilkaai- er forværrede under skolegangen.



Examen 1883.

7
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Den daglige undervisning slutter:

For 3 dje gymnasialkl. og 6te middelkl. torsdag den 7de juni.
„ gymnasiernes øvrige klasser, 5te og 4de middelklasse lørdag 

den 16de juni.
„ 3dje, 2den og Iste middelklasse tirsdag den 26de juni.
„ 3 dje og 2den smaaklasse mandag den 2den juli.
„ Iste smaaklasse mandag den 9de juli.

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

For Iste smaaklasse holdes ingen examen, men disciplenes 
forældre og foresatte indbydes til at overvære undervisningen de 
to sidste læsedage (den 7de og 9de juli) for at gjøre sig bekjendt 
med det standpunkt, klassen har naaet.

Examen begynder, hvor ikke andet er bemerket, om for
middagen kl. 9 og om eftermiddagen kl. 41/j. Hvor ikke andet 
er bemerket, examineres hver klasse i sit klasseværelse.

Examenstegningerne og prøveskrifterne er udstillede i tegne
salen torsdag 28de, fredag 29de og lørdag 30te juni kl. 11—1.

Skolepengene indbetales hver dag indtil den 10de juli 
kl. 12—2.

Sangprøver afholdes i gymnastiksalen mandag 2den, lørdag 
7de, mandag 9de, alle dage kl. 1.



Examinanderne ved middelskoleexamen deles i følgende partier:
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Ml. a. 1.
(22).

6 M. a. 2.
(23).

6 M. b. 1.
(24).

6 M b 2
(25).

6 M. b. 3.
(26).

Bentzen, Fr. Lund, H. Andresen, G. Gulbrandsen, J. Malling, P.
Bjørn, B. Lund, Th. Ameberg, M. Hansen, J. Midsem, A.
Eyde, S. Løvenskiold, H. Bergh, J. Heffermehl, J. Naur, A.
Haagensen, R. Moestue, Fr. Bidenkap, V. Heltberg, K. Otterbech, J.
Hoffmann, H. Olsen, G. Faye, N. Homann, Chr. Prydz, P.
Holter, K. Pay, 0. Fjeld, H. Lie, B. Sørensen, G.
Johannesen, H. Reiss, Ph. Fretheim, T. Lunde, H. Thesen, 0.
Krohn, M. Zwilgmeyer, K- Grüner, C. Løken, A. Widerberg, C.
Lædel, H. Nygaard, E. Holen, 0. (privat). Munch, 0. (privat). Bergland, A. (privat).
Nannestad, J. Oppegaard, A. Johnsen, P. do. Johansen, A. do. Eik, K. do.
Kvien, 0. (privat). Bjerknes, E. Vindenæs, J. do. Mehlum, A. do.
Godal, Ingv. do. Foss, K. A. (privat).
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Fredag 15de junk
Formiddag.

0 M. b Norsk stil | j gj^^n efter timetabellen.
6 M. b. Norsk stil I 1

Urdag 16de juni.
Formiddag.

6 M. a Tysk stil. Inspektion efter timetabellen.
6 M. b. Tysk stil. — kl. 9—10: Bratt.

- 10—11: Bruenech.
- 11-12: M. Gjør.
- 12—1: Holt.

Mandag 18de juni.
F ormiddag.

3 L. G. Norsk stil. Inspektion: kl. 9—11: J. Gjør. 
- 11 — 2: Bruenech.

6 M. a. Engelsk stil. — - 9—11: Schram.
— - 11—1: Nielsen.

6 M. b. Latinsk stil. — - 9—11: Bratt.
- 11—12: Torp.
- 12—1: M. Gjør.
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Tirsdag 19de juni.
F ormid dag.

Inspektion kl. 83/4—9 i 3 etage : Friis.
3 L. G. Norsk stil . . Inspektion kl. 9—12: Bruenecli, 

— - 12—2: J. Gjør.
6 M. a. Mathematik skr. — - 9—11: Johanssen.

•— - 11;—1: Eliassen.
6 M, b. Mathematik skr. — - 9—10: Friis.

— - 10 — 12: Tornøe.
—' - 12—1: Holt.

Onsdag 20de juni.
Formiddag.

Inspektion kl. 8s/4—9 i 3 etage: Bratt.
3 L. G Latinsk oversættelse . Insp. kl. 9—10: Bratt.

— - 10—12: Bruenech. 
— - 12—2: Johanssen.

6 M. a. Tegning (i tegnesalen) — - 9—10 : Nielsen.
— - 10 — 12: Schram.
— - 12—1: Holt.

6 M. b. .Tegning (i klasseværelset) — - 9—11: Friis.
— - 11—12: Bratt.
— - 12—1: Tornøe.

Eftermiddag.
Kl. 4.

Inspektion kl. 33/4—4: Nielsen.
6 M. a. Tegning (i tegnesalen) . . Inspektion: Nielsen.
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Torsdag 21 de juni.
Formiddag,

Inspektion kl, 83/4—9 i 3 etage: Torp.
i 2 etage: Schram,

3 L. G. Mathematik skr. Insp. kl. 9—11: Friis.
11—1: Tornøe.

1—2 : Steffens.
2 L. G.

2 R. G,

Norsk stil......................

Norsk stil (i 3 L. G.).

9—11: J. Gjør.
11—1: Tornøe.

1—2: Gundersen.

1 L. G. Norsk stil
i 1 L. G. —

9 —11: Torp.
11—1: Christensen.

1 R. G. Norsk stil — 1—2 : Bratt.
6 M. a. Skrivning (i tegnesalen) — 9—10: Nielsen.
6 M. b. Skrivning (iklasseværelset) — 9—10: Lonnevig.
5 M. a. Tysk stil...................... — 9—12: Schram.

12—2: Johanssen.
5 M. b. Tysk stil . . . . . 9—10: Holt.

10—12: Grøndahl.
12-1: Holt.

4 M. a. Norsk stil .... — 9—11: Bruenech.
4 M, b. Norsk stil ..... — 9—10: Tornøe.

10—11: Bekkevold.
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Fredag 22de juni.
Formiddag.

Inspektion kl. 8%—9 i 3 etage: Bruenech. 
i 2 etage: Tornøe.

2 L. G. Latinsk stil................................. Bruenech.
2 R. G. Engelsk stil ( .
, „ „ „ , . ( i 3 L. G. . bohram.1. R. G. Engelsk stil 1
1 L. G. Latinsk stil............................ Bratt.
6M.b. 2. Latin.......................................M. Gjør (censor Lowum).
5 M. a. Norsk stil........................... kl. 9 — 11: J. Gjør.

- 11—1: Christensen.
5 M. b. Norsk stil ... — - 9—11: Siewers.

- 11—1: Holt.
4 M. a. Tysk stil.............................................. Friis.
4 M. b. Tysk stil.............................................Tornøe.

Eftermiddag.

Inspektion kl. d1/^—d*/3 i 3 etage: J. Gjør.
6 M. b. 1. Religion........................... J. Gjør (censor Eliassen).
6 M. b. 3. Tysk (i 6 M. a.) . . Bratt (censor Hj. Lyche).
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Lørdag; 23de jnni,
F ormi ddag.

Inspektion kl. 8 Vi—9 i 3 etage: Eliassen.
i 2 etage: Johanssen.

2 L. G, Mathem. skr........................... kl. 9—1: Eliassen.
1—2: Steffens.

2 R. G. Mathematik | „ - 9 —11: Friis.
1 R G. Mathem. skr. j - 11—2: Tornøe.
1 L. G. Mathem, skr............................- 9—11: Bratt.

- 11—2: Holt.
6M. a,2. Engelsk...............................Schram (censor Wesenberg).
o M. a. Engelsk stil.............................kl. 9—1. Johanssen.
5 M. b. Latinsk stil............................. - 9—11: M. Gjør.

11—1: Nielsen.
4 M. a. Engelsk stil............................. - 9—11: Siewers.
4 M. b. Latinsk stil........................ - 9—12; Torp.

Eftermiddag.

Inspektion kl, 4x/4—4^ i 3 etage: Eliassen.
1 R. G. Tysk................................. Johanssen.
6 M. a. 1. Mathematik...................... Eliassen (censor Johannesen).
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Mandag 25de juni.

2 L, G.

Formiddag.

Inspektion kl. 83/i—9 i 3 etage: Bratt.
i 2 etage: Tornøe.

Latinsk overs........................... Bruenech.

2 R. G. Fysik skr.
i 3 L. G.

kl. 9—10: Bekkevold. 
- 10—11: Holt.

1 R. G. Fysik skr. - 11 —12: Christensen.

1 L. G. Græsk stil
- 12—2: Holt.

Bratt.
6M. a.l. Naturfag ......................Friis (censor Henrichsen).
6M.b. 1. Historie ......................Brock (censor Søraas).
5 M. a. Mathem. ski .........................Schram.
5 M. b. Mathem. skr......................... kl. 9—10: Brun.

4 M. a. Mathem. ski

10—11: Eliassen.
- 11—1: Brun. 

Grøndahl.
4 M. b. Mathem. skr......................... Tornøe.

2 R. G. Tysk. . .

Eftermidd

Inspektion kl.

ag.

47i—472 i 3 etage: Holt.
Johanssen.

6M. b. 2. Tysk . . Bratt (censor Lyche).
6M. b. 3. Mathematik. - . . . . Holt (censor Henrichsen).
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Tirsdag 26de juni.

3
3
1
6
5

2
5
4
4

F o rmi ddag.

Inspektion kl. 8%—9 i 3 etage: Brock.
L. G. 1. Historie............Brock,
L. G. 2. Mathem. (i 2 L. G.) . Friis.
R. G. Mathematik .... Holt.
M. a. 2. Historie......Gundersen (censor Søraas).
M. b. 1. Mathematik .... Eliassen.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4'4—4l/s i 2 etage: Bratt.
L. G. 2. Græsk..............................Torp.
M. a. Tysk............................ Johanssen.
M. a. Naturfag.......................Holt.
M. b. Norsk............................ Christensen.
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Onsdag 27de juni.
Formiddag.

Inspektion kl. 8%—9 i 3 etage: Holt.
i 2 etage: Friis.

2 L. G. 1.
1 L. G.
2 R G.
1 R G.
6 M. a. 1.
6 M. a. 2.
6 M. b. 1.
6 M. b. 2.
5 M. b.
3 M. a.
3 M. b.
2 M. a.
2 M. b.
1 M. a.
1 M, b.

Latin......................Bruenech.
Mathematik (kl. 8) Eliassen
Naturfag (i 4 M. a.) Friis.
Norsk .... Brock.
Tysk......................Johanssen (censor Lyche).
Fransk (i 3 L. G ) Schram (censor Hennanstorff).
Latin...................... M. Gjør (censor Lowum).
Naturfag (i 4 M. b.) Holt (censor Henrichsen).
Geografi (kl. 8) . Siewers.
Norsk skr. . . . Bekkevold.
Norsk skr. . . . Brun.
Regning skr. . . Lonnevig.
Regning skr. . . Tornøe.
Norsk skr. . . . frk. Bomhoff.
Norsk skr. . . . frk. Heyerdahl.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 8%—9 i 3 etage: Johanssen.
S M. a. Norsk...........................................................Johanssen.
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Torsdag 28de juni.
Formiddag.

Inspektion kl. 83/4—9 i 3 etage: J. Gjør.
i 2 etage: Bekkevold.

3 L. G. 2. Religion.......................... J. Gjør.
1 L. G. 2. Fransk............................ Gj ertsen.
6 M. b. 2. Historie.......................... Brock (censor Søraas).
6 M. b. 3. Naturfag (i 6 M. a). . Holt (censor Henrichsen).
5 M. b. 2. Naturfag...................... Tornøe.
4 M. a. Geografi.......................... Siewers
3 M. a. Tysk skr........................ Brun.
3 M. b. Tysk skr........................ Torp.
2 M. a. Norsk skr...................... Bekkevold.
2 M. b. Norsk skr....................... Nielsen.
1 M. a. Tysk skr......................... frk. Bomhoff.
1 M. b. Tysk skr........................ frk. Heyerdahl.

E f t e r m i d d ag-

Inspektion, kl. 4’/4—-^/a i 3 etage: Gundersen
3 L. G. 1. Mathematik. ... Friis.
2 L. G. Oldnorsk...................... Gundersen.
2 R. G. Engelsk...................... Schram.
6 M. a. 1. Norsk........................... Johanssen (censor Aubert)
6 M, a. 2. Mathematik (i 6 M. b) Eliassen (censor Johannesen)
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Fredag 29de juni.
For m i d d a g.

Inspektion kl. 83/4—9 i 3 etage: Bratt.
i 2 etage: Tornøe.

3 L. G. 2. Fransk
Engelsk .
Latin ....

Gjertsen.
Schram.
Bratt.

2 L. G.
1 L. G. 1.
1 R. G. Naturfag . Friis og Holt.
G M. b. 1. Norsk Gundersen (censor Aubert).
G M. b. 0. Geografi (i 6 M. a.) . Siewers (censor Schulerud).
4 M. b. Latin .... . . Brock.
3 M. a. Regning skr. . . Nielsen.
3 M. b. Regning skr. . . Tornøe.
2 M. a. Tysk skr. . Bekkevold.
2 M. b. Tysk skr. . Brun.
1 M. a. Regning skr. . . frk. Bomhoff.
1 M. b. Regning skr. . . frk. Heyerdahl.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 41/4—4^ i 3 etage: Eliassen.
i 2 etage: Schram.

6 M. b. 1. Religion . J. Gjør (censor Eliassen).
5 M. a. Fransk . . Schram.
4 M. a. Mathematik . . Eliassen.
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Lørdag 30te juni.
F ormi ddag.

Inspektion kl. 83/<—9 i 3 etage: Gundersen, 
i 2 etage: Bekkevold.

2. L. G. 1. Tysk........................... M, Gjør.
2 R. G. Mathematik . . . Tornøe.
6 M. a. 1. Historie........................ Gundersen (censor Søraas).
6 M. a. 2. Geografi.......................Siewers (censor Schillernd).
6 M. b. 1. Tysk............................Bratt (censor Lyche).
5 M. b. Tysk (1 kl. 8, 2 kl. 10). Christensen.
3 M. a. Tysk................................. Bekkevold.
3 M. b. Norsk............................ Brun.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4'/^—4y2 i 3 etage: Johanssen. 
i 2 etage: Torp.

3 L. G. 1. Græsk ..... Bruenech.
2 L. G. 2. Historie............................Johanssen.
1 L. G. 2. Græsk.......................Torp.
5 M. a. Engelsk......................Schram.
4 M. b. Tysk............................ Bratt.
2 M. a. Tysk..................................Bekkevold.
2 M. b. Naturfag.......................Eliassen.
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Mandag 2den juli.
F o r m i d d a g.

Inspektion kl. 83/4—9 i 3 etage: Brock, 
i 2 etage: Holt.

3 L. G. 2. Historie . . Brock.
2 L. G. 1. Mathematik . Eliassen.
2 R. G. Oldnorsk . Bratt.
1 L. G. 1. Religion . J. Gjør.
6 M. a. 1. Engelsk Schram (censorWesenberg).
6 M. a. 2. Naturfag (i 6 M. b). Friis (censor Henrichsen).
5 M. b. 1. Naturfag . . Tornøe.
5 M. b. 2. Religion (i 5 M. a) . Brun.
4 M. b. Geografi (kl. 8) . . Siewers.
2 M. a. Regning . . Holt.
2 M. b. Historie (kl. 11) . . Siewers.
1 M. a. Tysk .... . . frk. Bomhoff.
1 M. b. Religion . . . frk. Heyerdahl.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 474—4^2 i 3 etage: Schram.
i 2 etage : Brun.

2 L. G. 2. Fransk . Schram.
1 L. G. 2. Latin Bratt.
6 M. b. 2. Norsk . . Gundersen (censor Aubert).
4 M. a. 1. Latin . . Bruenech.
4 M. a. 2. Engelsk . . . Christensen.
3 M. a. Religion . . . Brun.
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Tirsdag 3dje juli.
F o r ni i d d a g.

Inspektion kl. 83/<—9 i 3 etage: Gundersen, 
i 2 etage: Torp.

3 L. G. 1. Latin........................... Bratt.
2 L. G. 1. Religion...................... J. Gjør.
6 M. b. 1. Naturfag....................... Holt (censor Henrichsen).
6 M. b. 3. Norsk (i G M. a.). Gundersen (censor Aubert).
5 M. a. Mathematik .... Tornøe.
5 M. b. 1. Latin........................... M. Gjør.
5 M. b. 2. Norsk (i 4 M. b.) . Brock.
3 M. b. Tysk........................... Torp.
2 M. a. Historie (kl. 8). Siewers.
2 M. b. Geografi (kl. 11). . Siewers.
1 M. a. Norsk........................... frk. Bomhoff.
1 M. b. Tysk........................... frk. J. Heyerdahl.
3 S. Norsk skr..................... fru Borchgrevink.
2 S. Norsk skr..................... frk. E. Heyerdahl.

E f t e r ni i d d ag.

Inspektion kl. — 41/2 i 3 etage: Bruenech,
i 2 etage: Holt.

2 R. G. Geografi (i 3 L. G.) . Gundersen.
1 L. G. 1. Historie ..... Bruenech.
1 R. G. Religion...................... J. Gjør.
3 M. a. Regning...................... Holt.
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Onsdag 4de juli.
F ormiddag.

Inspektion kl. 8%—9 i 3 etage: Johanssen.
i 2 etage: Christensen

3 L. G. 2 Latin . Bratt.
2 L. G. Norsk (kl. 8). Gundersen.
2 R. G. Norsk . Brock.
1 L G. 2. Religion . J. Gjør.
6 M. a. 2. Norsk . Johanssen (censor Aubert).
6 M. b. 2. Geografi . Siewers (censor Schulerud).
6 M. b. 3 Fransk (i 4 M. a.' Christensen (censor Hermanstorfl),
5 M. b. 1. Religion . Brun.
5 M. b. 2. Latin (i 5 M. a.) M. Gjør.
4 M. b. Natarfag . Holt.
3 M. b. Historie, . Bekkevold.
1 M. a. Religion . frk. Bomhoff
1 M. b. Geografi (kl. 12) Siewers.
3 S. Norsk . fru Borchgrevink.
2 S. Norsk . frk. E. Heyerdahl.

Eftermid dag.

Inspektion kl. d1^ —4^2 i 3 etage: Bomhoff.
i 2 etage: Eliassen.

1 R. G. Engelsk Schram.
6 M. a. 1. Religion Bomhoff (censor Eliassen),
4 M. a. Tysk Johanssen.
2 M. a. Naturfag Eliassen.
2 M. b Norsk . Christensen.
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Torsdag 5te juli.
F ormiddag.

Inspektion kl. 83/4—9 i 3 etage: Brock.
i 2 etage: Johanssen.

3 L. G. 1. Religion . J. Gjør.
2 L. G. 1. Fransk. Schram.
2 L. G. 2. Tysk (i 6 M. a.). M. Gjør.
1 L. G. Norsk (kl. 8) . Gundersen.
6 M. b. 1. Fransk Christensen (censor Hermanstorff).
5 M. a. Historie . Johanssen.
5 M. b. 1. Norsk .... Brock.
3 M. a. Historie (kl. 8). Siewers.
3 M. b. Geografi (kl. 11). Siewers.
1 M. b. Norsk .... frk. J. Heyerdahl.
3 S. Historie . fru Borchgrevink.
2 S. Religion . frk. E. Heyerdahl.

Eft er middag.

Inspektion kl. 4’/4—4'/a i 3 etage: Eliassen.
i 2 etage: Brun.

6 M. a. 2. Religion . Bomhoff (censor Eliassen).
5 M. b. 2. Mathematik . Eliassen.
4 M. a. Historie . Gundersen.
4 M. b. Historie . Johanssen.
2 M. b. Religion . Brun.

8*
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Fredag 6te juli.
F ormiddag.

Inspektion kl, 83/4—9 i 3 etage: J. Gjør. 
i 2 etage: Bomhoff.

3 L. G. 1. Fransk...........................Gj ertsen.
2 L. G. 2. Religion . J. Gjør.
1 L. G. 1. Tysk.......................... Bruenech.
6 M. a. 1. Fransk...........................Schram (censor Hermanstorff)
6 M. b. 2. Mathematik . . . Holt (censor Johannesen).
6 M-. b. 3. Historie (i 1 R G.) Brock (censor Søroas).
5 M. a. Geografi (kl. 8) . . Siewers.
5 M. b. Fransk(2kl. 8,1 kl. 10) Christensen
2 M. a. Religion .... Bomhoff.
1 M. a. Geografi (kl. 11) . Siewers.
3 S, Regning .... fru Borchgrevink.
2 s. Geografi .... frk, E. Heyerdahl.

Eftermid dag.

Inspektion kl. 4'4 — 4'4 i 3 etage: Johanssen.
2 etage: Christensen

2L. G. 1 Historie.......................... Johanssen.
2 R. G. Fransk (i 3 L. G.) . Bekkevold.
1 R. G. Historie...........................Gundersen.
4 M. a. Norsk................................Bruenech.
3 M. a. Naturfag.......................... Holt.
3 M. b. Regning.......................... Eliassen.
2 M. b. Tysk................................Christensen.
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Lørdag 7de juli.
F ormiddag.

Inspektion kl. 83/4—9 i 3 etage : Torp.
i 2 etage: Tornøe

3 L. G. 2. Græsk ... Bruenech
1 L. G. 1. Græsk .... Torp.
6 M b. 1 Geografi (i 6 M a) Siewers (censor Schul erud)
6 M. b. 2. Fransk .... Christensen(censorHermanstorff)
5 M. a. Religion .... Brun.
4 M. b. Mathematik . . . Tornøe.
3 M a. Geografi (kl. 12) . Siewers.
2 M. a. Norsk .... Bekkevold.
1 M. a. Regning .... frk. Bomhoff.
1 M. b Historie .... J. Heyerdahl.
3 S. Geografi .... fru Borchgrevink.
2 S. Regning .... frk. E. Heyerdahl.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 41/,—4l/s i 3 etage: Bruenech. 
i 2 etage: Brun

2 L G. 2. Mathematik .... Eliassen.
2 R. G. Historie (i 3 L. G.) . Brock.
1 L G. 2. Historie...........................Bruenech.
1 R. G. Geografi...........................Gundersen.
6 M. a. 2. Tysk................................ Johanssen (censor Lyche).
6 M. b. 3. Latin................................M. Gjør (censor Lowum).
3 M. b. Religion ..... Brun.
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Mandag 9de juli.
F ormiddag.

Inspektion kl. 83/.—9 i 3 etage: Bratt.
i 2 etage: Bekkevold.

3 L. G. Oldnorsk . Bratt.
2. L G. 1. Græsk .... Torp.
2 L G. 2. Latin (i 5 M. b.) Bruenech.
2 R. G. Religion J. Gjør.
I L. G. 1. Fransk ...................... Gj ertsen.
6 M, a. 1. Geografi Siewers (censor Sehulerud).
6 M. b. 1. Mathematik . Holt. (censor Johannesen).
5 M. a. Naturfag . . . . Tornøe.
4 M. b. Religion . . . . Brun.
3 M. a. Norsk .... Bekkevold.
2 M. a Geografi (kl 12) Siewers
1 M. a. Historie . . . . frk. Bomhoff.
1 M. b. Regning . . . . - J. Heyerdahl.
3 S. Religion . . . . fru Borchgrevink.

Eftermiddag.

i 2 etage: Brun.
Inspektion kl. 41/.—4*/2 i 3 etage: Bruenech.

1 L. G. 2. Tysk...................... . Bruenech.
1 R. G. Fransk .... . Bekkevold.
6 M. b. 3. Religion .... J. Gjør (censor Eliassen).
5 M. b. Historie .... Johanssen.
4 M. a. Religion .... Brun.
3 M. b. Naturfag .... . Holt.
2 M. b. Regning .... . Tornøe.
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Skolens aarsfest afholdes for smaaklasserne tirsdag 
10de juli og for gymnasial- og middelklasserne ons
dag Ilte juli, begge dage kl. 11 i gymnastiklokalet; indgang 
fra St. Olafsgade.

Disciplene møder kl. lO1^ i sine klasseværelser.

Ferierne varer til torsdag 23de august kl. 12 for
middag.

De til 1ste smaaklasse indmeldte disciple møder torsdag 
3 0te august kl. 12. De øvrige nye disciple møder til op
tagelsesprøve torsdag 23de august kl. 8 formiddag.

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

Kristiania i mai 1883.

Fr. Gjertsen. M. Gjør.




