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Stykker af en historisk læsebog

af

M. G j ø r.

Babylonierne og assyrerne.
Hellenernes guder.
Sagnet om den troiske krig.



Babylonierne og assyrerne.

De babylonske og assyriske riger.

Den store strækning fra Eufrats og Tigris’s øvre løb til Den 
persiske bugt kaldtes i oldtiden „flodernes land“ og bestod af 3 
landskaber, Assyrien, Mesopotamien og Babylonien.

Assyrien laa mod nord, paa den østlige side af Tigris, 
opfyldt af høidedrag og gjennemstrømmet af talrige smaaelve. 
Skove veksler her med frodige græsmarker, og frugttrær, især 
dadelpalmen trives fortræffelig. Vestenfor Assyrien, mellem Eu
frat og Tigris, strakte sig Mesopotamien, d. e. landet mellem 
de 2 floder. Dets nordlige strøg op imod Taurus-kjæden har for 
det meste de samme naturforhold som Assyrien, de sydlige deri
mod er øde stepper, og det hele land har fra de ældste tider 
indtil nu været en vid tumleplads for omflakkende nomadestam
mer. Mod syd, ved Eufrats og Tigris’s nedre løb, udbreder sig 
Babyloniens lave og træløse slette, hvis frugtbarhed engang 
var saa stor, at sædemarkerne gav 200 og 300 fold. Thi naar sne
masserne i de armenske fjelde smelter, svømmer Eufrat og Tigris 
over sine bredder og efterlader et fedt og frugtbart dynd paa 
samme maade som Nilfloden. Og ligesom ægypterne afdæmmede 
Nilen, begyndte ogsaa babylonierne tidlig at regulere disse over
svømmelser ved at anlægge storartede damme, grave og kanalen 
der førte vandet ud over sletten og derved hindrede, at jorden 
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brændtes tør af den sterke sol. Nu er kanalerne sunkne sammen, 
og det forhen saa rige land er for største delen en gold ørken, 
hvor flokke af strudser og vilde æsler streifer om, og hvorigjennom 
Eufrat „vandrer i ensom jnajestæt ligesom en kongelig pilgrim 
mellem sit sunkne riges ruiner.“

Babylonien var i den ældste tid rigt befolket, og mange 
stammer af forskjelligt sprog og forskjellig herkomst vandrede 
her side om side. Og her var det, at folkene ifølge bibelens for
tælling vilde bygge det himmelhøie Babelstaarn, men ikke flk 
fuldført sit forsæt, fordi sprogene forvirredes, saa at de ikke kunde 
forstaa hverandres tale. Nogle folkestammer drog da bort til 
fremmede lande, f. ex. fønikere, jøder, ægyptere, medens andre tog 
fast bolig i landet og grundede byer, som hver havde sin konge 
og var en egen stat. Disse samledes efterhaanden til et stort 
og mægtigt babylonsk rige, hvis hovedstad var byen Babylon 
ved Eufrat, og som allerede stod i blomst 2500 f. Kr.; men fra 
midten af det 2det aartusinde f. Kr. fik det farlige fiender 1 
sine nordlige naboer assyrerne, for hvem det efter langvarige 
kampe tilsidst maatte bukke under.

Assyrien *)  blev i en fjern fortid befolket af indvandrere fra 
den babylonske slette. Ogsaa i Assyrien reiste sig tidlig byer 
og smaariger, der tilsidst forenedes under én konge med Ninive 
ved Tigris som hovedstad. Assyrerne var et stridbart og krigersk 
folk, og paa kamp og strid maatte de ogsaa stadig være beredte. In
den selve landet fandtes skarer af vilde dyr, især løver og urokser, 
med hvilke de i begyndelsen maatte kjæmpe for sin tilværelse, og 
udenfor truedes de paa alle kanter af fiendtlige naboer. Mod 
mederne i øst, mod armenierne i nord, mod babylonierne i syd 
førte de uafladelig krig og hørte ikke op. førend de ganske havde 
bøiet dem under sin magt. **)

*) Landet hav navn efter den gamle by Assur, guden Assurs stad.
**) Ifølge et græsk sagn, der neppe engang har nogen historisk 

baggrund, blev det assyriske rige stiftet af Ni nu s, som byg
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De heldige kampe mod naboerne gav assyriske krigerkonger 
ogsaa lyst til tog mod fjernere egne. Omkring 1100 aar f. Kr. 
trængte kong Tiglat Pilesai' I endog frem til „vesterlandets 
store sø“ (Middelhavet), i hvis bølger han kjørte ud paa sin strids
vogn og dræbte en delfin med sit spyd. „Som en stormvind faldt 
jeg over mine fiender,“ siger han i indskriften paa et mindes- 
merke, og rygtet om hans seire naaede helt ned til den ægyp- 

gede Ninive allerede 2000 aar f. Kr. Han underlagde sig 
Babylonien, Medien, Armenien og Baktrien, det sidste landskab 
ved hjælp af den skjønne Semiramis. Hun var en datter af 
gudinden Derketo, som nød almindelig dyrkelse lige fra Bak
trien til Lilleasiens grænser. Straks efter sin fødsel blev Semi
ramis af moderen udsat i en skov; men duerne i skoven bragte, 
hende næring ved at bringe hende melk i nebbet fra de nær
boende hyrder, som vogtede kong Ninus’s kjør. Derved blev 
hyrderne ledte paa spor, og da. de havde fundet barnet, bragte 
de det til Ninus’s overhyrde, der antog det som sit eget. 
Semiramis vokste op til den heiligste jomfru, og da en af kon
gens embedsmænd ved navn Menon fik se hende, tog han 
hende til hustru. Menon ledsagede kongen paa toget mod 
baktrerne, som blev slagne og tvungne til at indeslutte sig i 
sine byer. Kongen maatte na indtage hver enkelt by, og 
især var erobringen af den sterkt befæstede hovedstad Baktra 
vanskelig. Da beleiringen trak ud, lod Menon sin hustru komme 
efter sig, og hun optraadte i leiren i mandsdragt. Hun lagde 
merke til, at baktrerne vistnok tappert forsvarede byen, men 
at de lidet agtede paa borgen, fordi den syntes sikret ved 
sin naturlige beliggenhed. Derfor udvalgte hun af Ninus’s 
folk dem, som var de dygtigste i klatring, og besteg i deres 
følge borgen. Da baktrerne saa dette, tabte de modet, og 
byen'blev indtaget. Ninus overøste Semiramis med gaver 
og var saa fortryllet af hendes skjønhed og mod, at han selv 
vilde tage hende til egte. Menon vægrede sig ved at skille 
sig fra hende; og da kongen truede med at lade hans øine 
stikke ud, dræbte han sig selv. Da blev Semiramis den mæg
tige kong Ninus’s dronning. Efter kongens død overtog hun 
regjeringen for deres umyndige søn Ninyas. Hun hævede 
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tiske farao, der i sin forskrækkelse sendte ham som venskabs
tegn gaver af krokodiller og flodheste. Og længere ned i tiden 
ved. vi, at det assyriske herredømme, da det stod paa sit høieste, 
strakte sig fra Det sorte hav til Nilen og fra Den persiske bugt 
til Cypern og Lydiens kyster. Blandt dem, som haardt fik føle 
de assyriske kongers vælde, var ogsaa det søndersplittede jødiske 
folk, for hvem — som profeten Jesaias siger — assyrerne var 
„et tugtens ris for deres kiv og ugudelighed“.

Vold og grusomhed var de midler, hvormed de assyriske 
konger holdt dette uhyre rige sammen, og i pralende ord for
tæller de selv om den rædselsfulde skjæbne, som blev den overvundne 
fiende tildel. Paa et af de fundne mindesmerker læses følgende 
indskrift: „Jeg tog alle mænd tilfange, baade gamle og unge; 
paa en del afskar jeg hænder og fødder, paa andre øren og læ
ber. Af ynglingernes øren lagde jeg høie op; af de ældres hoveder 
byggede jeg et taam, hvilket jeg reiste som et seierstegn udenfor 
deres by. Børnene, baade piger og gutter, brændte jeg. Byen 
forstyrrede jeg og brændte med ild.“ Og lignende beretninger 
træffer vi i mængde. De fanger, som ikke blev dræbte eller 
gjorte til krøblinger, maatte forrette trællearbeide ved opførelsen 
af de prægtige paladser, hvormed kongerne smykkede hovedstaden 
Ninive; thi paa denne maade vilde de sikro sin ihukommelse 
til evige tider. Navnlig roser kong Sanherib*) sig af sine 
storartede bygverker. „Jeg har,“ skriver han, „ombygget alle 
bygninger i Ninive, min kongelige stad; jeg har omlagt dens 

det assyriske rige til den høieste magt og anseelse, og især 
smykkede hun Babylon med de herligste bygverker. Semi- 
ramis’s „hængende haver“ regnedes for et af verdens 7 under
verker. Hun undertvang ogsaa Persien, Ægypten og Ætlrio- 
pien, men et tog mod Indien mislykkedes. Da nedlagde 
hun sceptret og svang sig i en dues skikkelse op mod 
himmelen.

*) regjerede fra 705— 681 f. Kr.
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gamle gader, udvidet de snevreste og gjort hele staden straalende 
som guld.1'

Ninive var en uhyre by. Den strakte sig saa vidt, at nutidens 
London, efter hvad man paastaar, 2 gange vilde have kunnet faa plads 
inden dens omraade. Og profeten Jonas fortæller, a.t alene af spæd
børn, „som ikke kunde skjelne den høire haand fra den venstre“, 
fandtes 120,000. Naar hertil lægges de ældre børn og alle voksne, 
hvilken overvældende menneskemængde maatte der da ikke være 
samlet! — Kjæmpebyen var omgivet af en 34 m. høi mur, der 
var saa bred, at 3 vogne kunde kjøre ved siden af hverandre paa 
dens overflade, og ovenpaa muren stod 500 taarne af 67 meters 
høide. Ninive var saaledes en mægtig fæstning, og indenfor 
murene laa store marker ubebyggede, forat man kunde dyrke 
dem i tilfælde af en beleiring og derved holde hungersnøden ude.

Men hverken hovedstadens styrke eller kongernes krigerry 
formanede at afvende den fare, som truede riget fra de overvundne 
konger og folk, der var saa haardt mishandlede. De gjorde 
uafladelig oprør, og tilsidst sluttede babylonierne og mederne 
forbund for at tage en blodig hevn. Deres konger rykkede i 
forening mod Ninive, som faldt efter en langvarig beleiring 606 
f. Kr. Byen blev antændt og forvandlet til en grushob, og 
sagnet fortæller, at den sidste assyriske konge tog sig selv af 
dage. Saaledes gik profetens spaadom i opfyldelse: „Jehova 
skal udstrække sin haand mod nord og tilintetgjøre Assur. Han skal 
lægge Ninive øde, saa at derinde skal leire sig hjorder og allehaande 
vilde dyr i skarer; fuglerøst skal synge i vinduerne, tomhed skal 
være paa tærsklerne. Dette er den lystige stad, som sad saa 
sikker og sagde: Jeg er det og ingen anden. “ *)

Endog mindet forsvandt, om hvad Assur engang havde 
været. Da grækeren Xenofon 200 aar senere kom til det sted, 
hvor Ninive havde staaet, saa han en høi, øde mur, og veivi- 

*) Zeph. 2, 13-15.
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serne fortalte ham, at „mederne“ fordum havde boet der, og at 
deres stad var rammet af lynilden.

Medens den østlige del af det assyriske rige lagdes under 
Medien, tilfaldt overherredømmet over landet mod vest den baby
lonske konge. Saaledes blev Babylon atter hovedstad i et mægtigt 
rige, der naaede sin største udstrækning under den berømte kong 
Nebukadnesar, som besteg tronen kort efter Ninives fald. Nebu- 
kadnesar smykkede sin hovedstad paa det prægtigste, og Baby
lon vokste under ham til en størrelse, som satte den gamle verden 
i forundring. Den bredte sig ud paa begge sider af Eufrat og 
skal have havt 70 km. i omkreds. I floden speilede sig kongens 
vældige palads, og midt i byen laa de navnkundige „hængende 
haver“, opførte af hans mediske dronning, som i dem søgte er
statning for sit hjemlands fjelde.*)  Disse store parkanlæg hvilede 
paa murede hvælv, der hævede sig i terrasser over byens mure, 
og do vandedes af kunstmæssige ledninger, som førte Eufrats 
vande op i høiden.

„Babylon er,“ siger Herodot, „planmæssigere og prægtigere 
hygget end nogen anden by i verden, saavidt jeg ved. Først 
omgives byen af en dyb og bred grav, fyldt med vand, derefter 
af bymuren. Ovenpaa murens yderste kanter er bygninger opførte, 
ét stokverk høie; de ligger i rader midt imod hverandre, og 
mellem dem er der levnet kjørevei for firspændte vogne. I muren 
er der 100 porte, alle af kobber, dørposterne og tverstykkerne 
ligesaa. Murens arme strækker sig paa begge sider ned til 
floden. Der begynder en teglstensmur, som bøier sig langsmed 
begge flodbredder. Selve byen er fuld af huse paa 3 og 4 stok
verk og er, saavel paa langs som paa tvers mod floden, gjen- 
nemskaaret af lutter rette gader. Alle gader har en port i mu
ren mod floden, og disse porte er ligeledes af kobber og gaar 
alle ned til den samme flod.“

*) i det græske sagn er de „hængende haver“ tillagt dronning 
Semiramis.
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Herodot, der besøgte Babylon omtrent 100 aar efter Nebu
kadnesars død, saa ogsaa det herlige tempel for guden Bel, 
maaske det prægtigste af Nebukadnesars mange bygverker. Det 
laa efter Herodots beskrivelse udenfor Babylons mure, men var 
omgivet af en særskilt mur, som var over 300 m. i firkant. 
Selv dannede det en pyramide med 8 store trin. Paa det øverste 
trin, i en høide af over 200 m., var der et tempel, hvori der stod en 
seng og et guldbord, og nederst i helligdommen et andet med O O O Jo O
Bels siddende billedstøtte af guld, ligeledes med et guldbord 
ved siden.

Med Nebukadnesars død var rigets storhedstid forbi. De 
følgende konger stod langt under ham i dygtighed og formaaede 
ikke at holde det vidtløftige herredømme oppe. Higet gik derfor 
med raske skridt sin undergang imøde og blev inden faa aar et 
bytte for persernes konge Kyros, som indtog Babylon 538 f. Kr.

Saaledes gik det babylonske rige tilgrunde; men byen Baby
lon bestod endnu i flere hundrede aar. Først da de nye stædcr, 
Seleukia og Ktesifon, reiste sig i dens nærhed, begyndte den 
hurtig at forfalde og blev snart en samling af uhyre grushøie, 
og saadan ser den ogsaa ud den dag i dag.

Ruinerne af Babylon og Ninive.

Ruinerne af Babylon, den engang saa mægtige verdensstad, 
er i aartusinder benyttede til bygninger i de omliggende byer 
Naar hertil kommer, at de fleste af dens paladser af mangel 
paa naturlig sten og bygningstømmer blev byggede af mursten med 
asfalt som bindemiddel, kan det ikke undre os, at de nu er 
forvandlede til formløse grusdynger. Af de berømte „hængende 
haver“ er saaledes kun nogle ligeløbende mure med ganger imellem 
det eneste tilbageblevne, og ved landsbyen El Kasr har man 
fundet nogle murlevninger af Nebukadnesars kongeborg, smykkede 
med billedlige fremstillinger, især store jagtstykker. Ikke langt 
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derfra liar man stødt paa ruinerne af Belsteinplet i en uhyre grus- 
høi, som den dag i dag bærer navnet Babel, og af et andet 
tempel, som Nebukadnesar havde opført paa resterne af det gamle 
„Babelstaarn“, staar endnu tilbage 4 etager, men i en høist 
brøstfældig tilstand. Denne ruin kalder beboerne i omegnen nu 
Birs-Nimrud (Nimrods taarn). At vinde nogen klar fore
stilling om de gamle bygningers form og udseende af disse sammen
styrtede masser af mursten er umuligt; men stenene har dog hver 
for sig historisk interesse, da man paa hver enkelt finder indbrændt 
den regjerende fyrstes navn. Bedre bevarede er de babylonske 
grave, hvor man har fundet allehaande lerkar sammenhobede, 
sten og bronceredskaber, ringe af jern og guld o. a.; men i det 
hele staar dog de babylonske oltidsfund tilbage for de assyriske.

Ninives ruiner havde lidt efter lidt forandret sig til naturlige 
høie. Først i aarene 1843 og 1844 lod den franske konsul B o t t a 
foretage udgravninger i Kujundjik ved byen Mosul, men uden 
synderligt held; med desto større lykke fortsatte han i det nord 
for Mosul liggende K h o r s a b a d. Her fandt man murene af et 
stort kongepalads, som hævede sig paa en 13 m. høi terrasse. 
Paladsets vægge bestod af mursten, dækkede med plader af ala
bast, som var forsirede med billedhuggerarbeide. Ved hovedind
gangen stod 6 kolossale uhyrer med tyrelegemo, vinger og menneske
hoved og uhyre menneskeskikkelser, som kvalte løver i sine arme. 
I det indre var salenes vægge dækkede med indskrifter og bille
der i halvt ophøiet arbeide (relief). Hovedfiguren i disse bille
der er næsten altid kongen, der fremstilles i sid, med stive 
broderier prydet klædning og med høi, kegleformet hovedbedæk
ning. Saaledes samtaler han med sine høie embedsmænd, mod
tager de store blandt sit folk, jager vilde dyr eller anfører krigs
hæren. Ogsaa folket, ialfald de fornemme, bærer side dragter og 
har langt, buklet haar og sort skjæg, som omhyggelig er ordnet 
i flere rader af krøller. Dette giver dem en vis høitidelig vær
dighed, som østerlænderne endnu den dag i dag sætter saa stor 
pris paa. Særdeles talrige er de billeder, som har hensyn til 



— 11 —

krigen. Snart ser man stridsvogne, liver med en kusk, og en 
vognkjæmper, snart ryttere, som farer afsted med svungne lanser, 
og snart fodfolk marscherende frem i sluttet geled med slynge 
og klubbe eller bue og pil. Endog beleiringer af fiendtlige byer 
findes fremstillede, hvor murene anfaldes med trætaarne, der skydes 
frem paa hjul, eller rystes af uhyre murbrækkere. — En betyde
lig skibsladning af assyriske oldfuud blev 1846 sendt til Fran- 
krige, hvor de nu opbevares i Louvre.

Endnu langt betydeligere resultater havde de forskninger 
som englænderen Layard fra 1845 lod anstille i en stor høi 
ved den lille landsby Nimrud i syd for Mosul. Ogsaa i Kujund- 
jik, hvor Botta først havde begyndt at grave, lod han nye ud
gravninger foretage, og da fandt han Sanheribs palads. Forsk - 
ningerne fortsattes her til 1853; men man har ikke paa dette 
sted fundet noget palads eller noget billede, som tilhørte tiden 
før Sanherib. Langt ældre er paladserne ved Nimrud. Det ældste, 
„Nordvest-paladset“, der tilhørte en urgammel tid, fandtes i den 
nordvestlige del af høien. Kolossale vingede tyre med menneske
hoved dannede indgangen ligesom i paladset i Khorsabad. Man 
fandt ogsaa vingede mænd, undertiden med ørnehoved, og vingede 
løver med menneskehoved. Disse vingede dyreskikkelser ansees 
for billeder af krigsguden Nergal; maaske skal de betegne, at 
guden forenede tyrens eller løvens styrke med ørnens hurtighed 
og menneskets forstand *).  Væggene bestod af mursten, belagte 
med store alabastplader, hvis bagside bar som indskrift den 
konges navn og titel, der havde opbygget paladset, medens for
siden var smykket med reliefer, som fremstillede snart festlige 
optog, snart slag og beleiringer, snart jagter, drikkelag og lig
nende. De gamle assyrere forstod ogsaa den kunst at arbeide i

*) Assyrernes vingede tyre eller løver, der minder om ægypternes 
sfinxer, synes at have været forbilledet for jødernes 
Cherubim, der stod ovenpaa pagtens ark, ligesom lignende 
fremstillinger kommer igjen i profeternes beskrivelse af deres 
syner.
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elfenben; thi i „Nordvest-paladset“- blev fundet elfenbenstavler 
med billedverker. Ogsaa hoveder, hænder, ben og fødder af 
elfenben stødte man paa; sandsynligvis havde disse hørt til billed
støtter, hvis beklædte del maaske har bestaaet af træ eller me
tal, saaledes som vi i den ældre tid finder dem hos grækerne. 
Layard fandt ogsaa en siddende figur i fuld legemsstørrelse af 
sort basalt; hoved og hænder er ganske tilintetgjorte; men den 
blok, hvorpaa den sad, er beskrevet paa tre sider. Denne bil
ledstøtte er nu i det britiske museum, hvor man ogsaa finder alle 
de øvrige oldfund fra Kujundjik og Nimrud, som kunde føres 
bort. En stor del faldt nemlig saa hurtig sammen, at man neppo 
kunde faa dem aftegnede.

Ninives mure er atter tildækkede, og dets paladser igjen 
skjulte for øiet; men meget staar endnu tilbage at udforske, og 
hvad der allerede er fundet, lover os de vigtigste oplysninger, 
naar det først lykkes fuldstændig at tyde den eiendommelige 
skrift, som ledsager billederne; man pleier at kalde den „kile
skriften“ efter formen af de streger, hvoraf den bestaar.

Hellenernes guder.

Hellenerne hentede spirerne til sin kultur fra østens lande ; 
ogsaa, deres religiøse forestillinger er for en stor del overførte 
fra samme jordbund. Og ligesom hellenerne gjorde østerlandenes 
kultur til sin ved at paatfykke den sin aands stempel, saaledes 
omdannede de ogsaa den fremmede religion i overenstemmelsc 
med sin aandelige natur. De tilegnede sig østerlandenes fler
guderi og billcddyrkelse; men de dyrkede ikke dyr, ligesom ægyp
terne, der knælede ned for oksen Apis; heller ikke var deres 
gudebilleder fæle vanskabninger’ eller skrækkelige uhyrer, som 
f. eks assyrernes. Hellenerne skabte sine guder i menneskets 
skjønne skikkelse.
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Vort kjendskab til hellenernes gudelære øser vi fornemmelig 
fra de to berømte sange, Iliaden og Odysseen, der tillægges 
deres ældste og største digter H om eros, hvis levetid sættes 
til omkring aar 900 f. Kr. Homéros fortæller nemlig i disse 
digte om hellenske sagnheltes liv og færden, om deres forhold 
til guderne og gudernes forhold til dem; og saaledes, som han 
her fremstiller gudelæren, bevaredes den omtrent uforandret hos 
alle de følgende slegter.

Hellenernes guder adskiller sig fra menneskene ved en større 
bevægelighed, en lettere gang, en sterkere røst og en kraftigere 
skabning. Skjønt for det meste usynlige viser de sig dog under
tiden i menneskelig skikkelse; men synet af dem er tidt ulykke- 
bringende for menneskenes børn. De er udødelige, men kan dog 
satires; „deres blod,“ siger Homéros, „ligner morgenrøden og er 
som en guddommelig duft; thi guderne har ikke et almindeligt, 
jordisk blod som vi; men de har ogsaa udødelighed.“ Paa den 
anden side har guderne alle den menneskelige naturs moralske 
mangler, alle dens lidenskaber: vrede, had og voldsomhed. Deres 
levevis er heller ikke synderlig forskjellig fra de hellenske høv
dingers; de fordriver tiden med leg, sang, legemsøvelser, gjeste
bud og raadslagninger, ganske paa samme maade som jordens 
fyrster. Men de dødeliges sorg og møie hører dog ikke guderne 
til. Deres liv er lyst og let og henleves i en evig ungdoms 
glæde; thi de næres af nektar og ambrosia, en guddommelig 
føde, der sikrer dem baade mod død og alderdom. De for
nemste guder har sit sæde paa bjerget Olympos, *)  der med 
sin høie top rager op over skyerne. Der fryder de salige guder 
sig alle dage i en lysende bolig, „som ei rystes af storm, 
ei vædes af regn, ei hjemsøges af sne, men altid udbreder sig en 
skyfri klarhed derover, og den funkler i straaleude glans.“

Olympens guder udgjorde en talrig familie, hvis hoved var 

*) Olympos i Lilleasien eller i Thessalien,
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Zeus (Jupiter)*)  „guders og menneskers fader“. Han er det 
hellenske folks høieste og mægtigste gud, gudernes konge og 
mægtigere end alle de øvrige tilsammen. Vistnok søger under
tiden en og anden af guderne snart ved list, snart ved vold at 
trodse lians vilje eller endog rokke hans vælde; men deres tragten 
er altid forgjæves, og haarde straffe rammer de skyldige. Fra 
Olympen lader Zeus tordenen drønne og udslynger med sin høire 
de tugtende lyn; han samler og spreder skyerne, og naar han 
ryster sit skjold, den skrækkelige ægide, opstaar storm og uveir. 
Men han sender ogsaa den milde bør og fremkalder den smilende 
dag. Og som Zeus hersker over gudernes skare og over naturens 
kræfter, saaledes ligger ogsaa menneskenes tilskikkelser i hans 
haand. I hans bolig staar tvende kar, det ene fyldt med gode, 
det andet med onde gaver; dem uddeler han som oftest efter sit 
frie valg; men undertiden er dog selv hans vilje bunden. Thi 
over ham staar en endnu høiere magt, den hemmelighedsfulde, 
dunkle skjæbne (m o i r a, romernes fatum), for hvis bestemmelser 
endog Zeus maa bøie sig.

Det mest berømte og mest fuldendte billede af Zeus var hans 
statue i Zeus-templet i Olympia i Elis, et verk af billedhuggeren 
Fidias fra Athen (f 431 f. Kr.). Denne statue var omtrent 
13 m. høi og sad paa en pragtfuld, med billeder rigt smykket 
trone. I den ene haand holdt den en nike (seiersgudinde), i 
den anden et scepter og bøiede hovedet naadig fremad. Over 
den hele skikkelse hvilede, efter oldtidens enstemmige dom, en 
vidunderlig blanding af majestæt og mildhed. Og især skal hovedet 
med det lokkede haar, den kraftige pande, de store vidt aabnede 
øiue og det fine smil om læben have frembragt et mægtig beta
gende indtryk. Fidias’s verk er forlængst forsvundet; **)  men det 

*) De romerske navne tilføres, fordi hellenernes mytologi optoges 
af romerne, der blandede den sammen med sine egne gudesagn.

**) Af de fra oldtiden levnede Zeus-hoveder tror man, at det i 
Vatikanet i Rom oi^bevarede marmorhoved, fundet i Otricoli, 
mest stemmer med Fidias’s original.
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billede, som stod for hans sjæl under arbeidet, er endnu bevaret 
i følgende skildring af Homer:

— da nikkede Zeus med de sortblaa bryn i det samme, 
og fra udødelig isse faldt drottens ambrosiske lokker 
bølgende ned, og kølen Olymp han kom til at skjcelve. *)

Ved Zeus’s side stod lians egtefælle Hera (Juno), himmelens 
mægtige dronning. Zens ærede hende høit og meddelte hende 
sine raadslagninger; men da hun var fordringsfuld og tidt pukkede 
paa sin værdighed og egteskabelige ret, hørte kiv og trætte 
mellem himmelens kongepar til dagens orden. Hera dyrkedes for
nemmelig paa Peloponnes, hvor et prægtigt tempel var indviet 
til hende i nærheden af byen Argos. I dette tempel fandtes en 
kolossal i oldtiden berømt Hera-statue, et mesterverk af Fidias’s 
samtidige og rival, billedhuggeren P o ly kl et fra Sikyon. Gud
inden var, ligesom Zeus i Olympia, fremstillet siddende paa en 
trone. Hun bar et diadem paa hovedet, i den ene haand holdt 
hun et granatæble, i den anden et scepter. I hvilket forhold de 
merkeligste af de bevarede Hera-billeder, navnlig det kolossale og 
deilige hoved i Villa Ludovisi ved Rom, staar til Polyklets 
Hera, derom kan man nu intet vide. Men i alle kunstverker 
gjengives hun som en ædel og ophøiet skikkelse, i moden, blomst
rende skjønhed, med fint afrundet, men dog bydende ansigt, med 
rigt haar og store, sterkt aabnede øine.

Herredømmet over havet og vandene havde Zeus tildelt sin 
broder Poseidon (Neptun). Naar denne havets vældige be
hersker med sine ertshovede, stormende heste farer hen over 
bølgerne, glatter de sig ud til en jevn og stille flade; men støder 
han vred i havet med sin trefork, da hæver sig de brusende 
bølger, opsluger skibene, oversvømmer landene og begraver folk 
og byer i sit skjød. Poseidon fremstilles som slankere end Zeus, men 
med sterkere muskelbygning; ansigtet har mere firkantede former,

*) Iliaden 1. 528—30; Wilsters overs.
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der er mindre klarhed og ro i trækkene, og haaret er filtret og 
ligesom pisket af sjøraak.

Den ypperste blandt Zeus’s sønner er Foibos Apollon 
(Apollo), beskytteren af alt godt og skjønt i naturen og menneske
livet. Ilan forkynder menneskene Zeus’s vilje, vaager over op
fyldelsen af hans bud og rammer den opsætsige med sine sikre 
pile. Intet er skjult for hans seerøie; derfor er han spaadom- 
menes og oraklernes gud; men han kaldes ogsaa den dunkle, 
fordi hans forkyndelser tidt er ufattelige for den indskrænkede 
menneskeaand. Hans fornemste orakel var i Delfi eller Pytho *),  
som han straks efter sin fødsel tog i besiddelse efter at have 
dræbt dragen Python. Apollon er ogsaa gud for digtekunsten, 
sangen og strengespillet. Homer lader ham derfor spille paa 
lyre ved gudernes gjestebud, medens muserne (sanggudinderne) 
ledsager ham med sin sang. Han opfattedes i det hele taget som 
kilden til alt, hvad hellenerne betegnede 30m aandelig dannelse, 
og hans dyrkelse, som var almindelig udbredt, havde den største 
indflydelse paa udviklingen af deres kultur. Senere sammen
blandedes Apollon, guden for det aandelige lys, med solens gud
dom, Helios, der hver dag kjører den straalende solvogn over 
himmelens hvælving. — Apollon afbildes som en skjønlokkct, 
kraftig yngling med stolte, rene træk. Den mest berømte Apollo- 
statue erden helvede riske Apollo i den vatikanske samling 
i Rom fra det andet aarhundrede f. Kr. Den blev funden 1503 
e. Kr. i havnen Porto d’Anzo, det gamle Antium, syd for 
Rom, hvorhen keiser Nero sandsynligvis havde ladet den bringe 
fra templet i Delfi. Guden er her fremstillet, idet han (med ægi
den i haand) gaar ud af templet, udstrøende død og fordærvelse 
over sine fiender. Statuen er vistnok et minde om gallernes 
fordrivelse fra Delfi 279 f. Kr.

En anden af Zeus’s sønner er Hermes (Mercurius), Zeus’s 
budbringer og gudernes herold. Lige udmerket ved raskhed,

*) I landskabet Fokis vod bjerget Parnassos.
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klogskab og list, har han vist guder og mennesker store tjenester. 
Han er gud for legemsøvelser (gymnastik), for alle slags opfin
delser, for veltalenhed, for handel og samfærdsel, overhovedet for 
al virksomhed, hvor man antog, at de nævnte egenskaber særlig 
tiltrængtes. Som veienes beskytter anraabes han af de reisende, 
og han er tillige menneskets ledsager paa dets sidste færd, idet 
han fører de dødes sjæle ned til underverdenen. Hermes dyrkedes 
ved billeder og altere paa veie, gader og offentlige pladse. Bil
lederne var enten støtter med et Hermes-hoved, de saakaldte 
hermer, eller fuldt udførte statuer, i hvilke han viser sig som 
en slank yngling med roligt, venligt ansigt; paa fødderne har 
han vinger og paa hovedet en bevinget reisehat.

Zeus’s mest elskede datter er Pallas Athene (Minerva). 
Hun sprang i fuld rustning, med lanse og skjold, frem af hans 
pande. Athene er visdommens gudinde, den personlige aaben- 
barelse af Zeus’s kløgt; og klogskab og kraft er hovedsiderne i 
hendes væsen. Den vældige jomfru, med det straalende øie og 
gjennemtrængende blik, er en mægtig beskytterinde af byer og 
stater i krig og fred; lige skikket til hver mandlig og kvindelig 
gjerning hjælper og elsker hun alle, der viser sig som kloge og 
tapre mænd, som forstandige og kunstfærdige kvinder. Hun be
gunstiger agerbrug og haandverk og al anden virksomhed, der 
tjener til borgernes vel; men fornemmelig er kunst og videnskab 
gjenstand for hendes ledelse og omsorg. Athenes tilbedelse var 
udbredt over hele Hellas; men Attika gjaldt særlig for hendes 
eiendom, og alle forhold i dette land stod i den nærmeste for
bindelse med hendes dyrkelse. Hendes jordiske bolig var Athens 
borg, hvor en uhyre, omtrent 24 m. høi Athene-statue ragede op 
mod himmelen, skuende vidt ud over land og sø. En anden 
prægtig statue af gudinden stod i hendes tempel sammesteds, 
omtrent 13 m. høi og ligesom den første udstyret med hjelm, 
skjold og lanse *).  Begge disse billedstøtter var dannede af

*) En efterdannelse af denne statue tror man at eie i en i 1859 
i Athen funden statuette.

2
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Fidias, mesteren for det ovenfor nævnte Zeus-billede i Olympia. 
Det eiendommelige ved Athenes skikkelse, saaledes som den viser 
sig i kunstens fremstillinger, er alvor, klarhed og selvbevidst 
styrke. Hoved og blik er noget sænket, panden ren og klar, og 
læberne fast tillukkede; ansigtet er smalt, og hendes haar, der uden 
kunst er strøget tilbage langs tindingerne, falder frit ned over 
nakke og ryg. Den hele skikkelse giver mere indtryk af man
dens kraft end af kvindens ynde.

I modsætning til Athenes rolige og alvorlige skikkelse staar 
den bevægelige, smilende Afrodite (Venus). Ifølge Homer var 
ogsaa hun Zeus’s datter, men efter et andet sagn dannedes hun 
af havets skum og steg iland paa øen Cypern. Hun er gudinde 
for kjærlighed og skjønhed og staar i henrivende ynde over alle 
andre gudinder. Guder og mennesker, hele den levende skabning 
bøier sig for hendes magt, og naar hun er iført sit tryllebelte, 
daarer hun selv den viseste mand. Afrodite fremstilles som en 
blomstrende kvinde med fint, langagtigt ansigt, smegtende øine 
og smilende mund. En af de skjønneste og mest berømte statuer 
af denne gudinde er den Afro dite-figur, som man i aaret 1820 
drog frem for dagens lys paa den lille ø Mel o s i Ægæerhavet, 
og som nu opbevares i musæet i Louvre,

Foruden de nævnte guder og gudinder dyrkedes en mængde 
andre større og mindre guddomme som Hades (Pluton), herre 
i underverdenen, de dødes rige, Dionysos (Bacchus), det skiftende 
naturlivs og særlig vinens gud, kjærlighedsguden Eros (Amor) og 
mange flere. Hertil kom en talløs skare af luftens, havets og 
landets guddomme; thi hellenerne saa det guddommelige afspei- 
let i den hele natur og omskabte med sin rige fantasi enhver 
af dens aabenbarelser til gudevæsener med personligt liv og 
menneskelignende skikkelse. Paa alle kanter vrimlede der af 
guder og gudinder; hvert træ havde sin d r y a d e, hver kilde 
sin najade, i havet tumlede sig de skjønne nereider, og de 
landlige nymfer og satyrer levede et lystigt liv i skov 
og mark:
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Fra lundens kroner vinkede dryaden, 
i hver en stamme hendes fibrer leved, 
og hvor en kilde ud fra fjeldet sprang, 
najaden sad ved vældet fra sin urne. 
Dig mødte idel frænder paa din sti; 
i vindens sus, i blomsterne, i græsset 
en aand der leved, et besiegtet væsen, 
et eventyrets barn, som tænkte, følte, 
og saa med venligt øie til dig op. *)

Hellenernes uendelige gudeverden var overalt tilstede og 
greb paa alle punkter ind i den menneskelige virksomhed: enhver 
kunst, ethvert haandverk, enhver menneskelig handling stod under 
en guddoms varetægt, ethvert hus havde sin lille helligdom, 
hver plet sin vogter, hvert menneske sin skjermende gud. Der 
er ingen hellensk digter, historiker eller taler, uden at hans verker 
er opfyldte af guderne; i det daglige liv spillede frygt for dem 
og bønner for at afvende deres vrede en stor rolle, og aldrig 
blev noget gjestebud feiret, uden at guderne fik sit rigelige drik
offer. For at udforske deres vilje toges allehaande varsler, af 
vind og veir, af fuglenes flugt, af offerdyrenes indvolde og ikke 
mindst af drømme, der mentes at komme fra selve Zeus og der
for tillagdes den aller største betydning. I vigtigere tilfælder 
tyede man til oraklerne, af hvilke Zeus’s orakel i D o d on a var det 
ældste, men Apollons i Delfi det videst kjendte og mest agtede.

Apollon gav sine svar gjennem Pythia, en prestinde i 
fremrykket alder, der udvalgtes blandt de delfiske kvinder. Naar 
orakelsvar skulde meddeles, blev Pythia sat paa en trefod over- 
en sprekke i jorden, hvorigjennem eiendommelige, sansepirrende 
dampe steg op. Først blegnede hendes ansigt; lemmerne rørte 
sig krampagtig, og kun sukke og klageraab lod sig høre. Men 
snart begyndte hun med funklende øine og skummende læber at 
fremsige usammenhængende, af smerteskrig afbrudte ord, og denne 
dunkle, forvirrede tale indeholdt den guddommelige aabenbaring, 
som presterne derefter tolkede for den videlystne spørger. Og 

*) Efter Tegner.
2*
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da presterne havde forskaffet sig god besked om alle baade of
fentlige og private forhold, og desuden, naar det gjaldt spaa- 
domme om fremtiden, altid udtalte sig tvetydig, lykkedes det at 
bevare oraklets anseelse lige til de seneste tider. *)  Lovgiverne 
raadspurgte om sine anordninger, hærførerne om sine tog, folket 
og kongerne om krig eller fred. I enkelte stater fandtes endog 
egne embedsmænd, hvis hverv det var at raadspørge oraklet. Og 
tilstrømningen blev efterhaanden saa stor, at man i en senere tid 
maatte benytte tre prestinder istedetfor én; selv fra fjerne egne, 
som fra Rom eller Afrika, søgte man raad hos oraklet i Delfi. Ved 
staternes og de privates rundhaandede gavmildhed ophobedes 
uhyre rigdomme i det delfiske tempel, og troen paa Pythias 
ufeilbarhed gav oraklet en uhyre magt. Denne blev vistnok ofte 
benyttet i partiernes interesse, da det viste sig, at Pythia lod 
sig bestikke; men i Hellas’s store farer havde dog det delfiske 
orakels svar, trods al sin dunkelhed, stedse det hele fædrelands 
vel for øie.

Hellenerne frygtede guderne som retfærdighedens haandhæ- 
vere. Ligeoverfor mindre forseelser var guderne i regelen naa- 
dige og lod sig forsone ved offer, røgelse og bøn; men overmod 
eller trods straffedes haardt, og grove misgjerninger rammedes af 
erinyerne, den guddommelige hevns frygtelige gudinder. De 
forfulgte den brødefulde uden skaansel, slog ham med angst og 
rædsel og drev ham undertiden til afsindigt raseri. Eriny
erne var samvittighedens kvaler i legemlig skikkelse, og skræk
kelige var de at skue: de havde røde øine og strakte tungen 
ud af munden; deres haar var omgivet af slanger; de var 
iførte side, sorte klædninger med blodrødt belte; i den ene haand 
bar de en fakkel, i den anden en svøbe af hugorme.

End ikke hinsides graven lod erinyerne den ulykkelige i 
fred. Hellenerne troede nemlig paa en fortsat tilværelse efter 

*) I den ældste tid var vistnok ogsaa presterne troende mænd, 
der i god tro lagde den mening ind i Pythias forvirrede ord, 
som de selv ansaa for den rette.
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døden i Hades’ rige, hvor ialfald store forbrydelser hjemfaldt til 
straf. Homer nævner flere eksempler paa underverdenens straffe, 
der fornemmelig synes at have bestaaet i frugtesløse arbeider og 
utilfredsstillede længsler. Saaledes fortæller han om Tantal o s*),  
at han smegtede af tørst, men ikke kunde faa drikke, fordi 
vandet svandt bort for hans fod, naar han bøiede sig ned; at 
herlige frugter hang over hans hoved; men naar han rakte haan
den ud for at gribe dem, „slog en pludselig vind dem op mod 
de mørknende skyer. “ OgSisyfos’s **)  haarde lidelser skildrer han 
paa følgende maade:

— — — „møisommelig pinsel han udstod;
thi en umaadelig sten han maatte med hænderne slæbe;
svart han strengte sig an med hænder og fødder, for stenen 
op paa et fjeld at velte; men just som han op over skrænten 
skulde den drive, da slog i det samme den om ved sin tyngsel, 
og med et bulder den ublue sten nedrulled til sletten.“ ***)
De, hvem ingen straf timedes, fortsatte i underverdenen som 

blodløse skygger de sysler, der mest havde glædet dem her paa 
jorden; men alle savnede de dagen og lyset, som de havde for
ladt. Ja, helten Achilleus’s skygge udbryder endog, bittert klagende 
over opholdet i Hades's mørke bolig:

„Heller jeg vilde som træl paa markerne slide for dagløn, 
hyret af trængende mand, som kun har eie til nødtørft, 
end over samtlige døde befale som øverste herre. ****)
Og disse følelser bevarede det hellenske folk bestandig, 

selv efterat filosoferne havde udbredt glædeligere forhaabnin- 
ger om livet efter døden som en tilværelse, hvor ogsaa dyden fik 
sin belønning.

*) Tant al o s, konge i Frygien, slagtede sin egen søn Pelops og 
satte ham frem som maaltid for guderne, som var hans gjester. 
Guderne merkede dog be'draget og kaldte Pelops tillive igjen.

**) Sisyfos, konge i Korinth, var et slet og havesygt menneske. 
Han anfaldt og plyndrede de reisende og begik mange andre 
misgjerninger.

***) Od. II 593—598; Wilsters overs.
**♦*) Od. II 489—91.
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Öet jordiske livs skjønhed og lyst stod som det ypperste 
for hellenernes tanke. Og hertil bidrog ikke mindst selve gude- 
læren, der fyldte deres fantasi og lokkede deres sanser med 
digterisk udsmykkede gudesagn og herlige gudeskikkelser. Den 
opdrog dem til et skjønheds-elskende folk, hos hvem kunsten 
naaede en blomstring, som er enestaaende i verdenshistorien. 
Men den gav dem intet forbillede, der kunde styrke og befæste 
deres sedelige stræben. Guderne var ligesaa meget smittede 
af synd og skyld som de dødelige, der henvendte sig til dem 
i sine bønner, og kun troen paa deres magt, frygten for deres 
straffende haand holdt lidenskaberne i tømme. Derfor merker 
man ogsaa, at det sedelige liv i Hellas udartede i samme for
hold, som troen paa de gamle guder blegnede i lyset af den 
stigende kultur.

Sagnet om den troiske krig.
i.

Da Peletts, konge over myrmidonerne i Thessalien, holdt 
bryllup med havgudinden Thetis, var alle guder og gudinder 
indbudne med undtagelse af Eris, tvedragtens gudinde. Forbit
ret over denne tilsidesættelse besluttede hun at opvække splid. 
Hun indfandt sig ved bryllupet, lukkede døren til bryllupssalen 
op og kastede ind over gulvet et gyldent æble, paa hvilket hun 
havde skrevet: „Til den skjønneste“. Straks opstod der en 
heftig trætte mellem Hera, Athene og Afrodite, som alle 
tre gjorde fordring paa skjønhedeijs pris. Tilsidst henvendte de 
sig til Zeus, forat han skulde afgjøre striden mellem dem. Men 
Zeus lod Hermes føre gudinderne til Paris, søn af kong 
Priamos i Troja eller Ilios paa Lilleasiens kyst. „Paris“, 
sagde Zeus, „skal bestemme, hvem af eder er den skjønneste“. 
Gudinderne fremstillede sig nu for kongesønnen, som dengang
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vogtede sin faders hjorde paa bjerget Ida i nærheden af Troja. 
Ved glimrende løfter søgte de at vinde hans gunst: Hera lovede, 
at han skulde blive den mægtigste konge, Athene, at han skulde 
blive den viseste mand; men Afrodite, at han skulde faa verdens 
skjønneste kvinde til hustru. Da rakte Paris det gyldne æble 
til Afrodite.

Verdens skjønneste kvinde var Helena, som var gift med 
Men ela os, konge i Sparta. Did drog nu Paris og blev gjeste- 
venlig modtaget; men han lønnede gjeste venskabet slet. Thi da 
Menelaos var fraværende paa en reise, forlokkede han ved Afro
dites hjælp hans hustru Helena og bortførte hende med mange 
af hans skatte til Troja. Da Menelaos kom tilbage og erfarede 
den skammelige daad, blev han heftig forbitret. Han krævede, 
at Helena skulde udleveres, og da det blev negt et af de over
modige troere, opfordrede han sin broder, den mægtige kong 
Agamemnon i Mykene, og de andre hellenske fyrster til at 
forene sig med ham i en hevnkrig mod Troja. Og næsten alle 
fulgte opfordringen og sluttede sig til ham, blandt dem den tapre 
Diomedes, konge i Argos, den vise Nestor, hersker i Pylos 
paa vestkysten af Peloponnes, og den kloge Odysseus, konge 
over Ithaka, en ø vestenfor Hellas. Men endnu manglede den, 
som efter gudernes vilje ikke maatte savnes, hvis Troja skulde 
erobres, nemlig helten Achilleus, Thetis’s og Peleus’s søn.

Straks efter hans fødsel havde Thetis dukket ham ned i Styx, en 
flod, som rinder gjennem underverdenen. Derved var han bleven 
usaarlig undtagen i hælen, hvori moderen havde holdt ham fast, 
medens hun stak ham under vandet. Men nu var det spaaet, at 
han enten skulde leve et kort og berømmeligt eller et langt og 
ubemerket liv, og da saa Menelaos kaldte alle hellenske helte til 
hjælp i krigen mod Troja, blev moderen bange for, at hanskulde 
følge med og hente sig døden. Hun førte ham hemmelig til kong 
Lykomedes paa øen Skyros og skjulte ham i kvindeklæder blandt 
kongens døtre. Den listige Odysseus fik dog opsporet hans op
holdssted, og forklædt som kjøbmand kom han til Skyros Han 
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lagde frem kostbare smykker og rige klædninger, men tillige 
skjønne vaaben og en glimrende rustning. Kongens døtre greb 
efter smykkerne, men Achilleus efter vaabnene. Saaledes forraadte 
han sit kjøn, og det faldt nu ikke vanskeligt for den kloge 
Odysseus at bevæge den ærelystne yngling til at gaa med paa 
det store tog mod Troja.

2.
Over hundrede tusind hellenere kom paa tolv hundrede skibe 

sammen i havnen Aulis i Bøotien, og overanførselen tildeltes en
stemmig Agamemnon, som alene havde bemandet liundrede skibe. 
Men da alt var færdigt, og skibene skulde seile afsted, blev der 
pludselig et saadant vindstille, at de ikke kunde komme ud af 
havnen. Offerpresten Kalchas spurgte derfor guderne tilraads og 
fik det svar, at Artemis, jagtens gudinde, var vred fordi Aga
memnon havde dræbt en hellig hjort, som tilhørte hende; til 
straf hindrede hun nu hellenernes afreise, og kun paa det vilkaar 
vilde hun lade sig forsone, at Agamemnon ofrede sin egen datter 
Ifigeneia. Kong Agamemnon vægrede sig i det længste; han 
forfærdedes ved tanken paa at skulle udøse sit barns blod. Men 
han maatte dog tilsidst give efter for de øvrige fyrsters begjæring, 
og Odysseus begav sig til Mykene, hvor han lokkede jomfruen 
ud af moderens arme under paaskud af, at hun i leiren skulde 
formæles med helten Achilleus. Allerede stod Ifigeneia foran 
alteret, og allerede drog offerpresten sin kniv for at støde den i 
hendes bryst; — da ynkedes Artemis over den uskyldige, ind
hyllede hende i en tæt sky og førte hende bort til Taurien (det 
nuværende Krim), hvor hun blev hendes prestinde. Men ved 
alteret fandt man en hvid hind, som ofredes i hendes sted. Gud
inden var forsonet; en gunstig vind fyldte skibenes seil, og efter 
en lykkelig seilads saa hellenerne Trojas kyst liggende for sig.

Det vai' spaaet, at den første mand, der stod paa Trojas 
grund, ogsaa skulde være den første, som bukkede under for 
troernes vaaben. Men helten Protesilaos lod sig ikke skræmme 
af det mørke varsel; han sprang først iland, og i samme øieblik 
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sank han ned, dødelig saaret af en troisk lanse. Da hans unge 
hustru Laodameia fik sin husbondes død at vide, bønfaldt 
hun guderne om, at han i tre timer maatte vende tilbage til 
hende. Hendes bøn hørtes, og Hermes førte Protesilaos tilbage 
til livet; men da den korte frist var udløbet, fulgte hun sin 
egtefælle til skyggernes rige.

Hellenerne slog leir paa sletten foran byen. Men Troja var 
sterkt befæstet, hellenerne var ukyndige i beleiringskunsten, og 
troerne talte i sin midte mange tapre helte, som ikke stod tilbage 
for nogen af hellenerne, fremfor alle Hektor, Priamos’s ældste 
søn. Ogsaa guderne og gudinderne tog parti i striden; Hera og 
Athene, som ikke kunde glemme, at deres skjønhed var forsmaaet, 
stod paa hellenernes side, medens Afrodite, Apollon og andre 
guder begunstigede troerne. Derfor tog krigen lang tid, og 
allerede var ni aar gaaede hen, uden at hellenerne var komne 
sit maal nærmere. Om disse ni aar har heller ikke sagnet meget 
at berette; derimod kjender vi bedre til det 10de aars merke
ligste tildragelser; thi om dem synger den store digter Homer 
i sit udødelige digt Iliaden.

3.

Da krigen havde varet i ni aar, udbrød der en ulykkebrin- 
gende tvist mellem Agamemnon og Achilleus om den skjønne 
slavinde Briseis. Hun tilhørte Achilleus; men Agamemnon 
benyttede sig af sin magt som overanfører og vilde tvinge ham 
til at afstaa hende til sig. Achilleus blev vred og stod allerede 
beredt til at afgjøre striden med sverdet, da Athene steg ned 
fra Olympen og bad ham om at dæmpe sin heftighed og bøie 
sig for Agamemnon. Achilleus gav efter, men trak sig med sine 
folk ganske bort fra kampen. Bedrøvet satte han sig ved strand
bredden og bad til sin moder om hevn over Agamemnon. 
Thetis hørte hans røst og ilede op fra havets bund, hvor hun 
havde sin bolig. Hun klappede sin elskede søn paa kinden og 
spurgte om aarsagen til hans sorg. Han fortalte hende alt, og 
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hun lovede at gaa til Zeus og bevæge ham til at give troerne seier 
og lade hellenerne føle, at de i Achilleus havde tabt den eneste, 
som kunde indgyde troerne skræk. Thetis ilede op til Olympen og 
traadte frem for Zeus’s gyldne trone. Hun lagde sin arm om hans knæ 
og fremførte sin begjæring; og Zeus gav sit samtykke, skjønt han vel 
vidste, at Hera vilde blive vred. Og til bekræftelse paa sit løfte

„nikkede Zeus med de sortblaa bryn i det samme, 
og fra udødelig isse faldt drottens ambrosiske lokker 
bølgende ned, og høien Olymp han kom til at skjadve."' *)

Kampen brød atter ud. Paa troernes side gaar Hektor og 
Æ n e a s, en søn af Anchises og Afrodite, i spidsen; blandt helle
nerne udmerker sig især Diomedes; han saarer endog Afrodite, 
da hun iler sin søn til hjælp. Troerne maa vige, og Hektor 
gaar ind i byen for at bede sin moder Hekabe og de andre 
troiske kvinder om at vandre til Athenes tempel paa borgen og 
der bønfalde den vrede gudinde om forbarmelse. Da han atter 
vilde ile ud til den hidsige kamp, kom hans trofaste hustru 
Andromache løbende imod ham; hende fulgte en terne, som 
bai- hans lille sønAstyanax paa armen. Stille smilende saa Hektor 
paa sin*søn;  men Andromache traadte hen til sin egtefælle, 
trykkede hans haand og sagde, medens bitre taarer vædede 
hendes kind: **)

„Elskede Hektar! Dit mod vil dræbe dig! Ei du forbarmes 
over din lallende søn og mig, jeg stakkel, som snarlig 
vorder din enke; thi snart vil achæernes ***)  sønner dig dræbe, 
stormende mod dig i flok, og for mig, naar dig jeg berøves, 
var det da bedsi, om i jorden jeg sank; thi ei nogen anden 
trøst der levnes mig da, naar du har hentet dig døden, 
nei kun sorg; min fader- er død og min værdige moder;
syv sambyrdige brødre jeg havde mig hist i min hjemstavn;
ned til Hades’s rige paa én dag maalte de vandre. — 
Hektar! o du er mig mi baade fader og elskelig moder, 

*) Se side 15.
**) II. Gte sang; Wilsters overs.

***) Achæerne, hellenernes mægtigste stamme i sagntiden, bruges af 
Homer som betegnelse for hellenerne.
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dii er mig broder tillige, og du er mig blomstrende husbond! 
Derfor du nu dig forbarme, bliv her tilbage paa borgen, 
skil ei dit barn ved en fader, gjør ei til enke din hustru!

Hektor svarede hende dybt bevæget:
„Alt, hvad du siger, min viv, til hjertet mig gaar; men jeg blues 
svart for troernes mænd og langt-beslørede kvinder, 
hvis som en kryster jeg nu vil bort fra striden mig snige; 
og ikke heller er sligt min lyst; thi jeg lærte bestandig 
kjækt mig at te og i kampen at staa blandt de forreste troer, 
hævende baade min faders navnkundige ry og mit eget. 
Ak! thi dette jeg klarligen ser i mit sind og mit hjerte', 
komme der vil en dag, da det hellige Troja skal falde, 
askspær-svingeren Priamos selv og det folk, han behersker. 
Ikke dog gruer jeg saa for troernes jammer i tiden 
eller for Hékabe selv eller Priamos, drotten i Troja, 
og ikke heller for alle de mange behjertede brødre, 
som ville segne for fiendtlige mænd og kastes i støvet, 
som jeg bekymres for dig, om en malm-bepansret aehæer 
slæber dig grædende bort og frihedens dag dig berøver.
— O, at mit lig dog først maatte dækkes af muld under gravhøi. 
førend jeg hører dit skrig, naar voldelig bort man dig slæber!“

Han strakte armene ud efter sin søn; men denne blev 
bange for faderens vaiende hjelmbusk og klyngede sig til sin 
amme. Da tog Hektor hjelmen af hovedet og lagde den paa 
jorden; han kyssede sit kjære barn og vuggede ham paa sine 
arme, idet han sagde:

„Zeus! og I øvrige guder! Gid denne min søn maatte vorde 
saadan en mand som jeg, høiagtet affolket i Troja, 
ligesaa dygtig af kraft og Ilios værdig beherske!
Gid man engang maa sige-, langt større han er end sin fader. 
Kommer fra leding han hjem og blodige vaaben har vundet, 
naar han en fiende har dræbt, da fryde sig moderens hjerte!'-1
Saa rakte han barnet til sin hustru, der med smil og taarer 

trykkede det til sit bryst. Vemodig saa Ilektor til, strøg hen
des haar og sagde:

„Elskede viv, lad sorgen ei saa forpine dit hjerte! 
Ingen skal styrte til Hades mig ned mod skjebnens beslutning', 
ei noget menneskes barn, tør jeg tro, sin bestemmelse undgik.“'
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Da tog han sin hjelm og ilede ud i kampen; men Andro- 
mache vendte hjem, idet hun ofte saa sig om efter Hektor og 
udgød tunge taarer. Ogsaa hendes terner blev bedrøvede, da 
de merkede hendes bekymring; thi de mente, han aldrig vilde 
komme tilbage.

Paa sletten fortsættes kampen; Zeus, som nu vil skaffe Achil
leus opreisning, slaar hellenernes førere med rædsel, og Hektor 
i spidsen for de ypperste troere trænger hellenerne tilbage til 
skibsleiren. I denne nød giver- den vise Nestor Agamemnon, som 
er greben af anger og modløshed, det raad at forsone sig med den 
vrede Achilleus, og hertil var Agamemnon villig. Han lovede glim
rende gaver, ja sendte endog Briseis tilbage. Men Achilleus lod sig 
ikke bevæge. Først da troerne havde stormet volden foran 
leiren, og Hektor slyngede brændende fakler mod de tjærede 
skibe for at stikke dem i brand, tillod han sin ven Patro kl o s 
at føre hans folk, myrmidonerne, ud i striden og laante ham sin 
rustning. Men selv blev han tilbage i sit telt, rugende over sit 
had og sin kummer.

Da troerne fik øie paa Patroklos, troede de at se den her
lige Achilleus selv; de veg forskrækkede tilbage, og mange fandt 
døden for den forfølgende krigers haand. Tre gange styrtede 
han sig ind i tiendernes tætteste skarer, og hver gang dræbte 
han ni mand. Men da han for fjerde gang stormede frem, mødte 
Apolio ham og slog ham med den flade haand over nakken og 
skuldrene. Det sortnede for heltens øine, og han tabte besin
delsen. Guden slog ham hjelmen af hovedet, saa den trillede 
hen under hestenes fødder; han brød hans lanse istykker og løste 
hans harnisk. Derpaa slyngede en troer, Euforbos, sit spyd mod 
hans ryg. Men da den haardt trufne helt vendte sig om, var 
han borte. Stønnende af smerte trak Patroklos sig tilbage; men 
Hektor stormede efter ham og gjennemborede ham med lansen. 
Uden lyd sank den ædle Patroklos til jorden. Da traadte Hektor 
hen til ham og raabte spottende: „Hør, Patroklos, tænkte du 
kanske paa at erobre byen og jevne murene med jorden? — Du 
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daare, endnu lever jeg, endnu kan jeg holde trældommen borte 
fra mit folk! — Se, nu ligger du der, og snart skal gribbene 
hakke dine ben!“

Med svag stemme svarede den døende helt: „Pral ikke, 
Hektor! Ikke du, men guderne har betvunget mig. Du kom 
først som den tredje, da jeg allerede var haardt saaret, og du 
kan kun vinde det ry at have røvet min rustning. Men et vil 
jeg varsle dig, og det skal du mindes. Heller ikke du har lang 
frist til at vandre paa jorden; thi din dødstime er nær. Tænk 
paa mit ord, naar du synker i støvet for den gudlignende helt 
Achilleus!“ — Saa kom døden; hans øines lys udsluktes, og 
Hektor berøvede ham den skjønne rustning. Men liget førtes efter 
en heftig kamp til hellenernes leir.

4.

Da Achilleus saa sin elskede vens lig, blev det nat i hans 
sjæl; med begge hænder strøede lian det sorte muld paa hoved, 
ansigt og klæder. Han kastede sig til jorden og sled haaret af 
sig, og hans jammerskrig lød saa vidt omkring, at hans moder 
Thetis hørte hans graad, steg op af havet og ilede til sin søn. 
Da fik hun vide hans sorg og hans beslutning at tage hevn 
over den faldne ven. Men da Achilleus’s rustning var kommet i 
Hektors hænder, gik havgudinden selv til Hefæstos’s *)  bolig, og 
denne arbeidede en ny, prægtig rustning til ham paa hendes be
gjæring. Derefter forsonede Achilleus sig med Agamemnon, og 
saa drog hæren ud til et slag, hvori baade guder og mennesker 
tog del. Krigsguden Ares brølte som en storm, Eris for som en 
hvirvelvind frem gjennem skarerne, Zeus tordnede fra Olympen, 
og Poseidon rystede jorden, saa at selve Hades forfærdede« i sit 
underjordiske rige.

Imidlertid søgte Achilleus overalt efter Hektor, men kunde 

*) Hefæstos, Zeus’s og Hcras søn, var ildens og smedehaaudver- 
kets gud,
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ikke finde ham. Han styrtede da frem blandt de andre fien
der, og hans heste stormede hen over skjolde og lig; aks
lerne paa hans vognhjul dryppede af blod, og blodsdraaberne 
sprøitede lige op paa kanterne af vognsædet. Han jagede de 
flygtende ned i floden Skamandros, som rinder forbi Troja, og 
styrtede sig med sverdet over dem. Snart blev vandet rødt af 
blod, og flodguden, Skamandros selv, blev vred paa den forfærde
lige manddraber. Floden svulmede op, satte sine bølger i be
vægelse og løftede de døde med en bedøvende larm op paa 
stranden, og brændingen slog dønnende mod Achilleus’s skjold. 
Kun med nød naaede han stranden; men flodguden for brusende 
efter ham, og bølgene skyllede over hans skuldre og rykkede jor
den bort under hans fødder. Da raabte han til Zeus om forbar
melse, og Athene gav ham kraft, saa han atter fik sikkert fod
fæste. Men den vrede Skamandros kaldte sin naboflod Simoeis 
til hjælp, og først da Hefæstos med sin ild antændte træerne 
paa bredden, og fiskene, pinte af heden, i angst snappede efter 
friskt vand, og endelig floden selv bølgede i lyse flammer, an- 
raaabte flodgaden Hera om medlidenhed. Paa hendes befaling sluk
kede Hefæstos ilden, og Skamandros rullede tilbage til sit leie.

I vildt raseri vedblev Achilleus kampen mod troerne. Alle, 
som skaanedes af hans sverd, flygtede gjennem stadens aabnede 
porte bag de beskyttende mure ; kun Hektor blev staaende uden
for. Alt nærmere kom helten Achilleus, forfærdelig at skue som 
krigsguden selv. Hans vældige asketræs lanse skalv paa hans 
høire skulder, og rustningen spredte en glans som af ildsluer eller 
af den opgaaende sol. — Da hektor fik øie paa sin vrede fiende, 
blev han pludselig grebet af en heftig rædsel; han tog flugten, 
og Achilleus jog ham tre gange rundt Trojas mure; men da de 
for fjerde gang begyndte at ile samme vei, steg Zens op paa 
Olympen og lagde paa den gyldne -vegtskaal to dødslodder, det 
ene for Achilleus, det andet for Hektor: Achilleus’s lod løftede 
sig; men Hektors sank dybt ned. I samme øieblik stod Athene 
ved siden af Achilleus og hviskede ham i øret: „Stans og hvil
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dig, medens jeg overtaler Hektor til at gjøre dig modstand!“ 
Achilleus adlød. Derpaa nærmede hun sig til Hektor i skikkelse 
af hans yngre broder Deifobos og sagde til ham : „Ak, min 
kjære broder, hvor haardt trænger ikke Peleus’s søn ind paa dig! 
Velan, lad os holde stand og afverge hans angreb!“ — Glad saa 
Hektor op og svarede: „Du har altid været min mest elskede 
broder, Deifobos; men end mere høiagter jeg dig nu, fordi du 
vovede dig ud af byen, medens de andre sidder bag murene.“ 
Athene vinkede til helten og skred med opløftet lanse foran 
ham henimod Achilleus, som stod rolig støttende sig til spydet. 
Men Hektor raabte hen til ham *)  :

„Peleus's søn, ei længer for dig vil jeg flygte som hidtil; 
tre gange rundt om Priamos’s stad jeg løb, og dit angreb 
dristed jeg ei at bestaa; men nu tilskynder mit mod mig 
kjækt dig at møde til dyst, hvad enten jeg slaar eller falder. 
Dog lad os op til guderne se; thi menneskens pagter 
holder de salige strengest i hevd som de sikreste vidner;
ei vil jeg grumt skamskjende dit lig, hvis Zeus mig forunder 
seierrig hjem at drage fra kamp og berøve dig livet, 
ikkun din rustning jeg plyndre dig vil, men skikke dit legem 
hjem til achæerne straks, og en lignende skjel du mig gjøre P 

Achilleus svarede :
Hektor, du argeste mand! tal ikke til mig om fordragsmaal! 
Ligesom pagt mellem løver og menneskens börn er umulig, 
ligesom ulv og lam kan aldrig forliges og enes, — 
ligesaa lidet kan jeg og du forenes om tilsagn. —
Ei undslipper du længer, — for al den ynk skal du bøde, 
som du har voldt mine mænd, dem durasende slog med din lanse P

Saa talte Achilleus og slyngede lansen; men Hektor kastede 
sig paa knæ, og vaabnet fløi langt bort over ham og ned i jor
den. Her greb Athene det og gav det hurtig tilbage til Peleus’s 
søn, uden at Hektor merkede det. Vred sendte nu ogsaa Hek
tor sit spyd, og det forfeilede ikke sit maal; det traf midt paa 
Achilleus’s kjold; men prellede klirrende tilbage. Bestyrtet saa 
Hektor sig om efter sin broder Deifobos for at laane hans lanse ; 

*) II. 22de sang; Wilsters overs.
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men Deifobos var forsvunden. Da forstod lian, at det var Athene, 
som havde bedraget ham. Grant skjønte han, at hans time var 
kommen; og derfor tænkte han blot paa, hvorledes han skulde 
falde med ære. Han drog sit vældige sverd, og med dette i 
haand stormede han frem som en ørn, der skyder ned fra luften 
paa en hare eller et lidet lam. Peleus’s søn ventede ikke paa an
faldet, men trængte frem, beskyttet af skjoldet; hans hjelm gyn
gede, hjelmbusken flagrede, og spydet funklede som en stjerne. 
Hans blik for hen over Hektors legeme, speidende efter, hvor 
han kunde tilføie ham et saar. Men overalt saa han ham dæk
ket af den skinnende rustning; blot der, hvor nøglebenet for
ener akselen med halsen, syntes struben noget blottet. Did rettede 
han hurtig sit stød og stak gjennem halsen med saadan kraft, at 
lansespidsen trængte ud gjennem nakken. Dog gjennemskar ikke 
spydet halsen saaledes, at han berøvedes evnen til at tale; 
han sank ned, medens Achilleus jublede høit og truede med at 
give liget til pris for hunde og fugle.

Da begyndte Hektor med mat stemme at bede : „Jeg besverger 
dig, Achilleus, ved dit liv, dine knær, dine forældre, lad ikke hundene 
sønderslide mig ved achæernes skibe! Tag kobber og guld, saameget 
du vil, og send til gjengjæld derfor mit legeme til Troja, forat mænd 
og kvinder der kan lade mig blive delagtig i baalets ære! “ — Men 
Achilleus rystede sit skræk-indj agende hoved og sagde: „Besverg 
mig ikke ved mine forældre, du min vens morder! Ingen findes, 
som kan jage hundene bort fra dit hoved, end ikke, om dine 
landsmænd gav mig tyvefold forsoningsoffer, ja selv om Priamos 
vilde opveie digmed guld! * — „Jeg kjender dig, “ stønnede den døende 
Hektor; „jeg anede, at du ikke vilde lade dig bevæge; dit hjerte 
er af jern! Men du vil komme mig ihu, naar guderne tager 
hevn, naar du ved Trojas høie port rammes af Apollons pil, og 
ligesom jeg ender dit liv i støvet.“—Med denne spaadom forlod 
sjælen Hektors legeme og fløi ned til Hades. Men Achilleus 
raabte efter ham: „Dø du; min skjebne modtager jeg, naar 
Zeus og guderne vil det. “ — Saa trak han lansen ud af liget, lagde 
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den tilside og tog den blodige rustning af den døde. Derpaa gjennem- 
borede han hans fødder, stak en rem igjennem dem, bandt dem fast 
ved vognsædet, kastede sig op paa vognen og styrede kursen til 
skibene, idet han slæbte liget efter sig. Hektors skjønne hoved drog 
med det sammenfiltrede haar en dyb fure i sandet, og en støvsky 
steg høit i veiret omkring liget.

Fra muren er Hektors gamle forældre vidner til det for
færdelige skuespil; de vrider sine hænder i veklager over sin 
søns gruelige skjebne. Den gamle kong Priamos kunde neppe 
afholdes fra at ile ud gjennem porten efter sin søns morder. 
Han kastede sig ned paa jorden og raabte: „Hektor, Hektor, 
alle mine andre sønner, som fienden dræbte, glemmer jeg for dig; 
o, gid du dog var død i mine arme! “ — Andromache havde 
endnu ikke hørt noget om den sørgelige begivenhed, end ikke et 
bud havde forkyndt hende, at hendes egtefælle endnu befandt 
sig udenfor portene. Da hørte hun pludselig graad og jammer
skrig lyde langt borte. En mørk anelse gjennembævede hende, 
og med bankende hjerte styrter hun ud gjennem paladset og iler 
op paa muren. Her ser hun, hvorledes Achilleus’s heste slæbte 
over marken hendes egtefælles døde legeme, bundet til seierherrens 
vogn. Afmægtig sank hun til jorden.

5.

Da Achilleus var kommen tilbage til leiren, lod han Hektors 
legeme ligge som et aadsel paa marken, men foranstaltede en 
høitidelig ligbegjængelse for sin ven Patroklos. Et mægtigt baal 
reistes, og derpaa blev liget brændt, og tolv fangne troere ofrede 
til Patroklos’s ære. Hans aske samledes i en gylden urne og blev 
bisat under en stor høi.

Imidlertid raadede sorgen i kong Priamos’s hus, og bitter 
veklage lød overalt i paladset. Da steg gudinden Iris, gudernes 
sendebud, ned fra Olympen og opfordrede den gamle fader til 
at drago afsted til hellenernes leir for at udløse sønnen. Priamos 

3
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adlød gudindens ord. Han tog med sig rige gaver, og beskyttet 
af guden Hermes naaede han i nattens mørke uskadt til Achil- 
leus’s telt. Han kastede sig for hans fødder, kyssede hans hæn
der og bønfaldt ham om at tage løsepenge og give liget tilbage. 
„Frygt guderne, du søn af Peleus,“ sagde han; „forbarm dig 
over mig: tænk paa din egen fader! Jeg er langt ulykkeligere 
end han; jeg lider jo, hvad ingen dødelig endnu har lidt; jeg 
trykker til mine læber den haand, som dræbte mine børn.“ — 
Achilleus, som for kort tid siden med haan afviste den døende 
Hektors bøn om skaansel, røres nu dybt ved synet af den ned- 
bøiede olding. Han mindes sin gamle fader Peleus, som sidder 
ensom hjemme, og hvem han maaske aldrig mere faar at se, og 
saa lover han at udlevere Hektors lig. Hurtig iler han ud af 
teltet og byder sine venner at spende hestene fra Priamos’s vogn 
og løfte gaverne ned, som var bestemte til udløsningen. Men 
Hektors lig blev tvættet, salvet og paaklædt og derefter lagt hen 
paa et prægtigt leie.

Achilleus vendte tilbage til Priamos. Han satte sig lige 
over for den gamle og sagde: „Se nu er din søn udløst, saaledes 
som du ønskede. Hist ude hviler han paa leiet, indhyllet i en 
prægtig klædning; naar morgengryet rødmer, kan du føre ham 
herfra. Men lad os nu tænke paa aftensmaaltidet; du har endnu 
tid nok til at sørge over din søn, naar du har ført ham med dig 
til byen; thi vel fortjener han at blive begrædt.“ — Saa satte 
han et maaltid frem for Priamos og gav ham ly og leie for natten. 
Men allerede før dagens frembrud stod den gamle konge op og 
kjørte hjem til Troja med sin døde søn. I ni dage sørgede 
troerne over den faldne helt; men paa den tiende dag blev liget 
brændt paa et vældigt ligbaal, og en mægtig gravhøi reist over 
Hektors ben.

Iliaden ender med Hektors ligfærd; men senere digtere for
tæller, at striden snart blussede op paany, Achilleus dræbte 
mange fiender og forfulgte troerne lige til byen. Her stod han 
just i begreb med at løfte portene af deres hængsler, da Apollon
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steg ned fra Olympen og raabte til helten, at han skulde høre 
op med kampen. Men Achilleus foragtede gudens advarsel. Da 
hyllede den forbitrede Apollo sig i en sort sky, lagde en pil paa 
sin bue og skjød Peleus’s søn i hælen; thi han vidste, at det var 
det enestested, hvor han kunde saares. Achilleus faldt til jorden, 
og det sorte blod vældede frem af saaret, da han trak pilen ud; 
men alligevel reiste han sig op med et spring og for rasende ind 
mellem tienderne. Hans spyd gjennemborede troere i mængde; 
men snart lammedes hans lemmer, og døende styrtede han om 
blandt de faldne, saa at jorden gav en dønnende gjenlyd.

Liget blev haaret til skibene, og alle hellenerne brød ud i 
bitter klage. De badede den døde og svøbte ham i prægtige 
klæder; men Athene lod fra Olympen nogle draaber ambrosia 
falde ned paa hans hoved for at beskytte ham mod forraadnelse. 
Derfor laa legemet friskt og ligesom levende, da Thetis, hans 
moder, steg op af havets dyb, bøiede sig ned over sin elskede 
søn og kyssede hans mund, medens jorden vædedes af hendes 
taarer. Imidlertid byggede hellenerne et baal, slagtede offerdyr 
og udgød drikoffer, og snart fortærede luerne liget. Hans aske 
sænkedes ned ved siden af Patroklos’s urne, og kamplege sluttede 
den høitidelige handling.

6.
Snart var ogsaa det tiende aar til ende, og endnu laa hel

lenerne forgjeves foran Trojas mure. Da var det, at Odysseus 
udfandt en list, som endelig medførte byens undergang. Thi 
efter hans raad byggede hellenerne en uhyre træhest, i hvis hule 
krop han selv og de tapreste af de hellenske helte krøb i skjul. 
De øvrige satte ild paa teltene og seilede bort til den nærliggende 
ø Tenedos, hvor de steg iland. Da troerne saa, at leiren stod i 
brand, og at skibene var forsvundne, strømmede de i tætte skarer 
ud af byen, glade over, at beleiringen var forbi, og betragtede 
nysgjerrige den vældige hest. Nogle mente, at man burde trække 
dette vidunder ind i byen; andre talte advarende derimod. Da 

3* 
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traadte L aok o on, Apollons prest, frem midt iblandt dem og 
sagde: „Ulykkelige medborgere, hvilket vanvid har grebet eder? — 
Tror I, at hellenerne virkelig har seilet herfra, eller at en gave 
fra dem ikke gjemmer svig? Er det saaledes, I kjender Odysseus? — 
Tag eder iagt for dyret! — Enten har væbnede mænd skjult sig i 
hesten, eller ogsaa er det eu krigsmaskine, som fienderne vil 
føre mod vor stad, naar de vender tilbage.“ Med disse ord 
stødte han eu stor jernlanse ind i hestens bug. Vaabnet sad dirrende 
i træet, og fra hestens indre svarede et eko som fra en tønde.

I samme øieblik kom nogle hyrder trækkende med en fan
gen hellener, som de havde fundet paa marken. Han hed Sinon, 
sagde han; han havde været bestemt til offer for hellenernes 
lykkelige hjemreise, men havde faaet anledning til at flygte og 
havde skjult sig i eu myr. — Men dette var kun en list; thi han 
var med forsæt ladt tilbage for at føre troerne bag lyset. 
Og listen lykkedes; troerne lod sig narre, og de lovede ham 
et fristed hos sig, naar han vilde fortælle dem, hvilken bestem
melse træhesten havde. Da sagde Sinon, at den var et sonoffer 
til Athene; hellenerne havde bygget den saa uhyre stor, forat 
den ikke skulde komme indenfor Trojas mure; thi hvis troerne 
kunde faa den bragt ind i sin by, vilde Athenes beskyttende 
haand stedse hvile over Troja.

Pludselig kom to forfærdelige slanger svømmende over fra 
øen Tenedos; deres gab spyede edder, de havde blodrøde manker, 
og deres krop rørte sig i store ringe under vandet. Laokoon 
stod netop med sine to sønner ved stranden og forrettede et 
offer. De to uhyrer kastede sig først over gutterne; de slyngede 
sig om deres legemer og saarede dem med sine giftige tænder. 
Og da Laokoon ilede sine sønner til hjælp, viklede slangerne sig 
ogsaa om ham; forgjeves søgte han at rive sig løs, og under de 
forfærdeligste kvaler maatte de alle tre opgive aanden. Men slangerne 
flygtede til Athenes tempel og forsvandt under hendes billedstøtte. *)

*) Laokoons og lians sønners død fremstilles i den saakaldte „Lao- 
koonsgruppe“, et billedhugger-arbeide fra det andet aarhundrede
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Troerne saa heri en bekræftelse paa Sinons ord og mente, 
at guderne havde straffet Laokoon, fordi han havde stødt lansen 
i hestens bug; de rev ned en del af sine mure og trak jublende 
den skjebnesvangre gave ind i byen. Alle overgav sig til sorg
løs glæde; musik og sang lød fra alle kanter i byen, og berusede 
af vin sank troerne tilsidst i dyb søvn. Da sprang Sinon ned 
til havstranden og gav med en brændende fakkel hellenerne paa 
Tenedos det aftalte tegn. Derefter aabnede han dørene i hestens 
bug, og de indelukkede hellenere steg ud. De spredte sig over 
byens gader og anrettede et forfærdeligt blodbad; brande slynge- 
des ind i husene, og snart stod tagene i lys lue. Nu landede 
ogsaa hellenerne fra Tenedos og styrtede gjennem aabningen i 
muren ind i staden, der snart fyldtes af saarede, døende og døde. 
Hverken alder eller kjøn skaanedes. Den gamle Priamos blev 
dræbt af Neopt o le mos, Achilleus’s søn, ved Zeus’s hellige alter, 
hans datter Polyxena ofredes paa Achilleus’s gravhøi, og Hektors 
lille søn Astyanax blev revet ud af moderens arme og slynget 
ned fra muren. Hekabe og de andre troiske kvinder slæbtes 
bort som slavinder. Andromache tilfaldt Neoptolemos, hvem hun 
fulgte til Epirus; senere vendte hun tilbage til Lilleasien, hvor 
hun døde i byen Pergamon. Af troerne undkom blot A n t en or 
og Æneas; den fromme Æneas tog sin lamme fader Anchises 
paa ryggen, sin søn Askanios ved haanden og ilede gjennem den 
brændende by ned mod havet. Efter mange skjebnens tilskikkelser 
kom han tilsidst til Italien, hvor han grundede et nyt fædreland. 
Men det mægtige Troja sank i grus for aldrig at reise sig mere.

Saaledes havde da hellenerne taget hevn for Helenas rov; 
men mange af de tapreste helte havde fundet døden under den

f. Kr. I aaret 150G fandt man gruppen, bestaaende af 5 marmor
blokke, i Rom ved Titas’s bade, og efterat faderens høire arm og 
to af sønnernes arme var restaurerede, blev den opstillet. Senere 
slæbte franskmændene den til Paris, og nu befinder den sig igjen 
i Rom. Winckelmann, Lessing, Herder og Goethe har skrevet 
udførlige betragtninger og beskrivelser over dette mesterverk. 
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lange beleiring, og mange, som oplevede den endelige seier, 
maatte udstaa haarde lidelser paa hjemreisen; andre fik en endnu 
sørgeligere skjebne ved sin hjemkomst.

Menelaos maatte i otte aar flakke om paa havet med Helena, 
førend han kom hjem til sit kongerige Sparta, og Odysseus 
saa først sin fædreneø Ithaka igjen efter ti aars forløb. 
Homeros fortæller i sit berømte digt Odysseen om hans 
mangfoldige trængsler paa land og paa sø, medens hans 
hustru, den ædle Penelope, sidder hjemme og i trofast kjær- 
lighed venter paa sin egtefælle, skjønt hun overhænges af paa
trængende beilere. For at hale tiden ud lover hun at give dem 
svar, naar hun har fuldendt en væv, som hun har begyndt paa; 
men hvad hun har fuldført om dagen, river hun op om natten. 
Og saaledes narrer hun dem, indtil den længe savnede Odysseus 
endelig kommer hjem, dræber beilerne og vinder sit rige og sin 
elskede hustru tilbage.

Agamemnons hustru Klytemnestra havde troløst sveget 
sin egtefælle; thi medens han laa i krigen mod Troja, havde hun 
skjænket sin kjærlighed til en lastefuld mand ved navn Æ gi s t h o s. 
Hun havde haabet, at Agamemnon skulde falde i kampen, men 
da haabet slog feil, og hun saa ham vende tilbage som lykkelig 
seierherre, besluttede hun at berede ham en forsmedelig død. 
Med hyklet glæde bød hun ham velkommen, og lod et varmt 
bad gjøre istand for ham, saaledes som den tids skik var, naar 
man vendte tilbage fra en reise. Glad steg Agamemnon i badet 
uden anelse om nogen fare; da kastede Klytemnestra pludselig 
et stort klæde over hans hoved, og Ægisthos slog den værge
løse konge ihjel med en økse.
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I. Examen artium i884.

Ved kgl. resol. af Ilte februar 1884 blev der tilstaaet 
denne skoles bestyrelse ret til at afholde examen artium med 
samme virkning som de offentlige skoler.

I henhold hertil blev ifjor examen artium for første gang 
afholdt ved skolen, den skriftlige prøve i slutningen af mai 
maaned, den mundtlige del i juni og juli maaned samtidig med 
hovedexamen i de øvrige skolens klasser.

Til at forrette som censorer ved den mundtlige del af examen 
var af kirke-departementet udnævnt følgende herrer:

I. Klassisk examen artium.
Øverste klasse af latingymnasiet havde 18 disciple, der samt

lige fremstillede sig til examen.

I religion: inspektør Odland og pastor J. Gjør.
- norsk og olduorsk: adjunkt Lassen og adjunkt Schi ve.
- latin: skolebestyrer Gj ø r.
- græsk: skolebestyrer Aars.
- engelsk: overlærer Sommerfelt.
- fransk: overlærer Ottesen og cand. mag. We

senberg.
- historie: inspektør Brock og overlærer Wall em.
- geografi: cand. real. Henrich s en.
- mathematik: inspektør Nærup og dr. E. Holst.
- naturfag: adjunkt Friis.
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Af disse bestod følgende 17 examen. 1 rejiceredes ved den 
skriftlige prøve,

1. Andersen, Oscar Albert, f. 63, søn af snedker Andersen, 
Tønsberg, elev af skolen i 1 aar.

2. Bidenkap, Johan, f.- 25/i 67, søn af stadsfysikus Bidenkap, 
Kristiania, elev af skolen i 12 Aar.

3. Frølich, Jens, f. 21/4 67, søn af hofmarskalk Frølich, Kri
stiania, elev af skolen i 12 aar.

4. Groth, Johan Otto Emil, f. 5/io 66, søn af afd. toldkasserer 
Groth, Bodø, elev af skolen i 10 aar.

5. Gulbrandsen, Jacob, f. 17/3 66, søn af kolportør Gulbrandsen, 
Kristiania, elev af skolen i 8 aar.

6. Halvorsen, Carl Haakon Christian, f. 14/s 66, søn af sag
fører' Halvorsen, Kristiania, elev af skolen i 9 aar.

7. Heyerdahl, Hieronymus, f. 5/s 67, søn af afd. løitnant 
Heyerdahl, Kristiania, elev af skolen i 7 aar.

8. Kinck, Hans Ernst, f. n/10 65, søn af distriktslæge Kinck, 
Strandebarm, elev af skolen i 2 aar.

9. Knagenhjem, Ludvig Wilse, f. 22/12 65, søn af indrullerings
chef Knagenhjelm, Drammen, elev af skolen i 3 Aar.

10. Maurer, Axel, f. 12/4 66, søn af bygmester Maurer, Kristi
ania, elev af skolen i 12 aar.

11. Nannestad, Johan, f. 17/s 65, søn af postmester Nannestad, 
Kongsvinger, elev af skolen i 3 aar.

12. Nygaard, Christian Behrens, f. 23/n 63, søn af sogneprest 
Nygaard, Vestre Aker, elev af skolen i 8 aar.

13. Staffeldt, Bernhard Hjorth, f. 18/6 66, søn af brigadeauditør 
Staffeldt, Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

14. Stang, Christian, f. 18/6 65, søn af afd. sorenskriver Stang, 
Kristiania, elev af skolen i 2 aar.

15. Sundt, Peter Albrecht, f. 9/5’ 66, søn af grosserer Sundt, 
Kristiania, elev af skolen i 12 aar.

16. Tellefsen, Oscar, f. 3/7 64, søn af toldbetjent Tellefsen, 
Tønsberg, elev af skolen i 3 aar.

17. Torgersen, Carl Wilhelm, f. 3% 62, søn af grosserer Torger
sen, Kristiania, elev af skolen i 1 aar.
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De enkelte karakterer sees af følgende tabel:
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Andersen .... 4 4 4 3 3 3 3 4 5 - 3 4 3 43 12 Noneontemn.
Bidenkap .... 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 - 2 2 28 12 Laudabilis.
Frø lieh......... 3 3 4 2 1 2 2 2 2 2 - 3 1 27 12 do.
Groth........... 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 14 12 L. p. ceteris.
Gulbrandsen . 3 3 4 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 27 13 Laudabilis.
Halvorsen ... 4 4 2 3 1 2 2 1 2 2 - 3 1 27 12 do.
Heyerdahl ... 4 4 1 2 1 1 2 1 2 1 - 1 1 21 12 do.
Kinck............ 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 - 3 1 23 12 do.
Knagenhjelm. 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 - 1 1 28 12 do.
Maurer......... 3 4 3 3 1 2 3 3 3 2 - 2 3 32 12 Haud illaud.
Nannestad .. 4 3 3 3 2 2 2 3 4 - 2 3 2 33 12 do.
Nygaard....... 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 41 12 Noneontemn.
Staffeldt .... 3 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 24 12 Laudabilis.
Stang............ 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 - 3 4 36 12 Haud illaud.
Sundt ......... 3 4 3 2 3 2 2 5 5 3 - 3 4 39 12 do.
Tellefsen....... 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 - 2 4 32 12 do.
Torgersen.... 4 4 3 3 3 3 3 5 5 4 - 4 4 45 12 Noneontemn.

Desuden fremstillede sig til her ved skolen 1 pri-examen
vatist, der ikke bestod examen.

II. Til real artium fremstillede sig samtlige 15 elever af 
realgymnasiets øverste klasse. Af disse bestod følgende 10 exa
men. 5 rejiceredes ved den skriftlige prøve.

1. Bonnevie, Abraham Georg, f. 6/3 61, søn af skibsreder 
Bonnevie, Kragerø, elev af skolen i 1/2 aar.

2. Grøndahl, Martin, f. 1G/n 63, søn af afd. skibskaptein Grøn- 
dahl, Kristiania, elev af skolen i 1 aar.

3. Grønsand, Christoffer, f. 27/11 60, søn af gaardbruger Grøn
sand, Hurum, elev af skolen i 1 aar.

4. Holst, Fredrik Blick, f. 23/10 63, søn af doktor Holst, 
Drammen, elev af skolen i 1 aar.

5. Johansen, Georg Hjalmar, f. 6/10 66, søn af vinhandler 
Johansen, Kristiania, elev af skolen i 3 aar.

6. Olsen, Hans, f. 23/g 65, søn af agronom Olsen, Gaustad, 
elev af skolen i 9 aar.

7. Reinert Hansen, Hans, f. 28/i 64, søn af doktor Hansen, 
Kristiania, elev af skolen i 1 aar.

8. Rode, Fredrik, f. 22/g 64, søn af sognepræst Rode, Kistrand, 
elev af skolen i 1 aar.
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9. Rummelhoff, Oscar Thorvald, f. 5/n 63, søn af skibsreder 
Rummelhoff, Kristiania, elev af skolen i 1 aar.

10. Thrane, Conrad Schnitler, f. Io/lo 60, søn af afd. kaptein 
Thrane, Kristiania, elev af skolen i 1 aar.

Disse bestod examen med følgende karakterer:
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Bonnevie*)  ... 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 41 12 Temlg. godt.
Grøndahl....... 3 2 4 2 1 1 2 3 1 1 1 2 23 12 Meget godt.
Grønsand....... 3 2 4 2 2 1 1 1 1 2 2 1 22 12 do.
Holst.............. 3 4 4 2 3 1 4 n 4 2 2 2 34 12 God t.
Johansen ....... 3 3 2 3 2 1 3 2 2 1 2 1 25 12 Meget godt.
Olsen......... n 4 3 1 1 3 2 1 2 2 2 27 12 do.
Reinert-Hansen 3 4 3 2 2 2 2 4 3 3 3 2 33 12 Godt.
Rode.............. 3 4 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 30 12 Meget godt.
Rummelhoff .. 4 4 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 36 12 Godt.
Thrane........... 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 1 2 28 12 Meget godt.

Desuden fremstillede sig til examen her ved skolen 9 pri
vatister, hvoraf 6 bestod examen, 2 med meget godt, 2 med 
godt og 2 med temmelig godt.

2 . Middelskolens afgangsexamen 1884.

Kommissionen for afholdelse af middelskolens afgangsexamen 
ved den kommunale og de private skoler i Kristiania bestod i 
1884 af skolebestyrer Gjertsen (formand), skolebestyrer Hof- 
gaard, skolebestyrer Anderssen, cand. phil. Larsen, skole
bestyrer Jespersen og skolebestyrer Pauss.

Efter kommissionens forslag beskikkede kirkedepartementet 
følgende herrer til censorer ved denne skole:

i religion: pastor Eliassen.
- norsk: cand. mag. N o r b y.
- tysk: skolebestyrer Gundersen.
- latin: inspektør Lowum.
- engelsk: kaptein Grüner.
- fransk: cand. mag. Hermansto rff.

*) Bonnevie blev ved sygdom hindret fra at fuldende examen ved skolen og 
fremstillede sig derfor til kontinuationsexamen for undcrvisningsinspek- 
tiouen J|2 aar senere.
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i historie: cand. mag.. R æde r.
- geografi: cand. real. Schillernd.
- mathem.: inspektør Johannesen.
- naturfag: cand. real. Hamilton.
- skrivning: sekretær Thorsen.
- tegning: tegnelærer Haslund.

Opgaverne til de skriftlige prøver blev tilstillede skolerne 
fra kirkedepartementet.

Af skolens elever fremstillede sig til middelskolens afgangs- 
examen 45. Af disse tilhørte 17 engelsklinjen, som alle bestod 
examen, 28 latinlinjen, hvoraf 25 bestod examen.

Engelsklinjen: Hovedkarakter.
1. Arneberg, F............................................ Godt (2.89)
2. Astrup, J................................................. Meget godt (2.00)
3. Baarsrud, A......................................  Godt (2.86)
4. Brambani, O........................................... Godt (2.93)
5. Groth, K...................................................Udmerket godt (1.23)
6. Hansen, S................................................. Udmerket godt (1.30)
7. Hemsen, C.............................................. Meget godt (2.50)
8. Hovland, J............................................. Meget godt (2.17)
9. Jakhelln, N............................................ Meget godt (2.17)

10. Jessen, K................................................ Godt (2.64)
11. Johansen, A........................................... Meget godt (2.23)
12. Jølsen, S................................................. Meget godt (2.50)
13. Kjennerud, K......................................... Meget godt (2.37)
14. Marthinsen, K....................................... Meget godt (2.20)
15. Meinich, J...................................  Meget godt (2.30)
16. Samsing, A................................................Udmerket godt (1.33)
17. Schnitler, G............................................ Meget godt (1.67)

Latinlinj en:
1. Amundsen, Hans.................................. Udmerket godt (1.46)
2. Amundsen, Harald............................. Udmerket godt (1.50)
3. Berg, R................................................... Meget godt (1.81)
4. Blichfeldt, F........................................... Meget godt (1.81)
5. Bommen, M............................................ Meget godt (2.43)
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6.
7.
8.
9.

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

Colberg, G.............................................. Godt (3.00)
Hjort, J..................................................... Udmerket godt (1.39)
Holst, J................................................... Meget godt (2.23)
Jensen, O................................................. Meget godt (1.96)
Kinck, J.................................................. Godt (2.85)
Kloumann, F........................................... Meget godt (1.57)
Lie, E...................................................... Meget godt (2.46)
Meinich, P.............................................. Meget godt (2.14)
Mowinckel, K....................................... Godt (3.04)
Olsen, K.................................................. Meget godt (1.96)
Parmann, J............................................. Meget godt (2.29)
Prydz, P.................................................. Meget godt (2.50)
Schenke, V................................................ Udmeiket godt (1.19)
Schjørbeck, A........................................ Godt (3.08)
Schjørbeck, C....................................... Meget godt (2.50)
Selboe, C................................................. Godt (3.18)
Smith, R....................................................Udmerket godt (1.46)
Thesen, G............................................... Meget godt (1.81)
Wegener, B............................................. Meget godt (1.89)
Middelthon, G....................................... Meget godt (2.07)
Af privatister fremstillede sig til examen 3, hvilke ikke be

stod examen.

3. Discipeltal i skoleaaret 1884—85.

Skolen havde ved skoleaarets Begyndelse i august maaned 
419 disciple; ved programmets udgivelse i maj er discipeltallet 
417, fordelt paa 21 klasser, altsaa i gjennemsnit 20 i hver 
klasse. Af de 21 klasser er 6 parallelklasser.

4. Om disciplenes hjemmearbeide i de 3 øverste klasser 
af middelskolen.

Paa foranledning af undervisningsinspektionen blev der i 
begyndelsen af oktober maaned 1884 affordret disciplene i middel- 
skolens 4de, 5te og 6te klasse en opgave over, hvor lang tid 
de brugte til sin forberedelse hjemme i de forskjellige fag gjen
nem et tidsrum af 6 paa hinanden følgende dage.
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I den nedenfor meddelte oversigt over de indkomme op
gaver er ikke medtagne de disciple, som en eller flere af de 6 
dage, opgaven omfatter, har været helt eller delvis uforberedte, 
eller hvis arbeidstid i denne uge har været paavirket af forud- 
gaaende sygdom eller andre tilfældige aarsager.

Til fuldstændigere forstaaelse af opgavernes betydning skal 
bemærkes, at man ifølge denne skoles undervisningsplan følger 
den regel i størst muligt omfang at henlægge de skriftlige ar
beider til skolen. I 4de kl. skrives saaledes saagodtsom alle 
skriftlige arbeider paa skolen, idet en kort tysk stil hveranden 
uge er det eneste regelmæssige skr. hjemmearbeide i denne klasse. 
I 5te og 6te klasse er antallet af skr. hjemmearbeider større, 
nemlig en norsk stil og en tysk stil hveranden uge samt en 
engelsk eller latinsk stil hver uge, medens fremdeles i alle le
vende sprog 1 stil hver' uge skrives paa skolen.

Ved hver klasse er tilføiet oplysning om skoletidens varig
hed, som tildels afviger fra, hvad der er tilfældet ved de offent
lige skoler.

Vikl, af latinlinj en.
Skoletiden er hver dag 6 timer, hvoraf 3 timer om ugen 

gymnastik, 1 time tegning (derimod ikke sang.)
Ifølge fuldstændige opgaver fra 22 disciple er den gjennem- 

snitlige arbeidstid hjemme for den hele klasse:
2 timer og 43'.

Af de 22 har 3 opgivet sin gjenn emsnitlig daglige arbeids
tid mindre end 2 timer, 13 mellem 2 og 3 timer, 5 mellem 3 
og 4 timer, 1 mellem 4 og 5 timer.

VI kl. af engelsklinjen.
Skoletiden er de 5 dage i ugen 6 timer, 1 dag 5 timer. 

Heraf 3 timer ugentlig gymnastik, 2 timer tegning.
Ifølge fuldstændige opgaver fra 10 disciple er den gjennem- 

snitlige arbeidstid:
3 timer og 30'.

Af de 10 har 1 opgivet en gjennemsnitlig tid af mindre 
end 3 timer (23/4), 6 mellem 3 og 4 timer, 3 mellem 4 og 
5 timer.
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V kl. af latinlinjen.
Skoletiden i denne klasse 33 timer ugentlig, hvoraf 3 

timer gymnastik.
Klassens gjennemsnitlige arbeidstid efter 27 fuldstændige 

opgaver er:
2 timer og 2'.

Af de 27 har 9 opgivet en tid mellem 1 og 2 timer, 18 
over 2 timer; ingen over 3 timer.

V kl. af engelsklinjen.
Skoletiden er 34 timer, hvoraf 3 timer gymnastik, 2 timer 

tegning.
Klassens gjennemsnitlige arbeidstid er efter 11 fuldstæn

dige opgaver:
2 timer og 9'.

Af de 11 har 4 opgivet mellem 1 og 2 timer, 5 mellem 2 
og 3 timer, 2 over 3 timer.

IV kl. af latin linjen.
Skoletiden er her 34 timer, hvoraf 3 timer gymnastik, 

1 time sang.
Den gjennemsnitlige arbeidstid hjemme er efter 20 opgaver

1 time og 16'.
Af de 20 har 2 opgivet ten id mindre end 1 time, alle 

de andre mellem 1 — P/2 time.

IV kl. af engelsklinjen.
Skoletiden er i denne klasse 33 timer, hvoraf 3 timer gym

nastik; 1 time sang.
Ifølge opgaver fra 20 disciple er gjennemsnitstiden

2 timer og 17'.
Af de 20 har 2 brugt mindre end 1’/2 tinle, 3 over 3 

timer, de øvrige mellem l1/2—3 timer.
Sammenligner man ovenstaaende resultater sees, at arbeids

tiden paa engelsklinjen er gjennemgaaende større end i tilsva
rende klasse paa latinlinjen. I 6te og især i 4de kl. er denne 
forskjel betydelig. Denne forskjel synes ikke at kunne for
klares uden ved forskjellig standpunkt i evner. Sammenligner 
man gjennemsnitstiden for de enkelte inden hver klasse, viser 
det sig, at forskjellen er temmelig liden i IV, men størst i VI, 



— 49 —

hvilket jo af flere grunde er rimeligt, da her forskjellen saavel 
i evner som i forkundskaber maa gjøre sig stærkest gjældende.

5. Gymnastik og Frilufts-evelser.

1. Gymnastik.

Gymnastikundervisningen under premierlieutenant N. J. Stef
fens’ ledelse har ogsaa iaar været drevet med 3 timers ugentlig 
undervisning fra 2den middelklasse af. Undervisningen afsluttedes 
med den i kirke-departementets skrivelse af 24de oktober 1884 for
ordnede fællesopvisning i fæstningens gymnastiklokale fredag 
22de mai.

I denne deltog samtlige klasser fra 5te middelklasse til og 
med 2den latin- og realgymnasieklasse.

Antallet af gutter under opvisningen var omkring 70.
Opvisningen bestod af en efter øvelsernes anordning ved 

skolen affattet tabel — fritstaaende og apparatgymnastik, marscher 
og leg, der skulde vise gutternes standpunkt i almindelighed —, 
uden at der for dagen var opsat eller øvet noget specielt program.

Samtlige gymnastiserende gutter deltog, undtagen de, der 
ved sygdom var forhindrede.

Det viser sig ved foretagen optælling, at af hele skolen 
omtrent 25 pct. (i middelskolen omtr. 16 pct., i gymnasierne 
omtr. 55 pct.) af forskjellige grunde (lægeattest, forældres ønske) 
har været fritagne for deltagelse i denne undervisning, hvis 
vigtighed er saa indlysende, og som bestyrelsen ogsaa benytter 
denne ledighed til indstændig at anmode forældre og foresatte 
om ikke uden tvingende grunde at lade børnene forsømme.

2. Militære øvelser
Efter den nye ordning af examen artium, hvorefter den 

skriftlige examen afholdes ved skolen i slutningen af mai maaned, 
har det vist sig hensigtsmæssigt at benytte disse 5 dage til de 
aarlige militære øvelser, som før har været henlagte til skole- 
aarets begyndelse, sidst i august eller i den 1ste halvdel af sep
tember. Denne nye ordning medfører ogsaa den fordel, at 
stadigt regnveir, dei’ saa ofte har vist sig at være til hinder for 
disse øvelser paa denne aarstid, ikke saa let indtræder, ligesom 

4 
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anledningen til ved unddragelse fra excercitien at kunne forlænge 
sommerferien ikke længer er tilstede, hvilket skolen ialfald maa 
anse som en fordel. Baade kan da skoleaaret begynde med fuld 
kraft, og fristelsen til at benytte de øvelsesfri eftermiddage til 
lediggang vil være mindre paa den tid af aaret, hvor examen er 
nær forestaaende. Skolens aarlige udmarsch med feltmanøver 
foretages derimod strax efter skoleaarets begyndelse. I dette aar 
foregik denne den 16de september kl. 9 fm. med jernbane til Lian, 
hvorfra marscheredes til Liabro.

De exercerende disciple var under marschen formerede i 2 
kompanier, hver paa 2 pelotoner med fuldt inddelt befal, 
pelotons-, trops- og halvtropschefer af gutter i gymnasieklasserne.

Fra Liabro foretoges en manøver over Egeberg henimod 
Kastellet, i hvilken det ene kompani manøvrerede mod det andet.

Efter hvilen afholdtes defilering ved Liabro.
Efter endt manøver samledes disciplene og de fleste af 

skolens lærere, der gjorde turen med, paa Liabro, hvor maaltid 
holdtes, og derefter forskjellige lege anstilledes. Man kom til
bage kl. 6 em. efter en meget tilfredsstillende udflugt.

3. Skiløb.
Under veiledning afen af skolens lærere, hr. Eliassen, har alle

rede nu i flere aar skifærd været drevet, ligesom, naar forholdene 
tillod det, præmieløb har været afholdt (første gang i aaret 
1878). laar har hr. Eliassen ogsaa leilighedsvis været ude paa tur 
med gutterne, klasse- eller partivis. Præmieløb holdtes i Ny
dalen onsdag den 2 1de januar for disciple af gymnasierne 
og middelskolen indtil 4de kl. inkl. Gymnasierne og 6te kl. 
dannede den ældre afdeling med 17 deltagere, de lavere klasser 
(med en gut fra 3die kl.) den yngre med 33 deltagere. Som 
dommere og assistenter fungerede foruden hr. Eliassen inspektør 
ved skolen, hr. Brock og skolens forhenværende disciple, studen
terne H. Olsen, Fr. og P. Gj ertsen. Den ene bestyrer var 
ogsaa tilstede.

Til præmier osv. var ved kontingent af deltagerne samt 
bidrag af skolens lærerpersonale indkommet, noget over kr. 70.*)

*) Dertil blev ogsaa lagt overskuddet af indsamlingen til krans paa 
P. C. Asbjørnsens kiste, for hvilket indkjøbtes et expl. af Asbjørn
sens eventyr.
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Desuden havde hr. boghandler Parmann vist skolen den 
velvilje at tilstille den 2de præmier, nemlig „Schweig aards 
barndom“ for en gut i latingymnasiet, og Floods „Mellem 
baaer og skjær“ for en gut i middelskolens latinafdeling. 
Af skolens lærere havde hr. Holt givet Yngvar Nielsens 
illustrerede verk „Rundt Norge“ for en discipel af realgymnasiet; 
hr. Schram 2 engelske billedbøger for en discipel af middel
skolens engelsklinje; hr. Y. Brun en tollekniv for en i 3 M. a. 
En af bestyrerne havde som 1ste præmie udsat et par askeski.

Løbet gik for de ældre fra høiden mellem Grefsen og Ma- 
ridalsvandet og i sammenhæng nedimod landeveien paa Akers- 
elvens østre bred og førte ud over to større hop Hver deltager 
stod to gange. For den yngre afdeling nyttedes samme løb, 
men ikke i sammenhæng, idet øverste og nederste del af bakken 
toges i to særskilte rend, hvorved farten og vanskeligheden blev 
mindre.

Udfaldet var:
A. Den ældre afdeling.

1ste præmie: Kristian Groth, i 1 R. G. (Askeski.) 
2den — Alf Guldberg, i 3 R. G. („Rundt Norge“.)
3die — Alf Hansen, i 6 M. b. (Tollekniv.)
4de — Samuel Eyde, i 3 R. G. (Slipsnaal.).

Desuden fik „opmuntrende omtale1':
1. Alf Schiørbeck, i 1 L. G., og dertil hr. Parmanns præmie 

„Schweigaards barndom“.
2. Kristian Lindemann, i 6 M. a.
3 Ingvald Lindemann, i 6 M. b.
4. Otto Nyquist, i 6 M. b.

B. Den yngre afdeling.
1ste præmie: Fredrik Juell, i 5 M. b. (Armknapper af guld.) 
2den — Alfred Grüner, i 3 M. a. (Bestik.)
3die — Ragnvald Olsen, i 5 M. b. (Kniv.)
4de — Georg Hoff, i 5 M. b. (Slipsnaal.)
5te — Einar Nielsen, i 4- M. b. (Pennal.)

„Opmuntrende omtale“ fik:
1. Olaf Olsen i 4 M. b. fdertil hr. Parmanns præmie „Mel

lem baaer og skjær“).
4 *
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2. Einar Andersen, i 5 M b.
3. Henrik Torgersen, i 5 M. a.
4. Hans Wilse, i 4 M. b.
5. Axel Tingulstad i 5 M. b.

Hr. Schrams præmie blev tildelt Thoralf Svendsen i 4 M. a., 
som deltog med afbrukne ski og saaledes ikke tilfalde kunde 
vise sin færdighed.

Endnu et præmieløb for skolens lavere klasser (3 die, 2den 
og 1ste Middelklasse) holdtes søndag den 2 5de januar 
under hr. Eliassens ledelse.

Deri deltog 19 gutter.
Til dette løb benyttedes bakken ved gaarden Riis, i hvilken 

der var lavet et hop. Efterat hver havde staaet 3 gange, 
samledes alle deltagere paa toppen af bakken for at gjøre hjem
turen ifølge. Under denne blev der lagt merke til gutternes 
dygtighed i at bruge skierne underveis, i at gaa op for bakke 
og i det hele klare de smaa vanskeligheder, som faldt til paa veien. 
Det maa siges, at kun nogle ganske faa lagde nogen sær dygtig
hed for dagen i bakken og hoppet. Paa hjemturen var der 
dog flere, som var ganske letvindte.

Udfaldet var:
1ste præmie: Oscar Olsen, i 3 M. b. (Asbjørnsens eventyr.) 
2den — Wladimir Hansson, i 3 M. a. (Skrivemappe og

hr. Y. Bruns tollekniv.)
3die — Jacob Johansen, i 3 M. b. (Tollekniv.)
4de — Olaf Olsen, i 3 M b. (Kompas.)

„Opmuntrende omtale“ fik:
1. Ove Nielsen, i 3 M. a. (for djærvhed i hoppet.)
2. Otto Mejlænder, i 3 M. b. (for mod og dygtighed paa hjem

turen).
3. Kristian Gj ertsen, i 1 M, a. (for uforfærdethed i bakken og 

dygtighed paa hjemturen.)
4. Eivind Lindemann, i 2 M.
5, Johan Løken, i 3 M. a.

Præmieuddelingen fandt sted et par dage senere i gymnastik- 
lokalet efter endt skoletid.
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Bestyrer Gjertsen lagde ved denne lejlighed gutterne paa 
hjerte, at det ikke bør betragtes som en hovedsag ved ski- 
idrætten at øve sig i at staa i bakker med lavede hop. Dette 
synes vistnok nu for tiden at vække mest opsigt og beundring 
og drives derfor indtil virtuositet; men i længden vil denne 
maade at tage sagen paa ikke kunne vedligeholde interessen, 
ligesaalidt som den vil danne dygtige skiløbere, dersom den 
drives med tilsidesættelse af den anden side af denne idræt, 
nemlig skiernes brug som færdselsmiddel i skog og ulænde. Den 
fugleflugt lignende frihed, man føler under slig færd, den magt 
over legemet og skierne, som herved vindes, og den alsidigere 
snarraadighed, som udvikles under farten gjennem ukj endte strøg, 
virker mægtig til at vække interessen for og øge glæden ved 
brugen af skierne. Derfor tilraadedes længere ture i flok og 
følge i skog og berg; først derved erhverves det alsidige herre
dømme over skierne, og bevares den sande interesse for idrætten.

6. Skolens lærerpersonale.

Til skolens lærerpersonale har i dette skoleaar hørt fhv. 
statsraad N. Hertzberg, som har undervist i religion og norsk i latin- 
gymnasiet 1ste klasse. Da statsraad Hertzberg ikke har ønsket 
at fortsætte sin skolevirksomhed, fratræder han ved dette skole- 
aars udgang.

Ligeledes fratræder ved skoleaarets udgang pastor Bomhoff, 
hvis virksomhed som prest ikke tillader ham at afse tid til skole- 
arbeide, samt cand. mag. H. Wesenberg, som er bleven udnævnt 
til adjunkt ved Drammens skole for den høiere almendannelse. 
Cand. mag. H. Bønneberg, som i dette skoleaar har læst et 
mindre antal timer ved denne skole, gaar fra næste skoleaar 
fuldstændig over til en anden skole, hvor han ogsaa hidtil har 
været lærer.

Frk. B. Bomhoff har i det sidste halvaar havt permission 
paa grund af sygdom. Hendes timer har været overtagne af frk. 
J. Heyerdahl.
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Skolens lærerpersonale vil i skoleaaret 1885—86 komme til 
at bestaa af følgende lærere og lærerinder:

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

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

Fr. Gjertsen, bestyrer, cand, mag., f. 1831 ] lærere siden
NL Gjør, bestyrer, cand, mag., f. 1840
E. Johanssen, cand, philos., f. 1843

' skolens opret- 
I telse i 1869.

N. J. Steffens, premierløitnant, f, 1843, lærer siden 1872.
Alb. Brocli, inspektør, cand, mag., f.
A.

H.
L.
A.
C.

Eliassen, cand, philos., f. 1853
Nielsen, premierløitnant, f. 1844
Schram, cand, mag., f. 1847
Siewers, cand, philos., f. 1821
Bratt, cand, philos., f. 1851, lærer

1848 1 lærere siden 
1873.

' lærere siden 
j 1874.

siden 1875.
Nærup, inspektør, cand, real., f. 1851, lærer siden 1876.
Christensen, cand, mag., f. 1846, lærer siden 1877.

J. Gjør, prest, f. 1839 1 lærere siden
Chr. Schive, adjunkt, f. 1839 J 1878.
A. Holt, cand, real., f. 1856, lærer siden 1879.
0. Grøndahl, cand, philos., f. 1847, lærer siden 1880.
Dr. Alf Torp, univ. stip. cand, mag., f. 1863, lærer siden 1882.
H. Tornøe, cand, real., f. 1856, lærer siden
Y. Brun, stud, theol., f. 1862
H. Bomaas, cand, theol., f. 1859
B. B. L. Kaalaas, cand, real., f. 1851
L. Brinchmann, cand, mag., f. 1862

1883.

lærere siden
1884.

1. Frøken J. Heyerdahl, f. 1849, lærerinde siden 1869.
2. - P. Larsen, f. 1850, — „ 1870.
3. — B. Bomhoff, f. 1850, — 1871.
4. - J. Aubert, f. 1846, — 1874.
5. — E. Heyerdahl, f. 1858, — „ 1877.
6. Fru S. Borchgrevink, f. 1846, — 1879.
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7. Skolepenge og fripladse.

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

„ 2den — .................................8 „ —
„ 3dje — .................................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 linder 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 bøf 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. Ligeledes betaler en discipel, der 
forlader skolen efter at have fuldendt skolens kursus, skolepenge 
indtil aarets udgang.

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 udmeldcl- 
selstid 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 par1 aar 
og i denne tid har betalt sine skolepenge.

*) For denne klasse beregnes ikke skolepenge for august maaned.
**) Dog afrundes altid til femmere af øre, saa at der f. ex. istedenfor 

33'/3 betales 35 og 662/a betales 65 øre.
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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 skoleaar er der uddelt fripladse til et beløb 
af omtr, 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 vilkaar er forværrede under skolegangen.



Examen 1885.
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Den daglige undervisning slutter:

For 6te middelkl. lørdag 6te juni.
„ gymnasiernes klasser, 5te og 4de middelklasse mandag 15de 

juni.
„ 3dje, 2den og Iste middelklasse torsdag 25de juni.
„ 3dje og 2den smaaklasse torsdag 2den juli.
„ Iste smaaklasse torsdag 9de juli.

Undervisningen i 3 R. G. sluttede før den skriftlige del af 
examen artium tirsdag den 12te mai, i 3 L. G. onsdag den 13de 
mai. I tiden mellem den skriftlige og mundtlige del af examen 
artium blev undervisningen i disse klasser gjeuoptagen i tiden 
fra Iste til 13de juni.

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 (8de og 9de juli) for at gjøre sig bekjeudte med 
det standpunkt, klassen har naaet.

Examen begynder, hvor ikke andet er bemerket, om for
middagen kl. 9 og om eftermiddagen kl. 41/3. Hvor ikke andet 
er bemerket, examineres hver klasse i sit klasseværelse.

Examenstegningerne og prøveskrifterne er udstillede i tegne
salen fredag 26de, lørdag 27de og mandag 29 juni kl. 11 — 1.

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

Sangprøver afholdes i gymnastiksalen onsdag 1ste, lørdag 
4de, torsdag 9de, alle dage kl. 1.
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Mandag 15de juni.
F or middag.

Inspektion kl. 83/4 —9 i 3 etage: Brock.
6 M. 1. Norsk stil i 6 M. b., inspektion efter timetabellen.
6 M. 2. Norsk stil i 6 M. a., do.
6 M. 3. Norsk stil i nr. 13, inspk. kl. 9—10: Bratt.

- 10 —11: Eliassen.
- 11-12: Torp. 
- 12—1: Johanssen.

Tirsdag 16de juni.
F ormiddag.

Inspektion kl. 83/4—9 i 3 etage: Sebram.
6 M. 1. Tysk stil i 6 M. b, inspk. kl. 9 —11: Brock.

- 11—1: Bratt.
6 M. 2. Tysk stil i 6 M. a., do. - 9—11: Schram,

do. - 11 — 1: Siewers.
6 M. 3. Tysk stil i 5 M. b., do. - 9—11: Johanssen.

do. - 11 — 1: Wesenberg.
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Onsdag 17de juni.
Formiddag.

Inspektion kl. 83/4'—9 i 3 etage: Wesenberg.
6 M. 1. Latinsk el. eng. stil i 6 M b., inspk. kl. 9 —11 : J. Gjør.

- 11-1: Nærup.
6 M. 2. Latinsk el. eng. stil i 6 M. a , do. - 9 — 11: Wesenberg.

11—1: Schram.
6 M. 3. Latinsk el. eng. stil i 5 M. b., do. - 9—11: Johanssen.

do. - 11—1: Tornøe.

Torsdag 18de juni.
Formiddag.

Inspektion kl. 83/4—9 i 3 etage: Tornøe.
6 M. 1. Mathem. skr. i 6 M. b., inspk. kl. 9 —11: Nærup. 

do. - 11-1: Holt.
6 M. 2. Mathem. skr. i 6 M. a., do. - 9 — 11: Eliassen,

do. - 11 — 1: Wesenberg.
6 M. 3. Mathem. skr. i 5 M. b., do. - 9—11: Tornøe.

do. - 11 — 1: Torp.
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Fredag 19de juni.
F ormidd ag.

Inspektion kl. Sa/4—9 i 3 etage: Lonnevig.
6 M. a. Tegning i tegnesalen, inspektion Tornøe og Nielsen.
6 M. b. Tegning i klasseværelset, do. Lonnevig.

Eftermiddag kl. 4.

Inspektion kl. 33/4—4 i tegnesalen: Nielsen.
6 M. a. Tegning i tegnesalen, inspektion. . . Nielsen.

Lördag 20de juni.
For mi d d a g :

Inspektion kl. - 9 i 3 etage:
i 2 etage:

Torp.
Domaas.

2 L. G. Norsk stil i inspk
Norsk stil j’3 L do.

. kl. 9—11: Torp.
2 R. G. - 11 — 2: Schram.
1 L. G. Norsk stil do. - 9—11:

- 11—2:
Gundersen.
Steffens.

1 R. G. Norsk stil i 2 L. G. do. - 9-11:
- 11-1:

J. Gjør. 
Siewers.

6 M. a. Skrivning i tegnesalen do. I
/ • ' ' '6 M. b. Skrivning i klasseværelset do. Nielsen.

5 M. a. Tysk stil do. Johanssen.
5 M. b. Tysk stil do. Bratt.
4 M. a. Tysk stil do. Wesenberg.
4 M. b. Tysk stil do. Domaas.
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Mandag 22de juni.
Formiddag.

Inspektion 8—9 i 3 etage: Holt.
2 etage: Rønneberg

2 L. G. Latinsk stil I . 9 , „ kl. 9 — H •’ Holt
2 R. G. Engelsk stil / -111: Grøndahl.
1 L. G. Latinsk stil - 9 11: Gundersen

- 11 —2 : Steflens.
1 R. G. Engelsk stil i 2 L. G. - 9—11: Wesenberg.

- 11—12: Eliassen.
5 M. a. Norsk stil............................ Rønneberg.
5 M. b. Norsk stil - 9 —11 : Torp.

- 11 — 1 : Siewers.
4 M. a. Norsk stil......................................................Johanssen.
4 Mb. Norsk stil................................................. Kaalaas.
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Tirsdag 23de juni.
Formiddag:

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

2L. G.
2 R. G.

Mathem. skr. i
, i3L. GMathem. skr. |

kl. 9 —11: Nærup.
- 11—2: Holt.

1 L. G. Mathem. skr. - 9 — 11: Gundersen.
- 11—2: Eliassen.

1 R. G. Mathem skr. i 2 L. G. - 9—12: Tornøe.
- 12—2:

6 M. b 3. Geografi......................................
5 M. a. Engelsk stil |
5 M. a. Latinsk stil J
5 M. b. Latinsk stil.................................
4 M. a. Engelsk stil..................................
4 M. b. Latinsk stil..................................

Nielsen.
Siewers (censor Sundt).

Rønneberg.

Torp.
Schram.
Bratt.

Eftermiddag.

Inspektion 41/4—4'/2 i 3 etage: Schram.
6 M. a. Fransk................................Schram (censor Hj. Lyche).



Onsdag 24de juni.
Formiddag;

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

2 L. G.
2 R. G.

Latinskovers.) kl. 9—11: Brock.
Fysik skr. P - 11—2: Grøndahl.

1 L. G. Græsk skr. . Gundersen.
1 R. G. Fysik skr. i 2 L. G
G M. b. 1.
5 M. a.
5 M. b.
4 M. a.
4 M. b.

Tysk . . . .
Mathem. skr. .
Math em. skr. .
Mathem. skr. 
Mathem. skr. .

Kaalaas.
Bratt (censor Pauss). 
Nærup, 
Eliassen.
Schram.
Tornøe.

Eftermiddag:

6 M. b. 2.
G M. b. 3.

Inspektion kl. 4'/4—4'/2 i 2 etage: Holt.
Naturfag.................................Holt(censorSchulerud).
Mathem. i G M. a. . . . Nærup (— Fearnley).

5
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Torsdag 25de juni.
F o rmiddag.

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

Éx. art. L, 1. Religion i l.L.
— R. 1. Fransk i 2 L.
— R. 2. Naturfag i 3 L.

1. L. G. 2. Religion i nr. 13
5 M. a. Latin ....
4 M. a. Historie kl. 1

i 2 etage: Rønneberg.
. Bomhoff (censor Ödland).
. Wesenberg ( — Ottesen).
. Tornøe og Kaalaas (censor 

Schulerud).
. Hertzberg.
. Rønneberg.
: Siewers.

Eftermiddag.

Inspektion kl. i 3 etage: Bratt.
i 2 etage: Gundersen.

6 M. b. 2. Tysk.Bratt (censor Pauss).
2 L. G. Historie i 5 M b. M. Gjør.
1 L. G. 1. Græsk i nr. 13 . . Gundersen.
5 M. a. Engelsk .... Wesenberg.
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Fredag 26de juni.
F orm iddag.

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

Ex. art. L. 1. Norsk og oldnorsk i 1 L. G,
Gjertsen og Bratt (censor Lassen).

— L. 2. Historie i 2 L. . Johanssen ( — Lund).
— L. 3. Religion i 3 L. . Bomhoff ( ■—- Odland).

1 L. G. 2. Norsk i nr. 13 . . Hertzberg.
6 M. a. Geografi . . Siewers ( — Sundt).
0 M. b. 2. Fransk .... . Schram ( — Hj. Lyche).
4 M. b. Naturfag kl. 8 . . Kaalaas.
3 M. a. Norsk skr. . Brun.
3 M. b. Norsk skr. . Christensen
2 M. Regning skr. . Tornøe.
1 M. Norsk skr. . . . frk. Heyerdahl.

E f t er m i d dag.

Inspektion kl. 4’/4—42/2 i 3 etage: Kaalaas.
i 2 etage: Domaas.

1 R. G. Naturfag i nr. 13 . Tornøe og Kaalaas.
6 M. b. 1. Religion .... Bomhoff (censor Jespersen).
5 M. b. 1. Fransk.........................Wesenberg.
5 M. b. 2. Religion i 5 M. a. . Domaas.
4 M. a. Engelsk......................Schram.

5 *
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Lørdag 27de juni.
F orm iddag.

Inspektion kl. 83/4—9 i 3 etage: Eliassen.
i 2 etage: Christensen.

Ex. art. L. 3. Mathematik i 1 L. . Eliassen (censor Johannesen).
— R. 1. Norsk og oldnorsk i 3 L. Gjør ( — Lassen)

1 L. G. 1. Religion i nr. 13 . Hertzberg.
6 M. b. 2. Geografi........................... Siewers (censor Smidt)
6 M. b. 3. Tysk i G M. a. Bratt ( — Pauss).
5 M. a. Mathematik .... Holt.
4 M. b. Religion kl. 8 Domaas.
3 M. a. Tysk skr........................... Schram.
3 M. b. Tysk skr........................... Christensen.
2 M. Norsk skr......................... Johanssen.
1 M. Tysk skr........................... frk. Heyerdahl.

E ft e rinid d ag.

Inspektion kl. 4’/4—i 3 etage: J. Gjør.
i 2 etage : Schive,

2 L. G. 1
~ f Norsk og oldnorsk i nr. 13 Schive.

å K. (i. }
6 M. a. Religion........................... J. Gjør (censor: Blaker).
6 M. b. 1. Latin ............................Brock ( — Lowum).
5 M. b. 2. Fransk............................ Wesenberg.
5 M. b. 1. Religion i 5 M. a. . . Domaas.
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Mandag 29de juni.
F o r m i d d a g.

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

Ex. art. L. 2. Norsk og oldnorsk i 1

— R. 1. Mathematik i 2 L. 
— R. 2. Fransk i 3 L.

2 L. G. Græsk i 5 M. b. .
1 L. G. 1. Norsk i nr. 13 .
5 M. a. Historie ....
3 M. a. Regning skr. .
3 M. b. Regning skr. .
2 M. Tysk skr.....................
1 M. Regning skr. .

i 2 etage: Christensen.
L. Gjertsen og Bratt (censor 

Lassen).
. Holt (censor Johannesen).
. Wesenberg(censor Ottesen).
. Torp.
. Hertzberg.
. Siewers.
. Nærup.
. Eliassen.
. Christensen.
. frk. Heyerdahl.

Eftermiddag.

Inspektion kl. —4*/a i 3 etage: Wesenberg,
i 2 etage : Gundersen.

1 L. G. 2. Græsk i nr. 13
1 R. G. Engelsk i 5 M. b.
6 M. b. 3. Latin......................
4 M. a. Religion . . . .

. Gundersen.
. Wesenberg.
. Brock (censor Lowum).
. Domaas.
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Tirsdag 30te juni.
F o r m i d d a g.

Inspektion kl.

Ex. art. L. 1. Mathematik i 1

— L. 3. Historie i 2 L.
— R. 2. Religion i 3 L.

6 M. b. 1. Norsk . . .
5 M. a. Naturfag . .
5 M. b. 1. Latin
4 M. b. Historie kl. 8
3 M. a. Religion
3 M. b Religion

8V4—9 i 3 etage : Christensen.
i 2 etage : Nærup.

L. Eliassen (censor Johannesen og 
professor Schjøtz).

Johanssen (censor Lund).
J. Gjør (censor Ödland).

Christensen (censor Corneliussen).
. Nærup.
. Torp.
. Siewers.
. Brun.
. Domaas.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4'/4—41/2i3etage: Holt.
i 2 etage: Wesenberg.

2 L. G. Engelsk i 4 M. a............. Wesenberg.
2 R. G. Historie og geografi i 5 M. a. M. Gjør og Nærup.
1 R. G. Geografi i nr. 13 . . . . Nærup og Johanssen.
6 M. a. Naturfag................Holt (censor Schule-

rud).
6 M. b. 2. Historie..................... Brock (censor Ræder),
5 M. b. 2. Latin ....................................Torp.
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Onsdag 1ste juli.
Formiddag.

Inspektion kl. 83/4—9 i 3 etage : Tomøe.
i 2 etage: Domaas.

Ex. art. L. 1. Historie i 1 L. ... Johanssen (censor Lund). 
— L. 2 og 3. Fransk i 2 L. . . Gjertsen (censor Ottesen). 
— R. 1. Naturfag i 3 L. . . . Tornøe og Kaalaas (censor 

Schulerud ogprof. Schjøtz).
1 L. G. 1. Latin i nr. 13 . . . . M. Gjør.
5 M. b. 1. Norsk.......................Christensen.
4 M. a. Geografi.................... Siewers.
4 M. b. Norsk kl. 8............... Domaas.
3 M. b. Regning kl, 8 .... Eliassen.
2 M. Naturfag kl. 11 . . . . Eliassen.
1 M. Historie............................ frk.«Heyerdahl.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4'/4—4^2 i 3 etage: Bomhoff.
i 2 etage: Christensen.

1 L. G. 2. Latin i nr. 13 . . . . M. Gjør.
1 R. G. Mathematik i 5 M. a. . . Nærup.
6 M. b. 2. Fransk....Schram (censor Hj. Lyche).
6 M. b. 3. Religion i 6 M. a. . . Bomhoff (censorJespersen).
5 M. b. 2. Norsk...............Christensen.

Sangprøve kl. 1.
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Torsdag 2den juli.
Formiddag.

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

Ex. art. R. 2.Norsk og oldnorsk i 1 L. Gjør (censor Lassen).
2 L. G. Fransk........................ Gjertsen.
2 R. G. Naturfag i nr. 13 . Tornøe og Kaalaas.
6 M. a. Engelsk .... Wesenberg (censor Grüner).
5 M. a. Geografi .... Siewers.
5 M. b. 1. Tysk........................ Bratt.
4 M. a. Mathematik . . . Holt.
3 M. a. Tysk..............................Schram.
3 M. b. Norsk........................ Christensen.
2 M. Historie .... Jolianssen.
1 M. Regning .... frk. Heyerdahl.

Eftermiddag..

Inspektion kl. 4’/4—4’/2 i 3 etage: Brock,
i 2 etage : Jolianssen

1 R. G. Norsk i nr. 13 . . Jolianssen.
6 M- b. 1. Historie .... Brock (censor Ræder).
5 M. b. 2. Tysk........................ Bratt.
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Fredag 3die juli.
Formiddag.

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

Nærup.
Eliassen.

Ex. art. L. 2. Religion i 1 L. . Bomhoff (censor Ödland).
— R 1. Geografi i 3 L. Gjør og Nærup (censor Gundersen)

2 R. G. Engelsk i 4 M. a. Wesenberg,
1 L. G. 1. Fransk i nr. 13 Gj ertsen.
4 M. b. Latin kl. 8 Bratt.
3 M. a. Geografi kl. 8 Siewers.
3 M. b. Geografi kl. 10 . . Siewers.
2 M. Regning . . . . Eliassen.
3 S. a. Norsk skr. , frk. Aubert.
3 S. b. Norsk skr. frk. Larsen.
2 S. Norsk skr. . frk. E. Heyerdahl.

Eftermidd ag.

Inspektion 4l/4—4'/2 i 3 etage: Scliram.
i 2 etage: Johanssen.

2 L. G. Latin....................... Brock.
6 M. b. 1. Fransk.......................Scliram (censor Hj. Lyche).
6 M. b. 2. Mathematik i 6 M. a. Nærup ( — Fearnley).
5 M. a. Tysk....................... Johanssen.
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Lørdag 4de jluL
F ormiddag.

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

Ex. art. L. 1. Latin i 1 L. Bratt (censor Jynge).
— R. 2. Geografi i 3 L. Gjør og Nærup (censor Gundersen)

1 L. G. 2. Fransk i nr. 13 Gjertsen.
6 M. a. Norsk . . . ,. Johanssen (censor Corneliussen).
5 M. b. 1. Mathematik Eliassen.
4 M. a. Naturfag . Kaalaas.
4 M. b. Geografi kl. 8 . Siewers.
3 M. a. Historie . Brun.
2 M. Norsk . . . ,. Christensen.
1 M. Tysk . . . .. frk. Heyerdahl.
3 S. a. Norsk . . . ., frk. Aubert.
3 S. b. Norsk ... . frk. Larsen.
2 S. Norsk . . . . frk. E. Heyerdahl.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4'/4—i 3 etage: Eliassen, 
i 2 etage: J. Gjør.

2 R. G. Religion i 5 M. a. J. Gjør.
1 R. G. Fransk i nr. 13. Schram.
6 M. b. 3. Historie . . . Brock (censor Kæder).
5 M. b. 2. Mathematik . . Eliassen.

Sangprøve kl. 1.
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Mandag 6te juli.
Formiddag.

Inspektion kl. 8V4—9 i 3 etage: Holt.
i 2 etage: Christensen.

Ex. art. Græsk i 1 L. Torp (censor Grøterud).
2 L. G. Matlim. 6 M. a. Holt.
1 R. G. Historie i nr. 13 Jolianssen.
6 M. b. 2. Religion • Bomhoff (censor Jespersen)
5 M. a. Fransk Schram.
5 M. b. Historie kl. 8 . Siewers.
4 M. b. Mathematik kl. 8 Tornøe.
3 M. a. Naturfag • Kaalaas.
3 M. b. Tysk Christensen.
2 M. Religion Brun.
1 M. Norsk . frk. J. Heyerdahl.
3 S. a. Historie frk. Aubert.
3 S. b. Religion frk. Larsen.
2 S. Religion frk. E. Heyerdahl.

Eftermiddag.
Inspektion kl. 4^4—4'/2 i 2 etage: Eliassen.

1 L, G. 1. Mathem. i nr. 13 Eliassen.
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Tirsdag 7de juli.
Formiddag.

Inspektion kl. 8:,/4—9 i 3 etage: Brook.
i 2 etage: Johanssen.

Ex. art. L. 3.. Latin i 1 L. . Bratt (censor Jynge).

2
— R.
R. G.

1. Historie i 3 L. . Brock ( —
Fransk i nr 13 Gjertsen

Schjøth).

6 M. a. Mathematik . . Eliassen ( — Fearnley).
6 M. b. 1. Geografi . . . Siewers ( — Sundt).
6
4
3
3
3
2

M. b.
M. a.
M. a.
S. a.
S. b.
S.

3. Norsk i 5 M, b. Christensen ( —
Norsk .... Johanssen.
Regning . . . Holt.
Regning . . . frk. Aubert.
Geografi . . . frk. Larsen.
Regning . . . frk. E. Heyerdahl.

Eftermiddag,

Inspektion kl. 4'/4—4'/2 i $ etage:

Corneliussen).

Tornøe.
1 L. G. 2. Mathem. i nr. 13 Eliassen.
5
3

M. b.
M. b.

1. Naturfag i 5 M. a. Tornøe.
Historie . . . Johanssen.
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Onsdag 8de juli.
Formiddag.

Inspektion

Ex. art. L. 1. Græsk i 1 L. 
— L. 2. Mathem. i 2 L.

kl. 83/4—9 i 3 etage: Brun.
i 2 etage: Jolianssen.

. Torp (censor Grøterud).
. Eliassen ( — Johannesen).

— L. 3. Norsk og oldnorsk i 3 L.
Gjertsen og Bratt ( — Lassen).

— R. 2 .Historie i nr. 13 Brock. ( — Schjøth).
G M. a. Historie Brun. ( — Ræder).
G M. b. 2. Norsk .... Christensen. ( — Corneliussen).
5 M. a. Norsk i 4 M. b. Jolianssen.
5 M. b. 2. Naturfag i 4 M. a. Tornøe
2 M. Geografi kl. 8 i 1 M. Siewers.
1 M. Geografi kl. 10 . Siewers.
3 S. a. Religion frk. Aubert.
3 S. b. Regning frk. Larsen.
2 S. Geografi frk. E. Heyerdahl.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 4’/^—4y2 i 3 etage: Holt.
i 2 etage: J. Gjør.

1 R. G. Religion i nr. 13 J. Gjør.
6 M. b. 1. Naturfag . . . Holt (censor Schulerud).
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Torsdag 9de juli.
F ormiddag.

Inspektion kl. 83/4—9 i 3 etage : Bomhoff.
i 2 etage: Christensen.

Ex. art. R.
— R

1. Religion i 1 L.
2. 1

J. Gjør (censor Odland).

— L.
/ Engelsk i 3 L. . .2. / Schram ( — Brekke).

2 L. G. Religion i 6 M. a. . Bomhoff.
2 R. G. Mathematik i 3 M. b.. Nærup.
1 L. G. 1. Historie i nr. 13 ... Johanssen.
6 M. b. 3 Naturfag........................... Holt (censor Schulerud).
5 M. a. Religion........................... Domaas.
5 M. b. Geografi kl. 8 Siewers.
4 M. a. Tysk................................. Wesenberg.
4 M. b. Tysk kl. 8...................... Bratt.
3 M. a. Norsk................................. Brun.
2 M. Tysk................................. Christensen.
1 M. Religion........................... frk. J. Heyerdahl.
3 S. a. Geografi........................... frk. Aubert.
3 S. b. Historie...........................

E f t e r m i d d a g.

Inspektion kl. 41/4—4l/a

frk. Larsen.

i 3 etage : Schram.
2 etage: Eliassen.

1 L. G. 2. Historie i nr. 13 Johanssen.
6 M. a. Tysk................................. Schram (censor Pauss).
G M. b. 1. Mathematik...................... Nærup ( — Fearnley).
G M. b. 2. Latin (i 3 L. G.) . Brock ( — Lovrum),
3 M. b. Naturfag........................... Eliassen.

Sangprøve kl. 1.
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Fredag 10de Juli.
Formiddag.

Inspektion kl. 83/4—9 i 3 etage: Bratt.
Ex. art. L. 1. Fransk i 2 L. . . Gjertsen (censor Ottesen og 

prof. Storm).
— L. 2. Latin i 1 L. . . Bratt (censor Jynge).

Engelsk i 3 L. . Scliram ( — Brekke).

R 2. Mathematik i nr. 13 Holt ( — Johannesen).

— R. 1J
— L. 3. I

Lørdag 11te juli.
Formiddag.

Ex. art. L. 3.
Inspektion kl. —9 i 3 etage: Torp.

Græsk kl. 8 . . . Torp (censor Grøterud og 
prof. Weisse).
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Udlevering af karaktersedlerne foregaar for smaaklas- 
serne fredag 10de juli kl. 11, for de øvrige klasser ved 
skolens aarsfest, som holdes lørdag Ilte juli kl. 1 i gym
nastiklokalet; indgang fra St. Olafsgade.

Disciplene møder kl. 12'/3 i sine klasseværelser.

Ferierne varer til mandag 24de august kl. 12 for
middag.

De til 1ste smaaklasse indmeldte disciple møder tirsdag 
1ste september kl. 12. De øvrige nye disciple møder til 
optagelsesprøve mandag 24de august kl. 9 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 1885,

Fr. Gjertsen. M. Gjør.




