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Det franske samfund før revolutionen.

Før den store franske revolution indeliavdes al magt, alle 
forrettigheder, alle godser, alle æresstillinger af kongen, adelen og 
gejstligheden. De 25 millioner, der regnedes til folket, de arbei
dende og producerende klasser, stod udenfor staten eller regnedes 
i al fald med til staten, kun forsaavidt som de udnyttedes af 
kongen, de 130 000 præster og de 140 000 adelsmænd. I dette 
forhold ligger revolutionens forklaring. Det havde udviklet sig 
historisk, og det har havt sin historiske berettigelse paa grund af 
de tjenester, de tre institutioner har ydet landet; thi de har hver 
til sin tid havt ledelsen i udviklingen, stillet de store opgaver eller 
taget førerskabet i store foretagender og gjennem et vældigt og 
langvarigt arbeide ydet et væsentligt bidrag til grundlæggelsen af 
det moderne samfund. Men forholdet var blevet et andet. Deres 
historiske mission var forbi, og den herskerstilling, som de havde 
indtaget i kraft af sine fortjeneste!’, havde de forlængst forspildt 
formedelst sit misstyre. Efter de store handlinger var kommet 
den dovne uvirksomhed og de uværdige nydelser. Kongedømmet 
var ikke længere den rastløst arbeidende og ordnende kraft, som 
havde skabt landets enhed indad og gjort det anseet og frygtet 
udad. Kirken var ikke længere den hellige ilds vogter og menneske- 
kjærlighedens arne, men den mørkeste intolerances hjem, og dens 
prælater var vel saa ivrige i at dyrke solguden i Versailles som 
himlens herre. Og adelen, ætlingerne af middelalderens selvraadige 
baroner og riddere, de, der engang havde styret landet og som, 
efter at deres politiske magt var knækket, havde vist sin kraft i
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krigerske foretagender og lysende bedrifter, havde endog mistet 
sine militære instinkter og høstet skam og vanære paa de tyske og 
italienske slagmarker og nedværdiget sig til at gjøre kongelig lakei- 
tjeneste. Med dette store forfald for øie kan man ikke undre sig 
over, at revolutionen kom, men snarere over, at den ikke kom før. 
I sandhed, den garnle samfundsbygning maa have været solid i 
sine sammenføjninger, fast i sine grundvolde. Jeg skal nu i det 
følgende i store træk søge at give et billede af den, saaledes som 
den viser sig i det 18de aarhundrede.

I.

Kongen, geistliglieden, adelen.

Kongedømmet var i Frankrige under Richelieu og Ludvig 14de 
blevet fuldstændig uindskrænket. Dette var skeet derved, at de 
gamle institutioner, som bandt kongens hænder, rigsstænder, pro- 
vincialstænder, notableforsamlinger, parlament*),  arvelige embeder, 
dels var tilintetgjorte, dels tilsidesatte, dels berøvede sin selvstæn
dighed. Af denne absolutisme som kjendsgjerning opstaar absolutis
men som theori.

*) Parlament kaldes i Frankrige de kongelige domstole; derved for- 
staaes altsaa ikke en repræsentativ forsamling som i England.

Ludvig 14de har vistnok ikke sagt; «l’état c’est moi», om 
han end kunde have sagt det; men han har i sine mémoirer, hvori 
han fremsatte sine anskuelser til sin efterfølgers oplærelse, udtrykt 
den samme tanke ligesaa tydelig, om end mindre aforistisk. Det 
heder her: «Han, som har givet menneskene konger, har villet, 
at man skal ære dem som hans statholdere, idet han har forbeholdt 
sig selv at føre tilsyn med deres opførsel. Hans vilje er, at en
hver, der er født undersaat, skal adlyde uden kny.» At denne 
lære er faldt i god jord, kan man forstaa, naar man læser Ludvig 
15des ord til pariserparlamentet: «I min peron alene hviler 
suveræniteten. Mig alene tilhører den lovgivende myndighed uden 
afkortning. Den offentlige orden udgaar i sin helhed fra mig; jeg 
er dens øverste vogter. Mit folk er ét med mig; nationens rettig
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heder og interesser, som man vover at fremstille som forskjellige 
fra monarkens, hænger ifølge sagens natur paa det nøieste sammen 
med mine og hviler kun i mine hænder.»

Klarere kunde ikke kongedømmet af Guds naade formuleres. 
Kongen er uindskrænket i sin magt, ansvarsløs for sin styrelse, 
Guds statholder med pligter kun ligeoverfor denne. Og dog skulde 
denne theori tilspidses end yderligere; det var forbeholdt Bossnet, 
absolutismens theologiske historiker, at hævde en betragtning, som 
en smule beskedenhed vel hindrede kongerne i at gjøre gjældende 
selv, den nemlig, at disse var Guds ligemænd, ja selv guder. -Det 
heder i hans «Politique tirée de l’écriture sainte»; «Navnet Chri
stus (den salvede) er givet kongerne, og man ser dem overalt kal
des Herrens salvede. — O konger, I er guder, d. v. s. i eders 
myndighed og paa eders pande aabenbarer guddomsmagten sig. — 
Ät tale ondt om kongen er en forbrydelse, der fortjener den haar- 
deste straf, fordi den næsten er lig med gudsbespottelse.» Videre 
lod det sig ikke godt gjøre at komme.

Med denne lære stemmer det godt, at kongen gjorde for
dring paa en uindskrænket eiendomsret til al Frankriges jord. 
Denne eiendomsret, der vel har sin historiske forklaring i den feu
dale retsbetragtning, at vasallen eier sit len, og at altsaa kongen ved 
lenenes inddragning tillige tilegnede sig alle vasallens rettigheder, 
hævdedes af Ludvig 14de ubetinget. Men han gik videre, han 
hævdede sin eiendomsret til alt, hvad hans undersaatters var. Sta
ten blev hans personlige domæne. Alle dens indtægter var hans, 
og al hans gjæld statens. St. Simon siger, at han tvilte ikke paa, 
at hans undersaatters eiendom var hans, og at det kun var af pur 
naade, naar han ikke berøvede dem noget, og en af Ludvig 15des 
finansministre udtalte freidig, at borgernes gods er kongens, og 
kongens gjæld er statens.

Man vilde tage meget feil, hvis man vilde tro, at lignende 
paastande kun havde en theoretisk betydning og ikke gjordes gjæl
dende i virkeligheden. Tvertimod, kongen ikke alene lærte, men 
handlede ud fra den betragtning, at alle statsindtægter var kongens 
personlige indtægter. Uden kontrol, uden grænse, uden ansvar øste 
han af statskassen med fulde hænder. I kraft af denne betragt
ning tillader han sig af rigets aarlige indtægter, 450 millioner francs, 
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at bruge 45 millioner eller mere til sit og- hoffets underhold. I 
kraft af denne betragtning bygger Ludvig 14de Versailles for 
400 millioner frs. (1200 i vore penge), ofrer Ludvig 15de 32 
millioner frs. paa M.me Pompadour, tillader Maria Antoinette sig i 
et enkelt aar at bruge 250 000 frs. til sit personlige udstyr, 
smykker ikke medregnet, holder kongen 4000 heste i sine stalde 
og ligesaa mange personer til sin betjening. Men som en følge af 
denne ret ei’ ogsaa den aarlige underballance i budget i aarene 
umiddelbart før revolutionen 57 millioner frs. og statsgjælden det 
uhyre beløb af 472 milliard, i vore penge over det dobbelte.

Denne sammenblanding af konge og stat strakte sig over alle 
omraader. Alle statssager er kongens, ministrene er kongens, 
hæren er kongens, domstolene er kongens. Der er kun tale om 
kongens veie, om kongens mynt, ja om kongens fængsler. Han 
fører krig og slutter fred efter behag, af dynastiske, private interes
ser eller formedelst en elskerindes luner. Og han kan længe 
gjøre det trygt, uden frygt for kritik eller daddel; thi saa dybt 
har troen paa kongedømmets ufeilbarhed slaaet rødder i den al
mindelige bevidsthed, at man vel kan finde en kongelig foranstalt
ning haard, men aldrig uretfærdig.

Saaledes er kongen det centrum, hvori alle radier mødes, det 
hjerte, hvis slag regulerer statslegemets blodomløb. Men ved saale
des at samle al myndighed i sin person har kongen paataget sig 
den forpligtelse at udføre alle styrelsens funktioner selv. Dette 
skabte en centralisation i styrelsen, som har været og er den dag 
idag en af den franske stats store ulemper. Den skabte en umaade- 
lig talrig embedsstand, der- alle lige fra ministrene til de laveste 
funktionærer var kongens tjenere eller kommiser, et hierarki med 
en uendelig trinrække, hvis afhængighed gjorde dem krybende opad, 
hovmodige og hensynsløse nedad, hvis talrighed umuliggjorde en
hver kontrol, og hvis nensartethed, opstaaet som den var af gamle 
og nye elementer, arvelig civ ladel og afsættelige embedsmænd, 
gjorde styrelsen tungvindt, indviklet, vilkaarlig og urimelig kostbar. 
Man kan let tænke sig, hvilket uhyre krav, der maatte stilles til 
den mand, der skulde holde hele dette indviklede maskineri igang. Det 
laa høit over alle menneskelige kræfter. Ludvig 14de, der havde 
en høi følelse af sine kongelige pligter, og som trods sine forlystel



5

ser vidste at finde tid til at beskjæftige sig med statssager, magtede 
ikke dette hverv. Ludvig 15de lod «den gode maskine» gaa efter 
behag. Ludvig 16de, hvis følelser var ligesaa gode, som hans 
vilje var svag og hans evner var smaa, opgav forsøget med at 
bringe den i orden efter et par tilløb; maskinen fik gaa, til den 
gik istykker.

Dybt under kongen, men høit over det menige folk staar de 
to stænder, geistlighed og adel. Af sin gamle magt havde de be
varet lidet eller intet, men saameget desto mere af forrettigheder.

Geistligheden var den eneste stand i riget, som dannede en 
korporation med særegne organer, hvorigjennem den kunde udtale 
sig. Og hvilken korporation! Taine anslaar dens Tal til 130 000, 
mænd og kvinder, hvoraf den overveiende del hørte til klostergeistlig- 
heden (le elergé régulier). En geistlig lærd angiver derimod tallet 
til 400 000 i 1762, og i 1768, efter jesuiternes fordrivelse, til 
250 000, hvoraf 129 erkebisper og bisper og 700 titulære abbeder 
(abbés commendataires), d. v. s. abbeder, som hævede indtægterne 
af sit abbedi uden at bestyre det. Denne geistlighed eiede 4 å 
5000 klostre, 60 000 kirker og kapeller og henved en fjerdedel 
af Frankriges jord. Dens aarlige indtægter beløb sig til 350 
millioner frs.

Sin anseelse og sine rigdomme havde den vundet ved de store 
fortjenester, den tidligere havde indlagt sig. Den havde været mid
delalderens store aandsmagt, videnskabens og kunstens dyrker, de 
lidendes og fattiges beskytter, det fredelige og nyttige arbeides be
fordrer, korstogenes leder, rettens og moralens vogter, fordomsfri 
og demokratisk midt i sin afsluttethed. Den havde bevaret meget 
af sin indflydelse og alle sine rigdomme, skjønt den havde svigtet 
sine traditioner, skjønt den var bleven verdslig, utaalsom, lysræd 
og fordærvet. Den havde bevaret dem ved at klynge sig op til 
det opadstræbende kongedømme, hvis handlinger og fordringer den 
gav sin theologiske sanktion, hvis forgaaelser den, gav syndsfor
ladelse, men som til gjengjæld af den laante sine ministre, sine 
hofmænd eg sine skriftefædre og til dens fordel forfulgte jansenister 
og hugenotter.
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Den franske gejstlighed blev under l’ancien régime en følelig 
og lydig geistlighed, ivrig i kongens tjeneste ligetil at bekjæmpe 
pavens autoritet og benægte hans ufeilbarhed. Den siger i 1680 
i anledning af Ludvig 14des strid med paven om retten til at 
nyde bispestolenes indtægter under deres ledighed: «Det har smerte
lig berørt os, at man truer kirkens ældste søn og beskytter. Vi 
er saa nøie knyttede til Deres Majestæt, at intet kan skille os.»

Paa en overordentlig kirkeforsamling i 1682 bestrider den 
pavens verdslige magt, sætter konciliernes beslutninger over pavens 
og anerkjender hans afgjørelser i trossager, kun forsaavidt de faar 
kirkens samtykke.

Det var rimeligt, at kongen paa sin side viste sig naadig 
mod en saa følelig korporation. Den fik beholde sin forsamlings
ret, til en vis grad sin jurisdiktion, og, hvad der var det vigtigste, 
fritagelse for de væsentligste skatter, navnlig for den betydeligste, 
grundskatten. Denne korporation, der, som allerede nævnt, eiede 
henved en fjerdedel af Frankriges jord, og hvis aarlige indtægter 
af jord, tiende og andre feudale rettigheder løb op til 350 millioner 
frs., betalte regelmæssig 3 millioner, aldrig over 10 millioner 
aarlig til staten eller kongen, men ikke i form af skat, men under 
navn af «frivillig gave.» Den havde sin egen kasse, drev han
delsforretninger og laaneoperationer, og satte sig yderligere fast i 
kongens gunst ved at hjælpe ham, naar han var i knibe. Forhol
det var i det hele udmerket. Selv jesuiterne viste sig følelige og 
var i stor gunst hos kongen, indtil Mme. Pompadour og hertugen af 
Choiseul af forskjellige grunde var bievne forbitrede paa dem og i 
1764 drev igjennem ordenens forjagelse.

Geistligheden faldt i to klasser, ordensgeistligheden (le clergé 
régulier) og kirkegeistligheden (le clergé séculier).

Foruden de gamle geistlige ordener var der i det 16de aarh. 
opstaaet en mængde nye, stiftede for de forskjelligste formaal, for 
indre og ydre mission, for bekjæmpelse af protestanter, for skole
væsen, for opdragelse af adelige unge piger, for barmhjertigheds- 
virksomhed, for hospitalstjeneste o. 1. Klostrenes tal voksede saa 
sterkt, at kongen maatte sætte en stopper derfor. Men saa var 
jo heller ikke klostrene som regel askesens hjem, den himmelvendte 
forsagelses bolig, det flittige arbeides arnested. Det skriftord, som 



var skrevet over indgangen til den første middelalders klostre: «ei 
guld, ei sølv, ei kobber skulle I have i eders bælter», var forlængst 
udvisket. I ethvert tilfælde fornægtedes disse ord af klostrenes 
øverste. Nu tjente klostrene til medgift for adelige damer, til be
rigelse for de titulære abbeder. Klostrenes umaadelige indtægter 
og store jordegods anvendtes nu mest til at sætte det 18de aar- 
hundredes elegante, skeptiske og frivole abbeder, hvis eneste befat
ning med aandelige ting bestod i, at de engang havde taget ton
suren, istand til at gjøre sig tilværelsen behagelig i Versailles 
saloner og boudoirer.

Inden den egentlige kirkegeistligked (le clergé séculier) var 
der to skarpt adskilte klasser, hvis vilkaar var saa forskjellige som 
vel muligt. Den høiere gejstlighed bestod af biskopper, domherrer 
og titulære præster, hvilke sidste i lighed med de titulære abbeder 
hævede sit embeds indtægter uden at udføre dets forretninger. 
Denne gejstlighed var rig, overmodig, frivol og overdaadig. Den 
lavere geistlighed, de egentlige præster, var fattige og foragtede, 
som oftest uvidende, men derhos oprigtig religiøse og pligtopfyldende, 
virkelige hyrder for sin hjord.

Den høiere geistlighed havde i det 17de aarhundrede opvist 
mange glimrende navne, en Bossuet, en Massilion, en Bénélon, 
hvis veltalenhed og religiøse nidkjærhed var hævet over enhver ros. 
De høiere embeder var dengang endnu ikke bievne et monopol for 
adelen. Tro mod kirkens gamle, gode traditioner havde Ludvig 
14de aabnet domkirkernes døre for dygtigheden, selv om den var 
borgerlig. Anderledes i det 18de aarhundrede. Da blev prælat
embederne forbeholdt adelen og bortskjænkedes gjerne til kongens 
eller hans maitressers yndlinge uden hensyn til, om de tilfredsstillede 
endog de beskedneste krav til theologisk lærdom eller moralsk van
del, mænd som Dubois og Rohan, der i uværdige nydelser og van
vittig overdaad bortødslede sine embeders umaadelige indtægter, som 
gik op til hundredetusinder, uden at læse en messe eller holde en 
prædiken.

Saameget misligere var paa den anden side den lavere geistlig- 
heds kaar. Præsternes løn var ofte utilstrækkelig til livets nød
vendigste behov, og undertiden laa de i en formelig krig med sine 
af udredslerne til den høiere geistlighed udpinte sognebørn for at 
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faa endog disse smuler. Deres præstegaarde var usle hytter, som 
vinden blæste igjennem. Stundom maatte de tigge hos sine nabo
præster. Om disse ydmyge og ikke sjelden fortræffelige Herrens 
tjenere skriver Voltaire: «Jeg beklager landsbypræsten, som er 
nødt til at slaas med sit sognebarn om et neg, at sagsøge ham, 
at kræve tiende af erter og bønner, at opslide sin elendige til
værelse i evige kjevlerier. — Jeg beklager endnu mere præsten paa 
fast gage, hvem tiendeberettigede munke vover at give en løn af 
40 dukater, for at de hele aaret rundt, milevidt fra sit hjem, ved 
dag og ved nat, i solskin og regn, i sne og is skal udføre de pin
ligste og ubehageligste hverv.» Saa ilde var det, at styrelsen 
gjentagne gange forsøgte at gribe ind for at gjøre disse præsters 
stilling nogenlunde taalelig, men uden at nogen nævneværdig for
bedring opnaaedes.

Og disse stakkels udpinte mennesker, hvem det religiøse livs 
pleie i landet var overladt, og som skjøttede dette hverv med 
saamegen samvittighedsfuldhed, som var saa opofrende og velgjø
rende, at de af sit elendige udkomme delte med sine fattige sogne
børn, led yderligere under sine standsfællers dybe foragt. «Naar 
en prælat kjører forbi», heder det i en beretning fra 1788, «er 
præsten nødt til at kaste sig hovedkuls ned ad en skraaning for 
at nndgaa hestehovene og det smuds, de hvirvler op, hjulene og 
en hoven kusks svøbe. Saa er han, overstænket af søle og med 
sin usle stok i den ene haand og hatten i den anden nødt til at 
hilse ydmygt og hurtig den forlorne hierarch (d. v. s. den falske 
hyrde) bag den lukkede og forgyldte haretdør, hvor han snorker 
paa ulden fra den hjord, som den stakkels præst vogter, medens 
denne selv faar smudset og sveden.»

Intet under, at der ulmede et uforsonligt had mod de rige 
prælater hos disse foragtede præster, og at vi finder dem i de’ 
ivrigste reformvenners rækker, da angrebene paa den gamle sam
fundsorden begynder. Ved valgene til stænderforsamlingen i 1789 
vælges der et overveiende antal præster, der gjør fælles sag med 
trediestanden og saaledes medfører den betydningsfulde omdannelse 
af denne til en konstituerende nationalforsamling.
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Vender vi os nu til adelen, vil vi i meget finde tilsvarende for
hold, noget, der har sin forklaring deri, at de to stænder var nøie 
sammenknyttede saavel ved interesser som ved blodets baand.

Den franske adel havde i middelalderen været landets virke
lige herrer, smaa konger med uindskrænket myndighed inden sine 
len, der tilhørte dem som deres eiendom med jord og befolkning. 
Den var en stolt, selvbevidst og krigersk adel med trang til even
tyr og bedrifter, som erobrer England, Sicilien, Neapel og Portugal, 
som grundlægger riger i Jerusalem og Konstantinopel, feider i tre 
verdensdele, ødende sit blod og sin magt i overmaal af livskraft 
og virkelyst. Den viste heller ingen ringe kulturdygtighed; Nord- 
frankriges krigerske epos og Sydfrankriges milde trubadourpoesi 
er dens skabning, og den franske krønekeskrivning har sine ypperste 
repræsentanter inden dens rækker. Men politisk klog og forudseende 
var den ikke. Den mangler almenaand og gaar snart op i snevre 
standsinteresser. Ligesom den enkelte levede et isoleret liv paa 
sin faste borg, saaledes levede den hele stand et isoleret liv lige- 
overfor det øvrige folk. Medens vi paa den anden side af kanalen 
i et samfund, som dybt var paavirket af det franske, ser en 
konstitutionel frihed grundlagt ved de forskjellige stænders forenede 
anstrengelser, stiller Frankriges adel sig uvillig ligeoverfor enhver 
samvirken med de andre stænder, og spiller derved magten over i 
kongens hænder. Ved slutningen af middelalderen er dens politiske 
magt brudt, og allerede nu begynder dens langsomme omdannelse 
fra en feudaladel til en hofadel, som endelig finder sin afslutning 
under Ludvig 14de, Af sin stolte uafhængighedsfølelse bevarer den 
kun en tilbøielighed til insubordination, en vis blind oprørsaand, en 
trang til at volde ufred uden dybere bevæggrunde eller større for- 
maal. Dens bestræbelser rettes ikke mere paa at gjenvinde sin 
politiske magtstilling, men paa at udnytte enhver leilighed til at 
fravriste kronen forrettigheder og økonomiske fordele. Under Maria 
af Medicis’ regentskab efter Henrik 4des død plyndrer den stats
kassen og tilriver sig titler og æresposter. Richelieu tugter den 
saa alvorlig, at den først efter hans død vover et nyt forsøg paa 
at rebellere, men dette har i al sin fordærveliglied en saa gutteagtig 
karakter, at det efter en parisisk barneleg kaldes «fronden». Efter 
denne bliver den fuldstændig tæmmet. «Selv den store Condé,» 
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siger St. Simon, «er bleven den personificerede frygt og lumpenlied 
ligeoverfor ministrene efter sin tilbagekomst ved Pyrenæerfreden.» 
Dens politiske magt var helt gledet over i kongens hænder, dens 
indflydelse i provinserne neutraliseret af intendanterne. De havde 
ingen repræsentation, thi états généraux og notäbleforsamlingerne 
sammenkaldtes ikke mere, de store rigsembeder, konnetablens og 
rigsadmiralens, var ophævede, fra ministerposterne holdtes de længe 
borte, og guvernørstillingerne i provinserne havde nu ikke synder
ligt andet formaal end den selskabelige repræsentation. Kongen 
havde samlet al styrelse, al lovgivning, al dømmende myndighed i 
sine egne hænder; han samler nu ogsaa om sig de personer, hvem 
denne myndighed tidligere havde tilhørt, og danner af dem det hof, 
hvis hovedformaal blev hans egen forherligelse.

Fra det øieblik, han er sikker paa deres lydighed, lader han 
sin naade strømme over dem. Han tillader dem ikke alene at be
holde de forrettigheder, de endnu har bevaret, men han skjænker 
dem nye. De beholder sin skattefrihed, sine gamle feudale rettig
heder, der tillader dem paa de mangfoldigste maader at skatlægge 
bøndernes jord og arbeide; de faar eneret til de høieste militære 
embeder, ligesom de høieste geistlige stillinger fortrinsvis beklædes 
af de adelige; alle hofcharger, de fornemste ordener og hæderstegn 
forbeholdes dem: de har ret til at halshugges, naar en simpel bor
ger bliver hængt, og ved universiteterne slipper de med en kortere 
studietid end de andre.

Imidlertid dannede dette aristokrati ligesaalidt nogen ensartet 
masse som gejstligheden. Blandt de 140 000 personer, som skal 
have udgjort adelens antal før revolutionen, var der en stor ulig
hed i formue, i rang og livsvilkaar. Adelen havde sin nobilitas 
og sin plebs, den talte i sine rækker prinser af blodet, familier, 
hvis stamtræ gik tilbage til korstogene — skjønt af dem var der 
ikke mange —, men ogsaa — og de var de fleste — mere eller 
mindre nybagte, hvis adelsskab skyldtes kongens, en kongelig elsker
indes eller en ministers gunst, eller erlæggelsen af en klækkelig 
sum, ja undertiden den rene forfalskning. Der var sværdadel 
(noblesse d’épée) og embedsadel (noblesse de robe), der var hofadel 
og provinsadel, hin kun et mindretal, men umaadelig rig, denne 
den langt overveiende del, men skindfattig, men begge lige hov- 
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modige, ørkesløse og unyttige. Herfra gjør dog embedsadelen 
delvis en hæderlig undtagelse; inden dennes rækker kunde man 
finde adskillig dygtighed.

Enkelte af de fornemste adelsmænd sad inde med godser, som 
kun har noget tilsvarende i enkelte engelske jorddrotters eiendomme; 
men i modsætning til disse besøgte de sjelden eller aldrig sine 
godser og havde ingen interesse af at dyrke sin jord. Styrelsen 
overlader de til forvaltere, hvis opgave det var at skaffe herrerne 
saamange penge som muligt, og det kan ikke nægtes, at enkelte 
gjorde sine sager fortræffelig. De godser, som eiedes af prinserne 
af blodet, udgjorde tilsammen én syvendedel af rigets territorium, 
og Necker anslaar indtægten af de eiendomme, som Ludvig 16des 
to brødre, greverne af Artois og Provence indehavde, til 2 millioner 
frs. Enkelte høie embeder var aflønnede med umaadelige gager. 
Saaledes indbragte guvernørposterrie, der tilmed var rene sinekurer, 
idet deres embedspligter væsentlig bestod i at give middage og 
fester, indtil over 150 000 frs. Ikke destomindre var mange af 
disse rige adelsmænd bievne ruinerede ved sit overdaadige liv.

De faa adelsmænd af de gamle familier, der levede paa sine 
godser, var gjerne forarmede og udannede, men derfor ikke mindre 
ætstolte, og med skinsyge vaagede de over de rettigheder, der var 
dem levnede. Eftersom kongedømmet sætter dem udenfor alle deres 
tidligere funktioner i provinsen, bliver de dovne og forsømmelige 
og gider ikke engang drive sit jordbrug. Mange af dem er endog 
saa skindfattige, at de lever ligesaa usselt som sine bønder. De 
blev bondeagtige i sit væsen og optræden, og skjønt deres stamtrær 
kunde være langt ældre end dem, petitmætrene i Versailles kunde 
bryste sig af, gjorde de dog indtryk af at høre til en langt under
legen race med sine ubehøvlede manerer, sine gamascher, jernbe- 
slagne støvler og rustne kaarder. Kun stoltheden og dovenskaben 
viser slegtskabet. De foragtede arbeidet i enhver form som uvær
digt for en adelsmand, ligesaa grundig som den fribaarne græker 
og romer haandverket. Ja arbeide medførte endog tab af adels
skab. Saa maatte de slaa sig igjennem som de bedst kunde, gjøre 
gjæld, sælge sine eiendomme eller udpine sine bønder, som de for
agtede, men som til gjengjæld hadede dem grundig.

Det var eliten af dette arristokrati og dette kieresi, som dannede 
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de franske kongers hof. Man vilde tage feil, hvis man vilde fore
stille sig dette nogenlunde i lighed med et moderne hof. Sammen
lignet med Ludvig 14des og Ludvig 15des vilde selv en Napoleon 
3djes hof kun tage sig fattigt ud, saa overvældende var den glans 
og pragt, der udfoldedes i hint. Hoffet var dengang mere end en 
konges opvartende følge, det var en statsinstitution, saa uadskillelig 
forbunden med kongens person, saa nær knyttet til den kongelige 
myndighed, at «le cabinet de Versailles» var det samme som Frank- 
riges regjering.

Da Ludvig 14de havde grundlagt det absolute kongedømme, 
vilde han skabe en bolig, der var det værdigt. Saa byggede han 
i en ørken, som han med umaadelig bekostning omdannede til en 
milevid, symmetrisk anlagt park, Versailles med sin 450 meterlange 
fagade, sine uendelige kolonnader, sine vældige sale, sit theater, 
sine springvand, sine orangerier, sine kaserner, sine stalde, et 
umaadeligt tempel, hvor en moderne Zens, lige skjøn, lige majestæ
tisk og lige kvindekjær som grækernes, tilbades af tusinder af tem
peltjenere, et slot saa uskikket i sin vælde til at bruges uden til 
repræsentation i hine tiders storartede stil, at eftertiden i sin for
legenhed med at benytte det paa en maade, der kunde svare til 
dets bestemmelse, har ladet det ligge som et uhyre historisk musæum, 
hvis rige skatte med forstaaelsesløs forbauselse beskues af den 
brogede mængde, som hver søndag myldrer gjennem dets sale og 
korridorer.

Kongen havde samlet al administration, al lovgivningsmyndig
hed, al jurisdiktion i sig selv som statens midtpunkt. Han samler 
nu ogsaa alle dem, der tidligere havde indehavt disse myndigheder, 
om sig. Fra alle Frankriges provinser drages kirkens prælater og 
de fornemme adelsmænd til Versailles, hvor de gjør sig til villige 
tjenere for den nye gud, der til gjengjæld lader sin naade rigelig 
strømme udover dem i form af indbringende embeder, titler, pensio
ner, gunstbevisninger af enhver art. Versailles bliver som et 
paradis., Den som engang har smagt dets salighed, betragter forvis
ningen derfra som en ulykke; udenfor dets mure er det skjønne 
Frankrige kun som en ørken. «Deres majestæt», siger en hof
mand, «langt fra Dem er man ikke alene ulykkelig, man er latterlig.» 
Hvad under, at Versailles blev til en hel by, en lykkelig stad, 
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hvorfra alt arbeide, al bekymring var banlyst, hvor alt var viet 
■den uforstyrrede nydelse og glæde, hvor et tarveligt kammer i den 
kongelige nærhed agtedes Jiøiere end det herligste slot i Paris eller 
provinsen.

Enkelte tal vil bedre end alt andet give et begreb om for
holdenes storhed. 10 000 mand kavaleri og infanteri dannede 
kongens garde (maison militaire); hans betjening besørgedes af 4000 
personer (maison civile). Det hele var ordnet som en formelig 
administration i 24 departementer med en vidtløftig rangorden. 
Men ikke alene kongen, ogsaa alle andre kongelige personer havde 
sit «hus» med tusinder af tjenere. Og man maa ikke tro, at det 
blot var uadelige, som udførte lakeitjeneste hos kongen. Nei, Frank- 
riges første adelsmænd kappedes om den ære at betjene kongen, 
og der stod langt større glans af og førte langt sikrere til ud- 
merkelse at have ret til ved kongens opstigning (lever) at række 
ham hans tøfler eller benklæder end at tjene landet i hæren eller 
styrelsen, selv om det skede med aldrig saa stor hæder.

Enhver religion vil efterhaanden danne sig en bestemt kul
tus, gjennem hvis former den søger at give sit indhold et sanse
ligt udtryk. Ogsaa denne religion — thi absolutismen var en 
religion saa godt som nogen —• fik sine ritus, jeg kunde fristes 
til at kalde det en gudstjeneste, der i ceremoniellets pragt og om
stændelighed ikke giver den katholske noget efter. Digtningen, 
kunsten, historien og veltalenheden tager den i sin tjeneste, og 
selve de religiøse handlinger bliver til forherligelse af kongen mere 
end af G-ud. Enhver af kongens handlinger, lige fra han stod op, 
til han gik tilsengs, hans fornøielser, hans maaltider, ja selv toilettets 
intimeste handlinger foretoges med et alvor og en højtidelighed, 
som om det var betydningsfulde statshandlinger. Alt, selv det 
ubetydeligste, fik sit værd, naar det havde forhold til kongen. At 
holde lyset, naar han gik tilsengs, at række ham hans klædnings
stykker, naar han stod op, var naadeshandlinger, der vakte mis
undelse, og tilladelsen til at bære en egen slags blaa trøie foret 
med rødt i lighed med en, han selv bar, bragte større ære end 
marschalsstaven.

Kongen er aldrig alene. Ludvig 14de elskede at se sig 
omgivet af hoffets tusinder, at se dem ydmygt bøie sig for ham, 
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naar han med den majestæt og den udsøgt fornemme holdning, 
der var ham egen, 'skred gjennem de straalende haller, hilsende 
enhver efter hans rang, med det fuldkomne kjendskab til den enkelte, 
som han havde. Lykkelig den, som fik et smil, et ord, ve den, 
som hans øvede øie ikke fandt; han var for bestandig i unaade. 
«Jeg kjender ham ikke», eller «jeg ser ham aldrig», det var ord, 
der klang som en dødsdom for den, de rammede.

I et samfund, hvor menneskenes tanker ikke er rettede paa 
alvorlige formaal, der ikke lever for politik, videnskab, kunst, for
retninger eller arbeide, der ikke foruroliges af tanken paa det dag
lige udkomme, der kort sagt er fri for alt det, som i en urolig og 
virksom tid gjør tilværelsen til en anstrængelse, en kamp, i et 
saadant samfund, over hvis glade sorgløshed intet af alt dette kaster 
skygge, ophøies livets smaa forhold til en rang og betydning, som 
de, der lever udenfor det, kun vanskelig kan forstaa. I et saadant 
samfund ophøies de ydre former, den udsøgte belevenhed, det smidige 
væsen, den slebne, lette konversation, der skyer enhver fordybelse 
i emnet, men behændigt glider hen over overfladen, til idealer. Ingen
sinde har dette vist sig klarere end ved det franske hof under det 
gamle styre. Aldrig har der været et fuldkomnere selskabsliv med 
en finere duft og et større behag. Aldrig har menneskene levet i 
den grad for at udvikle de selskabelige former til en finhed og 
fuldkommenhed, der kunde gjøre livet til en evig fest. Aldrig har 
menneskene ført en tilværelse mere fri for bekymringer og den 
melankoli, som enhver alvorligere livsførelse aldrig vil undlade at 
medføre. Aldrig har der levet en siegt, som mere sorgløst er 
vaagnet til dagens gjerning, jeg vilde sige dagens tidsfordriv, og 
aldrig har nogen siegt gaaet til hvile med en samvittighed saa 
lidet besværet over den dag, som var gaaet, og saa lidet bekymret 
for den dag, som skulde komme. Aldrig har der været nogen siegt, 
hos hvem al forskjel mellem gamle og unge var mere udviklet, thi 
ungdommen havde alderdommens ligevegt og alderdommen ungdom
mens livsglæde. «Den, som ikke har levet før 1789 », siger Talley
rand, «kjender ikke tilværelsens sødme.» «Var man nogensinde 
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gammel i den tid?» siger George Sands bedstemoder til sin datter
datter; «det er revolutionen, som har ført alderdommen ind i verden. 
— Man forstod at leve og dø dengang, man havde ingen ubeleilige 
svagheder. Man nød livet, og naar afskedens time slog, søgte 
man ikke at give andre afsmag paa at leve. Min gamle mands 
sidste hilsen til mig var en opfordring til at leve et lykkeligt liv.»

Men man naar ikke en saadan formens fuldkommenhed uden 
vedholdende arbeide og en uafladelig agtpaagivenhed paa sig selv. 
Thi ikke alle havde de naturlige anlæg til i alle forhold at holde 
sig i sin rolle som Ludvig 14de, om hvem M.lle Scudéry siger, at 
han «bevarede en verdensherskers mine, selv naar han spillede 
billard.» De fleste naaede denne fuldkommenhed gjenhem opdra
gelse fra barndommen af, en opdragelse, hvis fornemste leder var 
danselæreren, og kun med megen flid og møie erhvervede de sig 
den smidighed, der maatte til, naar man skulde bevæge sig i denne 
myldrende verden uden at støde hverandre paa albuerne. Salon
livet blev en kunst, som slugte alle andre interesser, som drog 
menneskene bort fra politik, affærer, familie, hjem, ja som tilintet
gjorde alle anlæg for disse ting og lagde beslag paa ethvert minut 
af deres tid. De gjælder kongen ikke mindre end de andre. «Hvis 
jeg var konge i Frankrige,» siger Fredrik 2den, «maatte jeg øje
blikkelig gjøre en ny konge til at repræsentere». Derfor var denne 
siegt ogsaa saa lidet skikket til at modstaa revolutionens storme. 
Den blev uskikket til alt andet end til at bevæge sig paa de bonede 
gulve. Dens liv er ogsaa et liv inden døre, fjernt fra naturen og 
stridende mod al natur. Ja man kan sige, at det naturstridige 
var dens ideal. «I denne tid er hjerternes skin den egte sol og 
den skjønneste himmel et malet loft», siger Taine. Og efter dette 
ideal former de sine boliger, sit bohave, sine dragter, sit sprog, 
sine følelser, sin opdragelse. Enhver originalitet forsvinder og giver 
plads for en kunstig ensartethed; enhver selvstændig følelse under
trykkes, thi den er en hindring under kappestriden om den 
kongelige gunst. Hofmændene bliver for at bruge La Fontaines 
udtryk, «fjedre», der alle bevæges af én vilje, et «kamæleon
folk», et «abefolk», som er hvad fyrsten vil det skal være, i liv, 
i seder, i meninger, ja i tro. La Bruyére har derom et frygteligt 
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ord: «en from mand er en saadan, som mider en asketisk konge 
vilde være atheist».

Men der gives øieblikke, da menneskene føler alle disse for
mer, hvori livet indsnøres, som trykkende lænker, de mere end 
gjerne vil ryste af sig. Selve glæden trætter, og desto mere, jo 
mere formbundet den er. Endog kongerne føler sig undertiden 
trykkede af hoflivets evige parade. Ludvig 14de ombytter Ver
sailles med Marlys relative ro; Ludvig 15de søger oftere at und
drage sig repræsentationens besværlige pligter ved at tage sin til
flugt til Mine. Pompadours eller Mine. Du Barrys imtimere omgang, 
og Ludvig 16de føler sig ingensinde lykkeligere, end naar han kan 
trække sig tilbage til sit smedeverksted. Kommer der et kraftigt 
stød udenfra, vil menneskene gjøre oprør og bryde ud af etikettens 
tvang. Og dette kom. Rousseaus hærskrig: «lader os vende tilbage 
til naturen» slyngedes ud over dette af kunstige nydelser overmætte 
samfund og fandt gjenklang. Natursværineriets tid kom, og følelsen 
indtog atter sin plads i menneskelivet. Man sværmer for landet, for 
bønderne og deres enkle liv og seder. Den almindelige skepsis viger 
for en vis religiøsitet, og det ansees ikke længere for god tone at 
lægge skjul paa sine følelser. Man skjøtter med iver sine familie
pligter, manden bliver en øm egtefælle, og moderen ammer selv 
sine børn. Marie Antoinette omdanner Trianon til en bondegaard, 
klæder sig ud som bondepige og malker kjørene med høistegne hæn
der, og Ludvig 16d'e søger hvile for hoflivets og regjeringens byrder 
ved at smede laase og tegne karter. — Dog dette natursværmeri 
var i sit inderste væsen kun en mode, tjenlig til at give de slappe 
nerver ny pirring, og hengivelsen til følelsen ytrede sig ofte som 
et uegte føleri, der kun bidrog til at give den herskende demoralisa
tion ny næring og ny dristighed til at træde frem i dagen. Thi 
demoralisationen havde fulgt hoflivet som skyggen legemet. Vist
nok havde dette afslebet tidligere tiders raahed og givet de sel
skabelige former en tiltalende smidighed, men bag denne ydre poli
tur var der ikke en tilsvarende følelsernes finhed og endnu mindre 
moralens renhed. Den havde kastet et slør over den herskende 
usedelighed, men ikke hemmet den, og selv den strengeste rettroen
hed gav ingen sikkerhed for ren moral. TartufTe er mere end 
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historien om en skinhellig libertiner, den er tidens komedie; thi 
dennes inderste væsen er hykleri, at ville synes uden at være, om- 
gjerdende den ydre anstand med de strengeste love, men i hemme
lighed givende sine drifter og passioner frie toiler. Og det kunde 
ikke være anderledes. Naar menneskene ikke faar prøve sig paa 
alvorligere opgaver, vender de sig som tiest mod uværdige nydelser. 
Lediggangen havde skjærpet menneskenes trang til nydelse, saa 
den blev til en hidsende ild i blodet, der drev dem fra forlystelse 
til forlystelse, fra bordets glæder til hazardspillets spænding, fra 
dagens jagt eller væddeløb til nattens orgier, saa de ruineredes 
økonomisk, moralsk og intellektuelt, saa egteskab, familie, hjem, alt 
det, hvorpaa ethvert sundt og rent samfundsliv hviler, opløstes. 
De allerkristeligste konger bliver orientalske haremherrer. Rundt 
Frankriges throne sidder letfærdige kvinder, der ikke blot er de 
muntre festers dronninger, men som er dronninger i magt, som 
styrer landets skjæbne, bestemmer over krig og fred, som uddeler 
titler, embeder, pensioner, og fra thronen gik fordærvelsen nedover 
i videre og videre kredse og gjennemtrængte det hele folk som en 
herjende farsot. En stund formaaede den strenge etikette at lægge 
en dæmper paa lidenskaberne og give livet et ydre skin af værdig
hed eller anstændighed. Men fra det øieblik, naturens evangelium 
prædikes, da det ikke bliver en skam men en ære at bære sine 
følelser tilskue, brister alle de baand, der holdt lidenskaberne i 
tømme, som brændte traade. «Etiketten falder i laser som en 
sminke, der opløser sig», og det store karneval, der opføres rundt 
enevoldsherren i Versailles, som var begyndt saa ordnet, saa høi- 
tidelig og værdig, ender med at opløse sig i en larmende, brusende 
hvirvel, hvor den vildeste løssluppenhed giver sig frit løb, indtil 
dagens kolde, skjærende lys' falder ind over den bølgende vrimmel 
og brat afbryder lystigheden.

IL

Folket.

Alle de, som ikke hørte til de privilegerede stænder, dannede 
trediestanden, folket, tilsammen ikke mindre end 25 millioner menne
sker. Til trediestanden regnedes saaledes videnskabsmænd, forfattere, 

Anderssens skole. 1889. 2 
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civile embedsmand, bankierer, store industridrivende saavelsom 
haandverkere, arbeidere og smaabønder, og selvfølgelig vai’ der ligesaa 
stoi’ forskjel i deres kaar og levevis som i liaandtering. Medens 
saaledes det høiere bourgeoisis mænd var velstaaende, ja delvis rige 
og efterhaanden tilkjæmpede sig en social stilling, som gjorde græn
serne mellem dem og adelen flydende, levede byernes arbeiderbefolk
ning og i endnu høiere grad bønderne under de mest trykkende 
vilkaar, ja var ved revolutionens udbrud ved absolutismens og 
feudalsystemets forenede udpresninger bragt til en økonomisk og 
moralsk forkommenhed, som neppe kan tænkes større.

Der var endnu i Frankrige før revolutionen ca. 150 000 
mennesker, der levede i trællekaar, de saakaldte «mainmortables», 
hvis personlige frihed paa mange maader var underkastet indskrænk
ning. Størstedelen af landbefolkningen bestod imidlertid af fri 
mænd, hvoraf de fleste endog var selveiere. Denne overgang fra 
livegenskab til selveie var foregaaet raskt i det 17de aarhundrede. 
De tiltagende økonomiske vanskeligheder, hvori godseierne geraadede 
paa grund af sin dovenskab og ødselhed, tvang dem til at afhænde 
store dele af sin eiendom, og straks var bønderne færdige til at af- 
kjøbe dem smaa jordlapper med sine surt erhvervede skillinger. 
Paa den maade formindskes de store godser, medens selveiernes 
tal øges sterkt, saaledes ät de ved revolutionens begyndelse efter 
den bekjendte engelske reisende Arthur Youngs opgave udgjorde 
en trediedel af landets befolkning.

Selveiet medførte imidlertid ingenlunde fuld raadighed over 
jorden. Idet lensbesidderne solgte bort dele af denne, gav de der
med ikke slip paa sine feudale rettigheder. Disse vai’ ligesaa for
skjellige som mangfoldige, alle lige plagsomme for bønderne, men 
ikke alle fordelagtige for herrerne. Saadanne feudale rettigheder 
(droits seigneureaux) var f. ex. den lavere domsret og politimyndig
hed, eneret til jagt og fiske, eneret til at holde duer og kaniner, 
som ødelagde bøndernes agre og marker, ret til at opkræve told af 
alle varer, som passerede deres eiendom, ret til at lægge skat paa 
den vin, som solgtes inden dens grænser, ret til at kræve hoveri- 
arbeide af bønderne, tiende af jordens afkastning og mange andre 
rettigheder, som det her vilde være for vidtløftigt at opregne. Det 
nævnte vil være nok til at godtgjøre, hvorledes selveiet i virkelig- 
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heden var illusorisk, og naar man derhos erindrer, at de pligter, 
der paahvilte herrerne ligeoverfor bønderne, ikke stod i noget rime
ligt forhold til disses ydelser, er det ikke vanskeligt at forstaa, 
hvorledes der hos denne befolkning, der sled sig tilblods for at 
opholde livet, maatte hobe sig op et had saa dybt og forfærdeligt, 
at det, da revolutionens time slog, tændte tusinder af adelige 
slotte ibrand.

Og dog hvilte afgifterne til statskassen endnu tungere paa 
de skattepligtiges skuldre. Disse afgifter var af en dobbelt art, 
direkte og indirekte.

Den vigtigste af de direkte skatter var «la taille», der dels og 
væsentlig var en grundskat, dels en skat paa formue og indtægt. 
Den hvilede udelukkende paa trediestanden; thi adel og geistlighed 
havde altid været fritagne derfor. Naar vi erindrer, at disse to 
stænder tilsammen eiede halvdelen af Frankriges jord, vil man 
forstaa, hvor uretfærdig den maatte føles, og endnu mere trykkende 
blev den, fordi den manglede fasthed, ja kunde variere meget be
tydelig.

En anden trykkende skat var kopskatten, «la capitation», der 
var indstiftet i 1695 for tre aar og efter sin oprindelige bestemmelse 
skulde ramme alle rigets indvaanere ligefra kronprinsen til den 
fattigste dagarbeider. Den blev imidlertid aldrig ophævet og gik 
saaledes over til en fast skat, og ogsaa dennes væsentligste tyngde 
kom til at ramme den ubemidlede befolkning, idet de privilegerede 
stænder fandt midler til at slippe billigt fra den.

En tredie direkte skat var tyvendedelsafgiften («le vingtiéme»). 
Den var oprindelig foreslaaet af Vauban som en afløser af de 
to førstnævnte skatter, men blev isteden en særskat ved siden af 
disse. Den var imidlertid langt mere trykkende, end navnet lader 
antyde, idet den snarere kunde kaldes en tiende, ja paa den ameri
kanske frihedskrigs tid beløb den sig til en fjerdedel af al indtægt. 
Ogsaa denne skat kom til at hvile med al sin tyngde paa folkets 
store masse, idet de privilegerede stænder ogsaa her forstod at 
unddrage sig den.

Disse tre afgifter i forbindelse med andre mindre vigtige 
slugte tilsammen 53 pct. —tre og femti procent — af skatteydernes 
hele indtægt, d. v. s. fem gange saa meget som de direkte skatter 
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for tiden beløber sig sig til i Frankrige, der dog ogsaa nu maa 
siges at være et tungt beskattet land. Der er en forfærdelig vel
talenhed i disse sifre.

Men hermed er vi paa langt nær ikke færdige. Ved siden 
af de direkte afgifter var der en mængde indirekte, der paa den 
føleligste maade maatte ramme den fattigere befolkning, fordi de 
hvilte paa livets uundværligste ting.,

Den mest indbringende, derfor ogsaa mest trykkende og for
hadte af disse afgifter var saltskatten, hvis opkrævning førte til 
chikanerier af oprørende art. Til dens øvrige uretfærdighed kom 
nemlig ogsaa den, at den fra gammel tid af hvilte med ulige tyngde 
paa de forskjellige provinser, noget, der igjen fremkaldte en stor 
ulighed i prisen i de forskjellige landsdele. Denne var det re
gjeringen meget magtpaaliggende at opretholde ved alle midler.

Den forbød derfor indførsel fra den ene provins til den anden, 
den begrænsede produktionen, ja den gik endog til den yderlighed 
at lade sine agenter kaste i havet igjen det naturlige salt, som 
dannedes ved dets opskyllinger. Men indgrebene kunde antage 
endnu vilkaarligere former. Styrelsen lagde sig op i de mest pri
vate forhold. Den paabød saaledes, at hver familie skulde bruge 
en vis mængde salt, ja den foreskrev hvad slags salt, og hvortil 
de forskjellige sorter skulde bruges. Det salt, som brugtes i hus
holdningen, maatte ikke bruges til saltning af kjød, ellers konfiskeredes 
grisen eller koen, og forbryderen ilagdes bøder ovenikjøbet. Hvis 
nogen for at spare paa saltet til sine kreaturer lod disse drikke af 
havets vand, var politiet over ham og ilagde ham bøder. Det 
samme risikerede makrelfiskerne, hvis de ikke saltede fisken, naar 
de vendte tilbage fra fisket. Der var utallige saadanne urimelige 
paabud og forbud.

Dernæst maa nævnes vinskatten, som ikke alene betaltes af 
vinhavernes eiere, men ogsaa af vinhandlerne en gros, ja af detail
handlerne og vertshusholderne, hvortil endvidere kom afgifter, som 
betaltes under transporten, og som kunde betales indtil paa femti 
steder paa reisen fra Sydfrankrige til Paris. Følgen var, at i 
vinens land kunde denne drik kun nydes af de rigeste, og at vin- 
haveeierne ruineredes.
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Endvidere var der afgifter paa en mængde andre forbrugs- 
gjenstande, som tobak, stemplet papir o. s. v., ligesom forskjellige 
industrigrene, som fabrikationen af guld- og sølvsager, oljer, sæber, 
huder og skind, ogsaa var skattebelagte. I det hele var det en 
utrolig opfindsomhed, styrelsen udfoldede, naar det gjaldt at skaffe 
den nødlidende statskasse nye tilgange.

De umaadelige toldsatser paa indførsel af fremmede varer, som 
den Colbertske protektionisme havde indført, bidrog end yderligere til 
at gjøre den almindelige mands vilkaar endnu sørgeligere, idet rene 
nødvendighedsartikler paa den maade beskattedes høit til fordel for de 
enkelte handlende og industridrivende, som derved kunde bestemme 
priserne vilkaarlig uden generende udenlandsk konkurrence ja sogar 
uden virksom indenlandsk konkurrence; thi Frankrige dannede ikke et 
afsluttet tolddistrikt, men var delt i flere med hvert sine forskjellige 
tariffer. For byernes vedkommende bør ogsaa her nævnes de store af
gifter, som under navn af oktroi betaltes af varer, som indførtes til 
disse og som i særlig grad rammede arbeiderbefolkningen, fordi de hvilte 
paa fornødenhedsartikler, som korn, eg, fisk, sukker, ved osv.

Endelig maa nævnes som en særdeles trykkende byrde det 
kongelige hoveriarbeide («la corvée royale»), hvorved forstaaes det 
arbeide, som paahvilte bønderne til vedligeholdelse af de store 
kongeveie, og som, fordi det holdt bønderne borte i lange tider fra 
jorddyrkningen, ifølge en samtidigs beregning mindst ødelagde for 
seksti gange værdien af de hoveripligtiges arbeide.

Jeg har allerede før nævnt, at de privilegerede stænder, altsaa 
de mest formuende klasser af folket, helt eller væsentlig var skatte
fri, men dette giver endda ikke det nøiagtige billede af skattebyr
dernes uretfærdige fordeling. Thi inden de skattebetalende klasser 
vidste igjen de rigeste ved forskjellige midler at slippe fra sine 
forpligtelser, saaledes at den hele tyngde kom til at hvile påa den 
økonomisk uheldigst stillede del af befolkningen. Det i det 18de 
aarh. sterkt tiltagende salg af adelstitler — i et enkelt aar solgtes 
indtil 200, — hofstillinger og embeder, der medførte fritagelse for 
eller lettelse i skatterne, en handel, hvoraf staten gjorde sig en 
indtægt, forøgede sterkt tallet af de skattefri, selvfølgelig blandt 
de rige. Endvidere fordeltes skatterne meget ulige mellem distrik
terne og meget ulige mellem disses indvaanere. «Saaledes falder 
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skattebyrden paa de fattige, hvis evne altid er forsvindende, under
tiden absolut mangler.»

Alle disse byrder, der i og for sig maatte føles som en for
bandelse, blev endnu utaaleligere ved det opkrævningssystem, der 
fulgtes, og som ikke kan betegnes anderledes end som en raffineret 
tortur.

De direkte skatter fordeltes med et bestemt beløb paa de 
forskjellige sogn. Inden hvert sogn fordeltes atter skattebeløbet 
paa individerne af de saakaldte «collecteurs», der ogsaa forestod 
opkrævningen, og som. valgtes af sognets beboere. Dette «æres
hverv» var af den art, at enhver, som kunde, søgte at unddrage 
sig det, saa man undertiden var henvist til at bruge kvinder. 
«Skatteopkræveren», siger Turgot, «tilbringer 2 å 3 aar med at 
løbe fra dør til dør; han forsømmer sine egne affærer, sætter sig 
i gjæld og bliver som regel ruineret.» Han maatte med sin egen 
eiendom svare ikke alene for hvad han selv, men ogsaa for hvad 
hans kolleger havde at opkræve. Kom ikke det udlignede beløb 
ind, maatte han vandre i fængsel; uærlighed — og hvor snublende 
nær laa ikke fristelsen dertil — straffedes med gabestokken, kag
strygning, ja galeierne. Det var naturligvis forbundet med stort 
besvær at faa skatterne ind. Bønderne var døve for enhver op
fordring til at lukke pungen op. For at gjøre dem villigere, ind
kvarterede man soldater hos dem, men ofte hjalp heller ikke det; 
thi under de evige piner og plager havde skatteyderen faaet en 
haard hud og fandt sig hellere i alt end at give slip paa sine 
surt erhvervede skillinger. Man maatte da gribe til exekutioner, 
som hverken sparede møbler eller besætning. I sin fortvilelse 
søgte bønderne ofte til byerne, hvor dog ingen blidere skjæbne 
ventede dem; thi her faldt den accise, der, som før fortalt, hvilede 
paa alle nødvendighedsartikler, med ikke mindre tyngde paa dem 
end skatterne i deres tidligere bopæl.

Ikke mindre oprørende var den vilkaarlighed, hvortil opkræv
ningen af de indirekte afgifter gav anledning. Disse opkrævedes 
ikke direkte af staten, men bortliciteredes til de saakaldte general
forpagtere, hvis antal i 1789 var 60. Det at være generalforpagter 
var en meget indbringende stilling, men veien til denne gik gjennem 
elskerinders, hofmænds og ministres forværelser, og dette var ingen 
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billig vei. Dog til syvende og sidst var det jo skatteyderne, som 
maatte betale disse omkostninger. Systemet minder om det licita
tionsvæsen, som den romerske republik anvendte ligeoverfor pro
vinserne og som førte til disses fuldkomne ruin. Dets virkninger i 
Frankrigs var ikke mindre fordærvelige. Det ledsagedes derhos 
af en oprørende daglig inkvisition i de mest private forhold. Salt
agenterne, «les gabelous», som de kaldtes, trængte ind i husene, 
undersøgte kjælderne, stak sin næse i saltkarrene og smagte paa 
saltet for at forvisse sig om, at det var af den lovbefalede sort. 
Paa lignende maade for vinagenterne frem. Der førtes den nøjag
tigste fortegnelse over hver tønde, hver flaske, som enhver havde 
i sin kjælder, og de strengeste straffe rammede enhver, som for
søgte at skjule noget for den nærgaaende inkvisition.

Man har regnet ud, at den almindelige skatteyder i direkte 
afgifter, grundskat, tiende o. i. havde at betale 82 % af sin netto
indtægt. Kun 18 °/o — atten pct. — tilfaldt ham selv; af disse 
skulde yderligere de indirekte afgifter tages. Det er en uhyggelig 
veltalenhed i disse tal, og de illustrerer paa en skjærende maade 
sandheden af de ord, som biskopen af Nancy udtalte fra prædike
stolen 4de mai 1789: Deres Majestæt, det folk, De regjerer, har 
givet utvetydige beviser paa sin taalmodighed. Det er et folk af 
martyrer, som efter tabet af alt kun synes at have beholdt livet 
for at lide saameget længere.»

Et taalmodigt folk ja, men et folk af martyrer? det er 
neppe den rette betegnelse. Thi martyriets lidelser har sin storhed, 
ja sin skjønlied. Martyriet er en lidelse for en idé, en religion, 
en stor opgave, som giver menneskene mod og kraft til at tømme 
forsmædelsens eller smertens kalk tilbunds i den sikre, forvisning 
om, at det tjener dem eller deres sag tilgode. Men den franske 
bonde led ikke for nogen idé eller religion, han førte en tilværelse 
i den yderste elendighed, for at andre kunde svælge i overdaad. 
Hans liv var som en uafbrudt blygraa dag uden solglimt eller 
varme i en uafladelig kamp for at holde den truende hungersnød 
borte, altfor ofte en forgjæves kamp. Han synker ned til at føre 
en dyrisk tilværelse, ja han skildres som et dyr. Allerede saa 
tidlig som før aar 1700 skriver Labruyére: Man ser udover lan
det en art vilde dyr af begge kjøn, smudsige, blege og ganske for-
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■brændte af solen, bundne til den jord, som de roder og graver i 
med utrættelig haardnakkethed. De har en slags artikuleret røst, 
og naar de reiser sig paa sine fødder, fremviser de et menneskeligt 
ansigt, og i sandhed, de er mennesker.»

Man har endnu tidligere skildringer fra Ludvig I4des mest 
glimrende periode, der fremstiller bønderne som henviste til at søge 
sin næring af græs, rødder og aadsler, kvinder og børn liggende 
døde langs landeveiene. De store krige og haarde vintre i begyn
delsen. af det 18de aarhundrede gjorde tilstanden endnu mere for
tvilet. «Deres folk dør af hunger», skriver Fénélon til kongen, 
«jorden dyrkes ikke mere, byer og land affolkes.» Dengang naaede 
nøden lige til kongens slot; hans lakeier gik langs veiene og tiggede. 
Efter intendanternes beretning gik befolkningen mellem aarene 
1698—1 715 tilbage med 2 å 3 millioner. Under Ludvig 15de synes 
tilstanden at have været noget taaleligere, men forfærdelig nok 
kunde den blive, naar haarde vintre stødte til. Hos samtidige for
fattere læser vi de mørkeste skildringer af den lavere befolknings 
kaar. Den bestaar blot af tiggere, spiser græs som faar og dør 
som fluer. Negrene i kolonierne lever et herreliv sammenlignet 
med dem. De mangler møbler, klæder, senge, saakorn. Deres 
huse er usle lerhytter med straatag og jordgulv uden vinduer. «Det 
er umuligt», siger den engelske reisende Arthur Young, «for en 
engelsk fantasi at forestille sig de dyr, som betjente os i Souvillac 
i hotellet «Den røde hat», væsener, kaldte kvinder af de høflige 
beboere, i virkeligheden vandrende møddinger.» Befolkningen for
lader landsbyerne for at tigge i byerne. De gifter sig ikke. «Hvor
for skal vi give dette elendige liv til andre væsener», svarer de 
unge mennesker, naar man opfordrer dem til at gifte sig. Hun
gersnøden naar lige til Paris. Deus gader er fulde af tiggere. 
Rundt omkring, i byerne og paa landet, reiser det ulykkelige folk 
sig til oprør, plyndrer magasinerne og kornladerne og bringes kun 
til ro efter blodige kampe. Denne usikre tilværelse, denne daglige 
kamp uden hvile, uden haab ligner, siger Taine, «en mand, som 
gaar i en dam med vand lige til halsen. Ved den mindste synken 
af bunden, den mindste bølge taber han fodfæste, dukker under og 
kvæles.»
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Disse udpinte, kraftløse, forkrøblede mennesker, der skildres 
som et folk af oldinger, mister efterhaanden al evne og lyst til at 
dyrke jorden. Store strækninger af det frugtbare Frankrige for
vandles til udyrkede moer, ja til rene ørkener. Landbruget drives 
som i middelalderen, arbeidsdyr og redskaber er elendige, veiene 
ufremkommelige; udbyttet af jorden er derfor kummerligt, knapt 
to trediedele af Englands.

Til en saadan yderlighed af nød og elendighed havde Ludvig 
14des regjeringssystem ført det rige Frankrige. Kongedømmets, 
adelens og geistlighedens privilegier har i lige grad bidraget til 
at tappe blod og kraft af folket. Selv den konservative og rolige 
Arthur Young oprøres herover og lader sig henrive til følgende nd- 
raab: «Hvis jeg bare var Frankriges lovgiver, saa skulde jeg lade 
alle disse høie herrer danse.» Det skulde ikke vare længe, før 
dette ønske gik i opfyldelse.

For at fuldstændiggjøre det mørke billede af tilstandene før 
revolutionen er det nødvendigt endnu at give nogle træk.

Absolutismen, der saa slet havde løst sin opgave at fremme 
undersaatternes materielle vel, løste ikke mindre slet den opgave, 
som ethvert civiliseret styre pligter, at værne om deres personlige 
frihed og sikkerhed, ja det er ikke for dristigt at paastaa, at den 
satte sin ære i at krænke alle de friheder, som er menneskene 
mest dyredare, eiendomsretten, retssikkerheden, tænke- og trosfri
heden. Istedenfor domstolene traadte politiet med sin rent vilkaar- 
lige myndighed. De berygtede «lettres de cachet», d. v. s. arrest
ordrer undertegnede med kongens navn, og som endog holdtes til
fals eller forfalskedes, blev et frygteligt vaaben i den private 
hævns tjeneste til at ramme fiender og uvenner eller saadanne, som 
en fornem herre, en intendant eller til og med en lakei kunde 
finde det nyttigt og behageligt at fjerne for længere tid eller for 
bestandig. Den berømte mand med jernmasken, hvis navn endnu 
er indhyllet i dunkelhed, er et exempel. At dette misbrug dreves 
i en oprørende udstrækning, kan man forstaa deraf, at man har an- 
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slaaet tallet af «lettres de cachet», udstedte under Ludvig 15 de, til 
ikke mindre end 150 000.

I kraft af den eiendomsret til alt, hvad undersaatterne besad, 
som kongen gjorde gjældende, exproprierede han deres eiendomme, 
konfiskerede han arv efter domfældte, bemægtigede han sig gods, 
som fremmede, der ikke havde ladet sig naturalisere, efterlod sig.

Brevhemmeligheden krænkedes ikke blot af politiske grunde, 
men for at tilfredsstille kongens eller hans elskerinders skandalsyge 
nysgjerrighed. Censuren herskede i al sin vælde. Overtrædelser 
af dens bestemmelser straffedes med fængsel, gabestok, forvisning 
og galeierne. Bøger og skrifter brændtes højtidelig paa baalet, og 
Fénélon og Pascal, Voltaire og Rousseau delte den samme skjæbne. 
Endnu saa sent som 1789 dannede ikke mindre end 168 censorer 
et litterært ordenspoliti, der skulde holde forfattere og pressen 
inden velanstændighedens grænser, og om end litteraturen da var 
bleven en stormagt, som forstod at tiltvinge sig respekt, var dette 
ikke tilfældet med pressen. Denne, der allerede dengang i Eng
land var bleven den offentlige menings skarpe vaaben, var i Fi'ank- 
rige nægtet at behandle alle alvorligere spørgsmaal, og havde der
for intet høiere maal end at tjene til tidsfordriv.

I enhver civiliseret stat er det i vor tid erkjendt, om end 
ikke overalt i samme udstrækning respekteret, at menneskenes guds
forhold er et omraade, som med rette bør være fredlyst; ja man 
er endog tilbøielig til at maale et samfunds kulturstandpunkt efter 
den indrømmelse, der er ydet samvittighedsfriheden, og om end i 
de fleste stater, selv i de frieste, statskirkeprincipet staar ved magt, 
vilde dog ikke den oplyste mening rolig taale religiøse forfølgelser 
af anderledes tænkende i ly af dette.

Anderledes i Frankrige før revolutionen. De blodige religiøse 
kampe, der havde sønderrevet Frankrige som det øvrige Europa i 
begyndelsen af den nyere tid, var vistnok stilnede af ved midten 
af det 17 de aarhundrede, men havde dog afsat et saa sterkt fond 
af fanatisme i sindene, at religiøs taalsorahed havde ondt for at 
gjøre sig gjældende. Retslig seet maatte den i virkeligheden endog 
ansees som stridende mod selve tidens statsidé. «Cujus regio ejus 
religio» var i virkeligheden blevet det saavel i protestantiske som 
katholske lande gjældende princip, og at dette maatte hævdes i 
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sine yderste konsekvenser af absolutismen i Frankrige, var ligesaa 
naturligt som beklageligt, saa meget niere som dette førte til kræn
kelse af retsforhold, der var udsprungne af et langt ædlere og mere 
fordomsfrit syn. Ved det nautiske edikt havde Henrik 4de sikret 
de franske protestanter religiøs frihed og en udstrakt politisk uaf
hængighed. Richelieu berøvede dem den sidste, men lod dem be
holde den første. Det blev Ludvig 14de forbeholdt i skinhelligt 
hovmod og under jesuiternes indflydelse at ophæve dette edikt og 
sætte i verk en religiøs forfølgelse, der var ligesaa oprørende som 
skadelig for landets interesser; thi den skilte det af med hundrede 
tusinder af dets intelligenteste og virksomste borgere, samtidig som 
geistligheden sang Tedeum til «denne nye Constantin, denne nye 
Theodosius, denne nye Carl den store», som havde «befæstet troen 
og udryddet kjætterne» (Bossuets ord i hans ligtale over kansleren 
Le Tellier). Fra nu af og indtil den franske revolution var det 
en forbrydelse i Frankrige at vedkjende sig at være huguenot, og 
forfølgelser, der minde om det 16de aarh.s værste tider, hørte til 
dagens orden. Hundreder af huguenotter, mænd, kvinder og børn 
opfylder fængslerne, dømmes til galeierne, ja halshugges eller bræn
des. De faar ikke sælge sine eiendele for at forlade landet, deres 
egteskaber sluttes og deres børn døbes i den katholske kirke. Selv 
Ludvig 16de maatte ved sin store salvning love at «udrydde 
k jætterne.»

Lignende forfølgelser sattes i scene mod andre religiøse sek
ter, mod jansenister og kvietister; de første, gjorde i et enkelt 
spørgsmaal, naadevalget, gjældende en fra den rettroende kat- 
kolske afvigende mening og havde derved paadraget sig jesuiter- 
nes had; de sidste var en slags katholske hudhister, der mente gjen- 
nem extase at kunne komme Gud nær. Begge retninger forfulgtes 
med vilkaarlige og grusomme straffe. Merkeligt nok var jøderne, 
som i vore dage endog i stater, der gjør fordring paa en høi civi
lisation, er udsatte for forfølgelser, forholdsvis heldig stillede, og 
fritænkere og atheister fik, naar de ikke optraadte agressivt, leve 
i fred. Ludvig 14de erklærede, at han foretrak en atheist 
for en jansenist, og forfølgelser mod kristendomsfornægtere turde 
have medført ulemper af forskjellig art, idet man maatte have gjort 
begyndelsen med kirkens fornemste mænd.
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Saaledes havde absolutismen paa alle omraader lagt for dagen 
sin afmagt til at løse sin styrende opgave. Om den ogsaa engang 
havde været besjælet af skjønne følelser om at gjøre folket rigt 
og lykkeligt, var den forlængst kommet udover disse, og dens eneste 
tanke var nu rettet paa at udnytte sin magt til det yderste til 
fremme af rent personlige interesser, til at exploitere den arbeidende 
del af folket for at tilfredsstille hoffets vanvittige ødselhed og til 
at holde enhver kritik, enhver selvstændighed paa tankens og tros
livets omraader nede ved at knevle den fri tænkning og forfølge 
den fri religionsøvelse. Absolutismen var bleven despotisme. Fra 
at være lovens vogter og retfærdighedens haandhæver var den ble
ven lovløshedens befordrer og urettens forsvarer. Den havde gjort 
landet til et øde og ført folket til hungersnødens rand, demoralise
ret sederne og krænket samvittighederne. Men dermed havde den 
ogsaa kastet hansken til alt, hvad Frankrige eiede af intelligens 
og hjerte, og hvad indre oprør eller angreb udenfra ikke vilde have 
magtet, det magtede den litteratur, som nu vender sine vaaben 
mod det gamle styre; thi for dens angreb styrter dets stolte byg
ning i grus.



Skoleefterretninger.

I. Lærerpersonalet.
Ved skoleaarets slutning- fratraadte hr. arkitekt Holm Munthe, 

der havde været skolens tegnelærer siden dens oprettelse i 1880. 
Ligeledes fratraadte frøken Julie Anderssen sin kassererpost for i 
2 aar at opholde sig i Spanien.

Under 3die juli 1889 udnævntes hr. inspektør, cand, theol. 
I. M. S. Platou til adjunkt i Stavanger. Da det imidlertid var 
ham af vigtighed at forblive i Kristiania nogen tid af hensyn til 
udarbejdelsen af en ny bibelhistorie, har han erholdt permission 
indtil jul, til hvilken tid han vedbliver sin stilling ved 
skolen.

Som sløidlærer ansattes fra 15 septbr. 1888 hr. Johannes 
Skinvik, f. 1854, ansat som lærer ved statens kurser til uddannelse 
af sløjdlærere 1885. Han har gjentagende med offentligt stipen
dium studeret sløidsagen i Sverige og Danmark.

Skolens faste lærerpersonale i det forløbne skoleaar har 
været følgende:
Anderssen, Otto, cand. mag., f. 1851, skolens bestyrer siden dens 

oprettelse 1880.
Lowum, Alf, cand. mag., inspektør, f. 1853, lærer siden 1881.
Platou, I. M. S., cand. theol., inspektør, f 1858, lærer siden 1883. 
Munthe, Holm, arkitekt, f. 1850, lærer siden 1880.
Blaker, Sigvald, prest, f. 1848, lærer siden 1881.
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Christie, Hartvig, cand, mag., f. 1859, lærer siden 1881. 
Grøndahl, 0. A., cand, philos., f. 1847, lærer siden 1881. 
Kristiansen, Oskar, cand, mag., f. 1856, lærer siden 1881. 
Berg, Olaf, cand, real,, f. 1859, lærer siden 1883.
Seeberg, F. G., premierløjtnant, f. 1852, lærer siden 1883.
Raabe, J., cand, mag,, f. 1861, lærer siden 1885.
Renneberg, H. R., cand, mag., f. 1859, lærer siden 1886.
Fridtz, R. E., amanuensis, f. 1845, lærer siden 1886.
Prestrud, 0., seminarist, f. 1854, lærer siden 1886.
Larsen, Wilhelm, genremaler, f. 1854, lærer siden 1887.
Myhre, Anders, seminarist, f. 1859, lærer siden 1887. 
Skinvik, Johannes, sløidlærer, f. 1854, lærer siden 1888.

Anderssen, Regine, f. 1856, lærerinde siden 1881.
Holstad, Emilie, f. 1859, lærerinde siden 1881.
Nerdrum, Christiane, f. 1860, lærerinde siden 1882.
Krogh, Julie, f. 1862, lærerinde siden 1885.

Skolens sekretær var hr. inspektør I. Platon. 
Skolens kasserer var frøken Julie Anderssen. 
Skolens pedel var Fredrik Steenstrup.

•Længere og kortere vikariater har i aarets løb været udførte 
af dhrr. stud, philol. Oftedal, gymnastiklærer Martin Fosser, stud, 
real. Platon, frøken Ch. Corneliusen og frøken Aagot Müller.
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II. Disciplene.
A. Disciplenes antal i de forskjellige kvartaler sees af følgende 

schema:

Klasser.

3d
ie

 kv
ar

ta
l 

18
88

.

4d
e kv

ar
ta

l 
18

88
.

1 s
te

 kv
ar

ta
ll 

18
89

, 1

2 d
et

 kv
ar

ta
l 

18
89

.

Smaaskolen, 3 klasser . 83 85 84 84

Middelskolen, klasse la. 18 18 17 17
Ib. . 17 17 17 17

II . . 32 32 32 32
Ill a . . 21 21 20 19
Ill b . . 23 23 23 .23
IVE . . 15 15 15 15
IV L . . 12 12 12 12
V a E . . 10 10 10 10
VaL . . 8 8 8 8
VbE . . 17 17 17 17
VI E . . 17 17 17 17
VI L . . 11 11 11 11

Tilsammen for middelskolen 201 201 200 200

Latingymnasiet 3 klasser 23 23 23 22

Det samlede antal disciple 307 308 307 305

B. Aldersforholdet mellem de forskjellige klasser:
a) Gjennemsnitsalder ved begyndelsen 

af skoleaaret
a:

Middelskolen I 95/ia aar
II 1 05/12 »

III 113/12 »

Normalalder

b :
9 aar

10 »
11 »
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IV i 2 3/12 aar 12 aar
v 13 7/i2 2> 13 »

VI 14’712 » 14 »
Latingymnasiet I 16 3/is » 15 »

II 16’712 » 16 »

III 18 712 17 »

C. Disciplenes fordeling efter hjemstavn: 
23 fra landdistrikt.

285 fra bydistrikt.

III. Fagfordelingen.

6 timer.

Fagene i gymnasiet og middelskolen har været fordelte paa
de forskjellige lærere saaledes:

Bestyreren: Norsk i 3 Ig- 2 timer
Historie i 3 Ig. 3 —
Norsk i 2 Ig. og 1 Ig. 3 —
Engelsk i 6 in. 5 —
Engelsk i 5 m. 5 —

18 timer.

Lowum: Latin i 3 Ig. 9 timer
Latin i 2 Ig. 3 —
Græsk i 2 Jg- 7 —
Fransk i 6 Hl. 3 —
Engelsk i 4 ni. 5 —

27 timer.

Blaker: Religion i 3 Ig. 2 timer
Religion i 2 Ig- 1 —
Religion i 1 Ig- 1 —
Religion i 6 m. 2 —
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Anderssens skole. 1889.

Kristiansen : Fransk 
Fransk 
Norsk 
Tysk- 
Historie-

i 3 1g.
i 2 1g. og 1 1g.

'g b.

3 timer
3 —
3 —
6 —
3 —

i 
i 
i

6 m.
5 m. a. o
6 m.

----------- 18 timer.
Renneberg: Græsk i 3 1g. 7 timer

Oldnorsk i 3 1g. 2 —
Oldnorsk i 2 1g. 2 —
Latin i 2 1g. og 1 1g. 6 —
Latin i 2 1g. 1 —
Latin i 1 1g. 3 —
Tysk i 1 1g. 1 —
Tysk i 6 m. 4 —
Norsk i 5 m. a. og b. 6 —

----------- 32 timer.
Platon: Latin i 6 m. og 5 m. 2 timer

Latin i 6 m. 5 —
Religion i 5 m. 2 —
Religion i 4 m. 2 —
Religion i 3 m. -b. 3 —
Norsk i 4 m. 4 —
Tysk i 4 m.. 4 —
Latin i 4 m. 7 —

----------- 29 timer.
Christie: Græsk i 1 1g. 6 timer

Latin i 5 m. 5 —
Historie i 5 m. a. 3 —
Geografi i 5 m. a. 2 —
Norsk i 3 m. b. 5 —
Tysk i 3 m. b. 5 —

----------- 2 G timer.
Berg: Mathematik i 3 1g. 3 timer

do. i 2 ig. og :1 lg. 4 (5 — 2det lialvaar)
do. i 6 in. 6 —
do. i 5 m. a. og; b. 9 —
do. i 4 m. 6 —

Geografi i 6 m. 2 __
30 (31) timer.
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Fridtz: Naturfag i 6 m. 2 timer
do. i 5 m. a. og b. 6 —
do. i 4 m. 2 —
do. i 3 m. a. og b. 4 —
do. i 2 m. 2 —

— 16 timer.
Haabe: Historie i 2 lg. og 1 Ig. 3 timer

Historie i 5 m. b. 3 —
Geografi i 5 m. b. 2 —
Historie i 4 ni. 3 —
Geografi i 4 m. 2 —
Historie i 3 m. b. 3 —

— 16 timer,
Prestrnd: Rgjigion i 3 m. a. 3 timer

Norsk i 3 m. a. 5 —
Tysk i 3 m. a. 5 —
Historie i 3 m. a. 3 —
Geografi i 3 m. a. 2 —
Regning i 3 m. a. 5 —
Skrivning! 3 m. a. 2 —
Tysk i 3 m. a. 5 —

— 30 timer.
Mylire: Religion i 2 m. 3 timer

Norsk i 2 m. 5 —
Historie i 2 m. 3 —
Geografi i 2 m. 2 —
Regning i 2 m. a. 4 —
Skrivning i 2 m. 3 —
Regning i 3 m. b. 5 —
Geografi i 3 m. b. 2 —
Skrivning i 3 m. b. 2 —

29 timer.
Frøken E. Holstad: Hegning i 2. m. b. 4 timer.
Frøken J. Krogh: samtlige fag i 1 m. undtagen sang og 

gymnastik, tilsammen 26 timer.
Frøken K. Anderssen: Hegning i 1 m. b 4 timer.
Grøndahl: Sang i middelskolen, tilsammen 4 timer.
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Munthe : Tegning i 6 m. og 5 ni. 3 timer.
Larsen: Tegning i 4 m., 3 m. a. og b. og 2 m. 7 timer.
Seeberg : Gymnastik i Gymnasiet og 6 m. 3 timer.

do. i 5 m. og 4 m. 3 —
do. i 3 m. a. og 3 m. b. 3 —
do. i 2 m. og 1 m. 3 —
do. i 3 f. 1 —

Skrivning i 4 m. 1 —
------------  1 4 timer.

Frøken Julie Anderssen: Sang i 1 m. 1 time.
Skinvik : Sløid i klasserne fra 2 m.— 1 Ig. 29 timer.

Klasselærerinde i 3die smaaklasse var frøken Nerdrum.
—■»— 2den — —»— R. Anderssen.
—»— 1ste — —»— Holstad.



IV. Timernes fordeling sees af følgende tabel:

Re
lig

io
n

N
or

sk
 og 

ol
dn

or
sk

Ty
sk

La
tin

G
ræ

sk

1 
En

ge
lsk

Fr
an

sk

H
ist

or
ie

G
eo

gr
af

i

3 lg.. . . 2 4 9 7 3 3
2 lg. 1 41) 102) 7 23) u
1 lg. 1 31) 1 92) 6 33) 1
6 m. . . 2 3 4 7a) 5b) 3 3 2
5 ni. a. . 2 3 43) 7a) 3 2
5 ni. b. . . 2 3 4 3) j 5 ) 3 2
4 ni. . 2 4 4 6a) 5b) 3 2
3 m. a.. . 3 5 5 3 2
3 in. b. . 3 5 5 3 2
2 m. • ■ 3 5 5 3 2
1 m. *) . . 3 9°) 5d) 3 4e)

co 
o

*) 2 timer norsk kombinerede.
2) 6 timer kombinerede.
3) 2 timer kombinerede.
4) 1 time kombineret.
*) Klassen har været delt i norsk, geografi og regning.

n) Kun paa latinlinjen.
b) Kun paa engelsklinjen.
°) I andet halvaar 5.
d) Læses først i 2det halvaar.
e) I 2det halvaar 3.
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V. Undervisningen.
I skoleaaret 1888—1889 er følgende pensa gjennemgaaende i 

middelskolen og gymnasiet:

Middelskolen.

1ste middelklasse.

Religion: Efter Vogts lille bibelhistorie er læst og repeteret det 
nye testamente. Desuden repeteret fra, «Riget deles» af det 
gamle testamente. Katekismens to første parter. Desuden 
er lært morgenbøn, aftenbøn, bøn efter maaltidet. Juleevan
geliet er gjennemgaaet. Salmer: no. 605, 612, 615, 136, 
131, 150, 350, 351, 26, 20 i Landstads salmebog.

Norsk: Af Pauss og Lassens læsebog II fra begyndelsen til side 
135. Af grammatiken er gjennemgaaet efter Platons exempel
samling ordklasserne og sætningsdelene samt verbets bøining 
i aktiv. Digte lært udenad hver uge. Diktat to gange om 
ugen, samt afskrift hjemme. Skilletegnene er indøvet. Der 
er henvist til Aars’s retskrivningsregler under gjennemgaaelsen.

Tysk: 2det halvaar. Lassens tyske læsebog læst og repeteret til 
side 25. »

Historie: Fortalt de vigtigste begivenheder af Norges historie fra 
Kalmarunionen til vore dage. Af Utheims lille verdenshistorie 
læst og repeteret til middelalderen.

Geografi: Af Horns mindre lærebog læst og repeteret Asien, 
Afrika, Amerika og Australien. Repeteret Europa. Kart- 
tegning hjemme og paa skolen.

Regning: Repeteret division efter Johannesens regnebogs 1ste 
hefte. Gjennemgaaet det nye mynt, maal og vægtsystem. 
Addition, subtraktion, multiplikation og division af uensbe
nævnte tal. Hovedregning.

Skrivning: 2det hefte af Hj. Nielsens skrivebøger. Desuden 
afskrift.

2den middelklasse.

Religion: Af Vogts bibelhistorie for borgerskoler det gamle testa
mente til Ruths bog læst og repeteret. Katekismens fem 
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parter læst og repeteret. Hver mandag læst og forklaret 
søndagsevangeliet. Kirkeaaret og gudstjenestens ordning gjen- 
nemgaaet. Salmer: no. 3, 4, 5, 26, 150, 153, 27, 237, 349, 
350, 351.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog 2det skoletrin. Enkelte stykker 
er gjengivne af disciplene efter forberedelse hjemme. Digte 
lært udenad hver uge. Af Hofgaards grammatik er læst 
§§ 73, 83, 84, 143, 144, 64, 103, 76—81, 93—94, 72, 
85—86, 99—106 med analyse efter Platous exempelsamling. 
§§ 146—149, 151, 66, 103, 164, 153—160 og 109 gjen- 
nemgaaet paa skolen. Diktat 2 g. ug. Ved gjennemgaael- 
sen er benyttet Aars’s retskrivningsregler.

Tysk: Lassens læsebog læst og repeteret fra begyndelsen til pag. 
55 og fra pag. 69—85 (no. 20, 22, 32 er forbigaaet). Pla
tous schema er læst og repeteret. Skriftlige øvelser i 
substantivets, adjektivets og verbets bøining. Diktat el. stil 
en gang ug.

Historie: Utheims verdenshistorie fra middelalderen og ud. Der- 
paa Schjøths verdenshistorie til romerne. Repetition, Stoffet 
udvidet ved fortællinger.

Geografi: Horns større geografi fra begyndelsen til Afrika læst 
og repeteret. Stoffet udvidet ved fortælling. Karttegning.

Naturfag: Ved fortælling og forevisning er gjennemgaaet de vig
tigste pattedyr, fuglenes inddeling, krybdyr, padder, fiske, 
leddyr, bløddyr og de pighudede. Repetition særlig af 
pattedyrene.

Regning: De fire regningsarter i brøk, blandede tal og decimal
brøk efter Johannesens regnebog, skriftlig og paa tavlen. 
Hovedregning.

Skrivning: 4de hefte af Hj. Nielsens skrivebøger. Desuden 
afskrift.

Tegning: Retlinjede geometriske figurer.

3die middelklasse.

Religion: Vogts bibelhistorie for borgerskoler fra Ruths bog til 
det nye testamente læst og repeteret. Katekismens 5 parter 
læst og repeteret. Enkelte afsnit af «bønner, hustavlen og 
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sentenser». Søndagsteksterne er gjennemgaaede. Salmer: 6, 
II, 91, 92, 136, 150, 135 (1 Og 2 V.), 93, 20, 266, 349,' 
350, 351, 352, 527.

Norsk: Fortsat læsning i Pauss og Lassens læsebogs 2det skole- 
trin. Af Hofgaards grammatik formlæren samt afsnittet om 
hoved- og bisætninger og om ordstillingen. Analyse efter 
Platons exempelsamling. Aars’s retskrivningsregler gjennem- 
gaaet. Digte lært udenad. Diktat og i sidste halvaar 
gjenfortælling og lette stile en gang ug. — Læreren læst op 
Synnøve Solbakken.

Tysk: Lassens læsebog fra pag. 45 tilende med overspringelse af 
enkelte stykker. Pauss og Lassens læsebog til pag. 20. 
Platons schema repeteret. Af Hofgaards grammatik §§98 
—149, og § 53—82, uden anm. Stil efter Lassens læse
bog og i sidste kvartal efter Knudsens stiløvelser en gang ug.

Historie: Schjøths verdenshistorie fra Graccherne til den nyere 
tid. En skriftlig opgave. Repetition.

Geografi: Horns større lærebog fra Afrika til Balkanhalvøen pag. 
36—83 læst og repeteret. En skriftlig opgave. Karttegning. 

Naturfag: Sørensens lærebog i zoologi fra fuglene til bløddyrene 
læst og repeteret.

Regning: De fire regningsarter i brøk, blandede opgaver af brøker, 
brudne brøker, decimalbrøk indøvet mundtlig og skriftlig. 
Enkelt reguladetri. 20 opgaver i konstruktionstegning. Hoved
regning.

Skrivning: 4de og 5te hefte af Hj. Nielsens skriveboger. Des
uden afskrift.

Tegning: Sammensatte retlinjede figurer og krumlinjede former, 
regelmæssige og uregelmæssige.

4de middelklasse.

Religion: Pontoppidans forklaring (Sverdrups udgave) til 3die 
artikel, Vogts bibelhistorie fra det nye testamente til palme
søndag læst og repeteret.

Norsk: Læsning i Pauss og Lassens læsebogs 3die skoletrin 1ste 
afdeling. Af Hofgaards grammatik repeteret verberne; læst 
og repeteret adverb., præp, og konjunkt. Analyse efter Platous 
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exempelsamling og læsebogen. Digte. Diktat, gjenfortælling 
og følgende stile: 1. Lidt fra sommerferierne. 2. En hats 
historie. 3. Lidt om skolen. 4. En uheldig dag. 5. 
Fortæl lidt om hunden. 6. Brand! 7. Indholdet af die 
Grenadiere. 8. Et brev. 9. Fra markedet. 10. En 
udsigt. 11. Selvvalgt. 12. Vaaren. 13. Kristiania omegn. 
14. Parken.

Tysk: Læsning dels efter Pauss og Lassens tyske læsebog, dels 
efter universalbibliothek, ca. 50 sider. Hofgaards gramma
tik § 140—187 samt § 53—67. Knudsens stiløvelser, 1ste 
afdeling med overspringelse af enkelte afsnit, mundtlig og 
skriftlig.

Latin: Axel Andersens latinske læsebog 1ste afdeling og enkelte 
stykker af 2den. Det tilsvarende pensum efter Schreiners 
grammatik (formlæren og enkelte afsnit af sætningslæren.)

Engelsk: Brekkes engelske læsebog for begyndere til side 95 
læst, repeteret og delvis lært udenad. Grammatiken bag i 
bogen gjennemgaaet. Diktat en gang ug. i de sidste maane- 
der afvexlende med stil (retroversion).

Mathematik: Johannesens arithmetik fra begyndelsen til decimal
brøk. Bonnevies geometri til 2den bog. Praktisk regning: brøk, 
decimalbrøk, enkelt og sammensat efter Johannesens regnebog. 

Historie: Schjøths verdenshistorie fra 4de korstog til Ludvig 14de. 
Storms Nordens historie fra begyndelsen til 10de afsnit.

Geografi: Horns større lærebog fra Australien til Busland 
side 127. Karttegning.

Naturhistorie: Sørensens lærebog i botanik læst og repeteret. 
Plantebestemmelse efter levende planter.

Skrivning: 5te hefte af Hj. Nielsens skrivebøger.
Tegning: Lettere ornamenter (rosetter, ovaler o. 1.), der optrækkes 

med tusch.

5te middelklasse.

Keligion: Pontoppidans forklaring fra 3die artikel til 5te part. 
Vogts bibelhistorie fra palmesøndag bogen ud. Det hellige 
lands geografi gjennemgaaet. En skriftlig opgave.
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Norsk: Pauss og Lassens læsebog 3die skoletrin, 2den afdeling. 
Desnden læst: En husmandsgut af Meltzer, Fra Finmar
ken af J. A. Friis og Modsætningen mellem det østlige og 
vestlige Norge af Kr. Elster. Hofgaards grammatik § 11 L 
—169 (sætningslæren), desuden af formlæren fra substan
tiverne til § 40. Det simpleste af verslæren er gjennem- 
gaaet. Stil hver anden uge, diktat hver anden uge. Føl
gende stilopgaver har været skrevne: 1. Fra sommerferierne. 
2. Stortorvet. 3. Da vi flyttede. 4. Et besøg hos 
en fattig familie. 5. Ved vinduet en uveirsdag. 6. Da 
udvandrerskibet skulde reise. 7. Fortæl hvad du ved om 
Kristianias historie. 8. En hats historie. 9. Beskrivelse 
af det hus, jeg bor i. 10. Om trækfuglene. 11. Gjen-
giv i korthed indholdet af «Nordfjordhesten». 12. Selv
valgt opgave. 13- Gjengiv indholdet af «Mellem slagene». 
14. Fortæl om Norges vigtigste rovdyr. 15. Vaaren er 
kommen. 16. Hvorledes bruger du dine fristunder?

Tysk: Læst af Plieningers Die schönsten Erzählungen des Weis- 
sischen Kinderfreunde: fra side 71 bogen ud; af Pauss og 
Lassens læsebog side 30—32, 16—18, 73—85, 69—72, 
48—51, 114—115, 146—151, 164—167. Hofgaards gram
matik § 178—240. Skolestil en gang ug. efter Knudsens 
og Hofgaards stiløvelser.

Latin: Voss’s udvalg af latinske klassikere: Cæsar de bello 
Gallico 30 kapitler, Fædri fabler 500 vers. Grammatik: 
Formlæren repeteret; læst kasuslæren og akkusativ med 
infinitiv. En skolestil om ugen: af og til hjemmestil efter 
Andersen og Gjørs stiløvelser.

Engelsk: Brekkes engelske læsebog for begyndere side 82—106- 
sammes læsebog for middelskolen side 11 — 37, 43 —52, 173 
—178, delvis extempere. Løkkes mindre grammatik: form
læren læst og repeteret. Af sætningslæren læst til adjektivet 
med Knudsen og Løkkes stiløvelser. I første halvaar diktat 
og stil, i sidste halvaar stil en gang ug. dels i tilslutning 
til læsestykkerne, dels efter Knudsen og Løkkes stiløvelser. 
Ordbog er ikke benyttet, men gloserne er dikterede.

Mathematik: Bonnevies geometri fra 2den til 5te bog. Johannesens 
arithmetik fra ligninger af 1ste grad til 4de bog. Konstruktion 
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efter Getz’s 3die hefte. Praktisk regning: brøk, decimalbrøk, 
reguladetri, procent- og rentesregning.

Historie: Schjøths verdenshistorie fra Ludvig 14de bogen ud.
Storms Nordens historie fra enevoldsmagtens indførelse bogen ud.

Geografi: Horns lærebog fra Schweiz ud Norge. Karttegning 
paa tavlen.

Naturfag: Henriksens fysik læst tilende. Experimenter.
Skrivning: Afskrift efter bog hver anden uge.
Tegning: Vanskeligere ornamenter efter antike stilformer. I andet 

halvaar er én time anvendt til projektionstegning.

6te middelklasse.

Religion: Forklaringens 5te part læst. Den hele bog repeteret. 
Vogts bibelhistorie repeteret.

Norsk: Læsning efter Broch og Seips læsebog og Eriksens læse
bog 3 die del. Litteraturhistorie efter læsebogen. Verslære 
efter Hofgaards grammatik. Norske stile hver 14de dag: 
1. Om dampkraften og dens anvendelse. 2. Hvad nytte 
har vi af vore skove ? 3. I nøddeskoven. 4. En gjengivelse 
af indholdet af «Den politiske kandestøber». 5. Blomster-Ole 
(efter J. Moes digt). 6. Gale hunde faa revet skind. 7. 
Vikingetogene. 8. Hvilke fordele har Europa fremfor de 
andre verdensdele, og hvorledes har disse fordele indvirket 
paa dets historie? 9. Hærmændene paa Helgoland. 10. 
Livet og naturen om vinteren i Norge. 11. Fortæl om 
begivenhederne i Norge i 1814 (tentamen.) 12. En ten
tamensdag. 13. Hvad nytte har vi af ilden? 14. Samme 
opgave efter gjennemgaaelse. Diktat hver anden uge.

Tysk: Gerstäckers Irrfahrten efter forberedelse hjemme. Campes 
Fernando Cortes læst extempore. Løkkes mindre grammatik 
repeteret. En gang ug. stil paa skolen efter Hofgaards 
stiløvelser. Hver 14de dag hjemmestil efter Knudsens stil
øvelser.

Latin: Cæsar de bello Gallico 1ste bog. Cicero 1ste og 3die 
catilinariske tale. Grammatik: moduslæren. Repetition af 
middelskolepensumet. En skolestil hver uge, af og til hjem
mestil.
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Engelsk: Brekkes læsebog side 128—162 samt side 167—175, 
delvis extempore. Løkkes mindre grammatik: repeteret form
læren og læst af sætningslæren fra pronominerne ud bogen 
med Knudsens stiløvelser. En skolestil ug. efter Knudsens 
stiløvelser. Af og til hjemmestil efter Brekkes stiløvelser.

Fransk: Knudsen og Wallens læsebog for middelskolen til side 
51. Af Knudsens grammatik formlæren.

Mathematik; Johannesens arithmetik fra potenser bogen ud. Bon- 
nevies geometri fra 4de bog bogen ud. Repetition af 
begge lærebøger. Skriftlige opgaver af forskjellig art. Pro
centregning og blandede opgaver i praktisk regning efter 
Johannesens regnebog.

Historie: Schjeths verdenshistorie og Storms nordenshistorie 
repeteret.

Geografi: Geelmuydens geografi repeteret.
Naturfag: Sørensens lærebøger i botanik og zoologi repeterede. 

Menneskets legeme udførligere gjennemgaaet. Træk af sund
hedslæren. Henrichsens fysik repeteret.

Skrivning: Afskrift hver anden uge.
Tegning: Ornamenter som i 5te klasse optrukne med tusch og 

farvelagte. Fortsat projektionstegning.

Latingymnasiet.

1ste klasse.

Religion: Nissens kirkehistorie læst og repeteret.
Norsk: Som i 2den klasse. Derhos i en extratime læst af Pauss 

og Lassens læsebogs IV dels 1ste afdeling Njaals saga og Den 
stundesløse. Derhos læst Vinje: Storegut og i P. og L.s 
3die del 3die afdeling Nybygget paa Grimstaham af Almquist. 
En kort fremstilling af sprogudviklingen fra oldtiden og til 
den nyere tid er givet.

Latin: Sammen med 2den klasse. Cicero: pro lege Mauilia og 
pro Archia poeta. Vergils Ænæide 1ste og 2den bog. Sær
skilt læst af O vid 750 vers og af Sallusts Catilina 25 kapit
ler. Af Schreiners grammatik er læst kasus- og moduslæren.
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Schreiners vocabular til side 25. En skolestil hver uge, en 
hjemmestil hver anden uge efter Lowums opgaver.

Græsk: Schou-Bruuns grammatik fra begyndelsen til talordene. 
Det tilsvarende i Schou-Bruuns læsebog. Xenophons Anabasis 
2den bog til 5te kapitel sektion 20. En stil om ugen.

Fransk: Sammen med 2den klasse. Knudsen og Wallems franske 
læsebog II 60 sider. Knudsens franske grammatik § 10—33 
og § 55—82. Særskilt er Isést Knudsen og Wallems læse
bog I ca. 30 sider.

Historie: Schjøth og Wallems lærebog i Frankriges historie læst 
og repeteret.

Mathematik: Sammen med 2den klasse. Guldbergs trigonometri 
til skjevvinklede triangler. Særskilt: Bergs arithmetik til 
potenser side 83. Skriftlige opgaver.

Tysk: Schillers Wilhelm Tell.

2den klasse.

Religion: Nissens kirkehistorie fra brødremenigheden bogen til
ende. Mathæi evangelium til kap. 10. Repetition.

Norsk: Pauss og Lassens læsebog IV. 1. Ghlenschläger: Aladdin, 
Christian Winther: Sangerens farvel, Paludan Müller: Kala- 
nus, S. Kierkegaard: Fuglenes bekymring. Af IV. 2: Werge- 
land: Hardanger, Et helvedes jevndøgn, Welhaven: af Norges 
dæmring, Eivind Bolt, Soirébilleder, Lokkende toner. Læst 
kursorisk Kr. Elster: Solskyer. Eriksens litteraturhistorie fra 
Ohlenschläger til den nyere norske litteratur. Stile hver 3die 
uge: 1. Hvad er det, som har gjort nordmændene til en af 
de første søfarende nationer? 2. Fra mit sommerliv. 3. 
En gjengivelse af indholdet af Aladdin. 4-, Om lensvæsenet. 
5. Hvad er det ved dr. Nansens reise, som maa virke tiltalende 
paa os? 6. Om vasdragenes betydning for vort land. 7. 
Hvilken art af læsning foretrækker du? 8. Samfundsfor
holdene i Frankrige før revolutionen. 9. En oversigt over 
protestantismens historie i Frankrige (extemp.). 10. I vaar- 
bruddet. 11. Kristianiadalens natur og klima.
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Oldnorsk: Af Nygaards udvalg Tors færd til Utgardeloke, Tor 
og Hyme, Lokes straf, Volsunger og Nivlunger. Formlæren 
efter Nygaards grammatik.

Latin: Ofr. 1ste klasse. Læst særskilt Livius 22de bog og 23de 
bog til kap. 34. I grammatik orddannelseslæren. Weisses 
antikviteter til side 81. Første halvaar skolestil hver uge, 
lijemmestil hveranden uge efter Lownms opgaver. Andet 
halvaar oversættelse efter Henriksens opgaver.

Græsk: Xenophons Anabasis det resterende pensum. Homers 
Odyssé 3, 4, 5, 6, 7 bog. Efter Schou-Bruuns grammatik 
læst formlæren. Tempus- og moduslæren er læst efter Her- 
manstorffs uddrag.

Fransk: Ofr. 1ste klasse.
Historie: Cfr. 1ste klasse.
Mathematik: Brochs arithmetik fra pag. 315 bogen tilende. Tri

gonometri som i 1ste klasse. Opgaver.

3 die klasse.

Religion: Matthæi evangelium fra kap. 10 tilende. Evangeliet 
og kirkehistorien repeterede.

Norsk: H. Ibsen: Brand, fra side 119 bogen tilende. Repetition. 
H. Wergeland: Jøden. Efter Pauss og Lassens læsebog 
IV, 1 læst afsnittet af Peder Paars og epistola CLXXVI og 
CXCIII, Maidagen og 1ste akt af «Kjærlighed uden strøm
per». Eriksens litteraturhistorie repeteret. Læst enkelte af
snit af Henrik Jægers bog om H. Ibsen. Gjennemgaaet 
Norbys oversigt over litteraturens dele og verslæren. Stile 
hver 3die uge: 1. Om Middelhavets verdenshistoriske betyd
ning. 2. Om fordelene og mislighederne ved at være en liden 
nation. 3. En sammenligning mellem julirevolutionen og 
februarrevolutionen (extemp.). 4. Samme opgave som hjemme- 
stil. 5. Naturen og folket i «Brand». 6. Om forfængelighed 
og de forskjellige former, hvori den optræder. 7. Hvilke 
goder og hvilke onder har nutidens store industrielle udvik
ling medført? (tentamen). 8. En sammenligning mellem Athens 
og Spartas folk og forfatning (tentamen). 9. Hvorfor maa 
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arbeidet kaldes en velsignelse for mennesket? 10. Om ind
holdet og fremstillingen i «Jøden». 11. Hvad kan siges for 
og imod nutidens store interesse for idræt? 12. En oversigt 
over protestantismens historie i Frankrige. 13. Kristiania- 
dalens natur og klima.

Oldnorsk: Nygaards udvalg. Af Sigmund Brestesøns saga fra 
side 106—134. Håvamål, med forbigaaelse af de 3 første 
strofer, GuÖrunnarkviÖa, Prymskviöa. Hjalmars død. Arti
umspensumet repeteret. Den oldnorske litteratur og metrik 
gjennemgaaet.

Latin: Livius 22de bog 19—38. Tacitus Agricola. Horats’s 
breve 600 v., satirer 500 v. Artiumspensumet repeteret. 
Weisses litteraturhistorie. Schreiners vocabularium. Over
sættelse: en hjemme og en paa skolen ugentlig.

Græsk: Socrates’s Apologi og Sophokles’s Antigone læst og repe
teret. Resten af pensumet repeteret. Christensens: Det 
græske statsliv og litteraturhistorie læst. Formlæren repeteret. 

Fransk: Knudsen og Wallems franske læsebog II 110 sider.
Kursorisk er læst Mérimée: Colomba 40 sider. Knudsens 
franske grammatik læst tilende. Mundtlige og skriftlige 
øvelser efter Storms Dialogues frangais.

Historie: Schjøths og Wallems Frankriges historie fra 1815 til
ende. Repeteret artiumspensumet. Læst og repeteret Horns 
geografi for latingymnasiet.

Mathematik: Læst og repeteret Guldbergs stereometri. Repeteret 
Brochs arithmetik og Guldbergs trigonometri. Opgaver.

VI. Examina.
Examen artium 1889.

Øverste klasses 6 elever fremstillede sig til examen artium og 
bestod alle examen.

Udfaldet sees af følgende tabel:
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aniens mundtlige del for undervisningsinspektionen.
Tin privatist rejiceredes i det skriftlige.
Til censorer ved examen var af kirkedepartementet beskikket 

følgende herrer:
I religion........................... prof. dr. Bang og cand, theol. Saxlund.
- norsk og oldnorsk . . prof. dr. G. Storm og skolebestyrer

Er. Gjertsen.
- latin.................................stipendiat Østbye.
- græsk............................adjunkt Digre.
- fransk........................... prof. dr. Joh. Storm og cand. mag.

Brinchmann.
- historie og geografi . . prof. dr. G. Storm og cand, philos.

E. Johanssen.
- mathematik......................prof. Schjøtz.

Opgaverne ved de skriftlige prøver var følgende:

Norsk skriftlig.
No. 1. Gustav Adolfs personlighed og historiske betydning.
No. 2. Hvilken indflydelse har dampkraftens opdagelse havt paa 

kulturlivet?

Latinsk oversættelse.
M. Postumio tribuno militum consular! potestate, qui, cum 

inter oppugnationem Bolae, oppidi Aequorum, praedam militum fore 
edixisset, capto oppido fidem non servaret, vehementer milites 
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succensebant *).  Auxit iram eorum, postquam a collegia arcessitus 
propter seditiones tribunicias in urbeni revertit, audita vox eius in 
contione stolida ac prope vecors, qua M. Sextio tribuno piebis 
legem agrariam ferenti, simul, Bolas quoque ut mitterentur coloni, 
laturum se dicenti (dignum enim esse, qui Bolas armis cepissent, 
eorum urbem agrumque Bolanum esse), «Malum quidem militibus 
meis erit», inquit, «nisi quieverint.» Perlata haec vox Postumii 
ad milites in castris maximam indignationem movit: «Praedaene 
fraudatorem etiam malum minari militibus?» Itaque cum fremitus 
aperte esset, et quaestor P. Sestius eadeni violentia coerceri putaret 
seditionem posse, qua mota erat, misso ad vociferantem quendam 
militem lictore, cum inde clamor et iurgium oreretur, saxo ictus 
Sestius turba excedit, insuper increpante, qui vulneraverat: «Ha
bere iam quaestorem, quod imperator esset militibus minatus.» 
Ad hunc tumuluim accitus Postumius asperiora omnia fecit acerbis 
quaestionibus, crudelibns suppliciis. Postremo, cum modum irae 
nullum faceret, ad vociferationem eorum, quos necari iusserat, con- 
curso facto ipse ad interpellare poenam conantes vecors de tribu- 
nali decurrit. Ibi cum summoventes passim lictores centurionesque 
vexarent turbam, eo indignatio erupit, ut tribunes militum ab exer- 
citu suo lapidibns cooperiretur. Quod tam atrox facinns postquam 
est Romani nuntiatum, tribunis militum de morte collegae per 
senatum quaestiones decernentibus tribuni plebis intercedebant. Sed 
ea contentio ex certamine alio pendebat, quod cura incesserat patres, 
ne metu quaestionum iraque plebs tribunos militum ex plebe crearet; 
tendebautque summa ope, ut consoles crearentur. Cum senatus 
consultum fieri tribuni plebis non paterentur, iidem intercederent 
consularibus comitiis. res ad interregnum rediit.

*) Skrives ogsaa suscensebant.

Mathematik skriftlig.

1.
At opløse trinoinet

X2 -j- a x 4- & 
i to binomiske faktorer.

Anvend fremgangsmaaden paa udtrykket

3 + 7^— 3-
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II.
Find udtrykket for fladeindholdet af den kuglekalot, som kan 

overskues fra et punkt udenfor kuglefladen, naar kuglens radius 
= r og punktets afstand fra kuglefladen — a. (Forlænges denne 
afstand, træffer den centrum i kuglen).

Eksempel: Hvor stor del af jordens overflade overser man 
fra 8000 fods høide, naar jordens radius sættes lig 860 geografiske 
mil, og 1 geografisk mil er 24000 fod?

III.
I A ABC er givet:

siden AC = 0,874 m.
= 49° IS',2.

Fladeindholdet = 0,3082 m2.
Find de to øvrige vinkler i trianglet.

Middelskoleexamcn 1889.

Af 6te klasse fremstillede 25 elever sig til middelskoleexamen; 
2 gik tilbage under den skriftlige examen; af de øvrige bestod 18 
examen med følgende udfald:

1. Latinlinjen.

1. Abel, Nils Henrik............................................
2. Al ver, Jacob.......................................................
2. Bergwitz, Johan.................................................
4. Erichsen, Peter.................................................
5. Holtermann, Trygve................................  .
6. Holth, Einar......................................................
7. Sverdrup, Sigurd

2. Engelsklinjen.

1. Blehr, Albert.................................................
2. Bull, August . •......................'. .
3. Eger, Nils.......................................................
4. Kielland, Jens.................................................

Anderssens skole. 1889.

godt 2,86
godt 2,58
meget godt 1,75
meget godt 2,07
meget godt 2,32
meget godt 2,43
meget godt 1,54

godt 3,07
godt 2,71
godt 2,63
meget godt 1,73 

4
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5. Lilloe, Sverre.................................................
6. Løkke, Fredrik.................................................
7. Moe, Frithjof.................................................
8. Mohr, Vilhelm.................................................
9. Pettersen, Hans............................................

10. Schyberg, Olaf.................................................
11. Shepherd, Harry............................................

godt 2,53 
meget godt 2,50 
godt 2,93 
meget godt 1,90 
godt 2,75 
meget godt 1,80 
meget godt 1,89

Desuden var anmeldt 3 privatister, hvoraf 2 bestod examen:
1. Berner, Nicolay................................................ meget godt 1,96
2. Nielsen, Alf...........................................................meget godt 2,50

De af kirkedepartementet valgte censorer ved denne skole var:
I norsk skr. .

- tysk skr.
- engelsk skr. .
- latin skr. . .
- mathematik skr.
- religion .
■ norsk mundti. .
- tysk mundti.
- engelsk mundti.
- latin mundti.
- mathematik mundt]
- historie .
- geografi . .
- fransk ....
- naturfag .
- tegning .

- skrivning

inspektør Corneliusen og pastor Kon
rad Dahl.
cand, philos. L. Bratt. 
skolebestyrer M. Søraas, 
adjunkt J. Digre, 
adjunkt S. Larsen.
inspektør Fr. Fredriksen, 
inspektør A. Corneliusen. 
cand, philos. Fr. Bekkevold, 
cand. mag. L. Brinchmann. 
skolebestyrer P. Voss.
inspektør 0. Johannesen, 
skolebestyrer A. Hæder, 
cand, philos. H. Larsen, 
cand, philos. I. Torgersen, 
skolebestyrer Sig. Thor, 
landskabsmaler Barlag og arkitekt 
Lange.
lærer T. Gran.

Opgaverne i de skriftlige prøver var følgende:

Norsk stil.

Hvad vaaren bringer af liv og beskjeftigelse.
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Tysk stil.

Den tapre korsridder Walther von Thurn red en dag gjennem 
den syriske ørken. Da forekom det ham, som om lian i nogen af
stand hørte1) en stønnen, og da han troede, det var en stakkels 
pilegrim, som var overfalden af røvere, sporede han sin hest og 
red efter lyden. Pludselig steilede hesten, og ved at se sig om 
opdagede ridderen en løve i kamp med en frygtelig slange, der 
havde snoet sig om dens legeme. Uden at betænke sig sprang 
ridderen af hesten, angreb slangen og skilte med et eneste hug 
dens hoved fra kroppen. Da løven saa, at dens liv var reddet, 
krøb den hen til ridderens fødder, slikkede hans haand og forlod 
fra denne dag af aldrig sin redningsmand. — Nogle aar senere, 
vilde Walther vende tilbage til fædrelandet, men saa sig af flere 
aarsager nødt til at lade løven blive igjen. Neppe havde imidlertid 
skibet, som han seilede med, forladt kysten, før man saa løven 
styrte sig i havet. Forgjæves søgte man at redde den; det tro 
dyr blev opslugt af bølgerne.

l) vernehmen.
2) Oversæt: hvordan sagen stod.

Engelsk stil.

Bonden og optikeren.

En bonde saa, at hans nabo altid tog briller paa, naar han 
satte sig til at læse. Bonden havde aldrig lært den kunst at læse. 
Han troede, at hvis han bare, som sin nabo, havde et par briller, 
vilde han ogsaa kunne gjøre det. Ved omhyggelig at lægge op 
nogle skilling hver uge havde han tilsidst samlet saa mange penge, 
som brillerne kostede. En dag, da han var i byen, gik han ind 
til en optiker og sagde: «Jeg skal have et par briller». Opti
keren lagde endel foran ham paa disken, og bonden tog en bog 
for at prøve dem, men fandt ingen, som passede ham. Han kunde 
ikke læse et eneste ord, paa hvilken maade han end satte brillerne 
paa sig. Optikeren, som anede sammenhængen2), kunde ikke 
lade være at bemerke: «Kjære, kanske De ikke kan læse?» 
«Nei, det kan jeg ikke», svarede bonden; «hvis jeg kunde, var 
jeg ikke kommen til Dem efter briller».
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Latinsk stil.

Kong Persens havde i to aar ført krig med romerne med saa 
stort held, at en ikke ringe fare syntes at true1) det romerske 
herredømme. Allerede havde han bevæget mange af Grækenlands 
stater til at slutte forbund med ham, og det var ikke tvilsomt, at 
baade r kodier ne2) og Eumenes vilde følge deres exempel. Da 
valgte romerne Æmilius Paulus, en mand af udmerket tapperhed, 
til konsul. Efteråt Paulus havde sat over til Makedonien med en 
stör hær, overvandt han Perseus ved byen Pydna. Derefter tog3) 
han leiren fra ham og tvang ham til at flygte fra Makedonien. 
Da Perseus, berøvet sit rige, havde begivet sig til øen Samo- 
thrake4), kom prætoren Oktavius, som stod i spidsen for flaaden, 
til ham og overtalte ham til at betro sig til romernes beskyt
telse5). Det er bekjendt6) nok, at Perseus piydede Paulus’s 
triumf. Hvorlænge han levede siden7), ved vi ikke vist; men 
det fortælles, at han døde fire aar efter i Alba.

Mathematik, skriftlig.

(For gutter).

1. Tre personer A, B og C kjøbte en skoveiendom sammen. 
A indskjød af kjøbesummen og B 3 gange saameget som C. 
Senere solgte de skoven igjen og vandt ved handelen pct. 
af kjøbesummen. B alene tjente 8700 kr. Hvormeget tjente hver 
af de andre, og hvormeget havde hver af dem sat ind i denne 
handel?

2. A sætter den 1ste februar 200 kr. ind i en sparebank. 
5 maaneder senere indsætter han 550 kr. og endelig den 1ste ok
tober 300 kr. Ved aarets udgang viste opgjøret, at han havde 
tilgode i banken 1066 kr. Hvormange pct. gav banken i aar- 
lig rente?

3. En regulær sexkant har et fladeindhold af 100 cm2. Be
regn fladeindholdet af en cirkel med samme omkreds som sexkanten. 
Brug logarithmer ved udregningen.

‘) imminere °) Rliodii, orum. z) exuere. *) Samothracia. 5) fides.
*9 constare 7) inde.
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4. I trianglerne ABC og DEF er siderne AB = 6 cm., 
B C = 1 0 cm. og A C = 8 cm.; D E = 9 cm., E F = 7 cm. og 
D F = 6 cm. Tegn op disse triangler og konstruer et kvadrat lig 
deres sum. Beskriv fremgangsmaaden.

Projektionstegning.

En ret cylinder samt et sexkantet og et trekantet regulært 
prisme opstilles af læreren saaledes, som vedlagte rids udviser og 
forlanges aftegnet i grundrids og oprids.

Det sexkantede prisme ligger paa det horizontale projektions
plan og berører vertikalplanet, medens dets axe danner en 600 
vinkel med samme. Cylinderen staar paa horizontalplanet og be
rører det sexkantede prisme. Det trekantede prisme staar ligeledes 
paa horizontalplanet, men støtter sig oventil mod cylinderen; dets 
axe er parallel med vertikalplanet.

Axerne af cylinderen og det trekantede prisme har begge en 
afstand af 3,5 cm. fra vertikalplanet. Alle tre figurer har en 
længde af 10 cm. Cylinderens radius samt den større radius i 
prismernes grundflader er 2,5 cm. Afstanden fra den grundflade
side, hvormed det trekantede prisme berører horizontalplanet, til 
cylinderens axe er 7,5 cm.

hiiilniil

VIL Forskjelligt.
Fra skoleaaret 1889—1890 af sættes realgymnasiet i virk

somhed med 1ste klasse.
Efter konference med bestyrelserne for Aars & Voss’ skole 

og Oslo skole besluttedes skoletiden ved nævnte skoler og denne 
skole forsøgt noget indskrænket. I den anledning omsendtes føl
gende rundskrivelse til forældre og foresatte:
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Til forældre og foresatte.

Med kirkedepartementets samtykke vil fra næste skoleaar af 
følgende indskrænkning i den daglige skoletid forsøgsvis blive 
iverksat.

Undervisningen henlægges til tiden fra kl. 8.45' til 2.5'. 
Skoletiden deles i 6 «skoletimer», hver paa 3 kvarter med und
tagelse af første time, som bliver 50 minutter. I de lavere mid
delklasser vil dog rimeligvis «skoletimernes» antal paa enkelte dage 
kunne indskrænkes til 5. I smaaskolen vil den nuværende ord
ning med skoletid fra 9—1 med omtrent l times hviletid opret
holdes. I første klasse vil undervisningen som hidtil den første 
maaned ikke begynde før kl. 101).

Imellem hver skoletime gives friminutter med tilsammen 45 
minutter, deraf 1 kvarters fritid midt paa dagen, forøvrigt dels 5 
dels 10 minutter. Læsetiden vil derved ialt forringes med 2^2 
ugentlige timer, men hvad herved tabes vil indvindes derved, at 
man ved den nye ordning vil kunne raade over 36 undervisnings
timer ugentlig, medens 34 før var det høieste antal.

Ved denne ordning vil sløid kunne optages som fast fag uden 
anden afgift end 15/a å 2 kr. halvaaret til materiale; da disciplene 
beholder de udførte arbeider selv, vil denne afgift, der saavidt vil 
dække materialets kostende, vistnok findes rimelig.

Fra næste skoleaar af vil sløid optages som tvungent fag i 
2den, 3die og 4de middelklasse-, for de høiere klasser vil det blive 
valgfrit. Senere vil sløid ogsaa blive tvungent fag i 5te middel
klasse. Hr. Skinvik, der med saa stor dygtighed har ledet sløid- 
undervisningen det forløbne aar, vil ogsaa fremdeles lede denne.

I gymnasiet vil gymnastik faa 1 time mere end for tiden.
Denne nye ordning er truffet for at imødekomme et alminde

ligt ønske hos forældrene om at gjøre nogen indskrænkning i den 
nuværende skoletid. De sterke klager, som oftere kommer til orde 
med hensyn paa elevernes «overlæsselse», anser jeg for hjemme
arbeidets vedkommende nu for en stor del ubegrundede, og lige- 
overfor mange af disse klager maa det fremholdes, at det er sko-

Her er dog senere gjort den forandring, at skoletiden for denne klasse 
er sat fra 9—12.20'.
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lens opgave at vænne de unge til at arbeide med pligttro alvor og 
kraft. Hvad skoletiden angaar, er jeg af den mening, at nogen 
indskrænkning i denne tør være ønskelig, navnlig naar liensees til 
vor bys særlige forhold, vintermørket, de lange veie, familiernes 
landophold i sommertiden o. 1.

Ved denne nye ordning tror jeg, at ethvert berettiget krav 
paa lettelse vil være imødekommet.

En yderligere indskrænkning af skoletiden vil føre til, at un
dervisningen gaar over til at blive en leksehøren og derved taber 
den ro og grundighed, der er fornøden, hvis skolegangen skal blive 
til virkelig udvikling og modning for eleverne. Ved 2 å 3 timers 
privatundervisning lader det sig vistnok gjøre nogenlunde at med
dele de samme kundskaber som skolen, men at dette som regel 
sker paa bekostning af elevernes evne til at arbeide selvstændig, 
anser jeg efter min erfaring for utvilsomt.

Idet jeg til slutning udtaler det haab, at denne nye ordning 
vil vinde eders bifald, vil jeg samtidig benytte anledningen til af 
forsikre, at skolen fremdeles vil gjøre sit bedste, for at skolegangen 
kan blive frugtbringende for disciplenes aandelige og legemlige 
udvikling.

Kristiania i mai.
Ærbødigst 

Otto Anderssen.

Slaiduntlervisningen.

Sløid blev indført som frivilligt fag ved begyndelsen af skole- 
aaret 1888—1889. Fra skoleaaret 1889 af er den altsaa indfort 
som tvungent fag fra 2den middelklasse af. Om sløidundervisnin- 
gen er af læreren hr. Johannes Skinvik indsendt følgende arbeids- 
beretning:

Undervisning i sløid har iaar været meddelt som frivilligt fag. 
2den—6te middelklasse har havt 2 gange P/g time, eller 3 timer 
ugentlig, medens gymnasiets elever kun har havt 2 timer en gang 
ugentlig. I første termin — fra midten af september til jul — 
deltog fra 2den m. 19, fra 3die m. 26, fra 4de m. 21, fra 5te m. 
25, fra 6te m. 12 og fra gymnasiet 8, ialt 111.
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I anden termin — fra nytaar til udgangen af april — deltog* 
fra 2den m. 22, fra 3die m. 24, fra 4de m. 20, fra 5te m. 19,
fra 6te m. 9 og fra gymnasiet 3, ialt 97. Af disse har 78 del
taget i begge terminer. 19 nye kom til ved nytaar.

At her — som almindelig, hvor faget er frivilligt — del
tagelsen i sidste termin (vaarterminen) var noget mindre, har sin
naturlige grund foruden i den extraafgift, som det har været nød
vendigt at afkræve, da den øvrige undervisning har været givet 
uaf kortet for de disciple, der ikke deltog i sløiden, i de vinter- 
fornøielser med ski og skøiter, som gutterne i juleferien faar'smag 
paa, samt for de øverste klasser den forøgede læsning, som examen 
stiller i udsigt udover vaaren. Enkelte var der vel ogsaa af dem, 
som finder alt arbeide kjedeligt, og som derfor benyttede den givne 
frihed, saasnart nyhedens interesse var forbi.

Eleverne var i første termin delt i 10 partier og i anden 
termin i 9 med antal fra 9 til 13, saaledes at elever fra samme 
læseklasse saavidt muligt kom til at være sammen.

Da sløidundervisningen har været lagt ind i den almindelige 
skoletid, har ingen forsømmelser, specielt fra sløiden, fundet sted, 
uden efter given tilladelse. Disse tilfælde har dog været meget 
faa, hvorimod det ofte, især i sidste termin, har hændt, at gutter 
har bedet om — og faaet lov — til at deltage i sløiden udenfor sine 
egne timer, naar dertil har været anledning.

Eleverne har arbeidet efter en systematisk ordnet, fremad
skridende modelrække, saaledes at for hvert nyt arbeide er et nyt 
verktøi kommet til anvendelse, medens den samme øvelse er repe
teret paa den nærmeste eller en af de nærmest følgende gjenstande. 
For sløiden — ikke mindre end for andre fag — gjælder det, jo 
naturligere stoffet paa ethvert trin kan lægges tilrette for den 
uøvede, des lettere opnaaes et tilfredsstillende resultat, og ikke 
mindst gjælder dette udøvelsen af praktiske færdigheder.

Sløidundervisningens formaal er nemlig, som bekjendt, ikke 
alene at give de unge en forfriskende afvexling i det almindelige 
skolearbejde, men hovedsagelig at fremme deres formelle udvikling 
i fysisk og intellektuel henseende, og at opøve dem i visse for det 
praktiske liv almennyttige haandfærdigheder.

Undervisningen har været meddelt dels som klasseundervisning 
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dels som individuel- eller enkeltmandsundervisning. Medens de ele
mentære grundregler for verktøiets brug og behandling, materialets 
forskjellige stilling under bearbeidelsen, guttens egen stilling osv. 
er meddelt til alle paa en gang, og en del dermed forbundne 
øvelser udført af alle saa vidt muligt samtidigt, er derimod de 
specielle regler for udførelsen af hver enkelt gjenstand hovedsagelig 
meddelt til hver elev, eftersom de har skredet fremover; gutter, 
som samtidig har arbeidet paa samme gjenstand, har naturligvis 
faaet ogsaa disse regler meddelt under et.

Skal øvelserne udføres efter de givne regler, og arbeidene i 
alle sine enkeltheder med størst mulig nøjagtighed — og noget 
andet bør skolen ikke give sig af med — noget andet gir ikke 
det tilsigtede udbytte, enten man ser hen til udvikling af tanke, 
øie, ordenssans osv., eller man ser hen til de praktiske færdig
heder, der søges bibragte, — da vil eleverne meget snart komme til 
at skilles ad. Medens den opmerksomme, flittige, forsigtige og 
med praktiske anlæg særlig begavede gut snart kan bli færdig med 
et vel udført arbeide, vil de, der mere eller mindre mangler disse 
gode egenskaber, dels ødelægge sit materiale allerede ved udsag
ningen deraf, andre maa paa et tidligt trin kassere sit arbeide, og 
atter andre kan — overseende eller glemmende lærerens anvisnin
ger •—■ ved sidste høvelstrøg eller ved sidste afpudsning begaa 
saadanne feil, at læreren finder tilstrækkelig grund til at lade ar
beidet — de dermed forbundne øvelser — gjøres om igjen.

Det stadige, aarvaagne tilsyn med hver enkelt, som denne 
undervisning saaledes kræver, om den skal give et for de unges 
opdragelse og udvikling tjenligt udbytte, vil under alle omstændig
heder være bestemmende for det antal, der samtidig kan under
vises. Ikke at etslags arbeide er udført, men at det er vel ud
ført efter bestemte givne regler, giver det værd som skolearbeide.

Antallet af gjenstande, som hver elev har udført, er som an
tydet meget forskjelligt. Medens enkelte, der har deltaget blot en 
termin, har arbeidet 10—11, er andre, der har deltaget i begge 
terminer, blot naaet til 8—9. Dette sidste har dog væsentlig sin 
grund i mindre rosværdige omstændigheder, som ogsaa denne un
dervisning har til opgave at rette paa.

De flinkeste gutter, der har deltaget i begge terminer, er 
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rukket saalangt som til og med no. 15 i modelrækken. Derunder 
er indøvet brugen af «sag» = sinksag, baksag, bred og smal sveifsag, 
kniv, høvl = rubank, pudshøvl, skrubhøvl, bor = pinbor og centrums
bor, skavkniv, fil, sikling, passer, vinkel, strikmaat, metermaal og 
paa no. 15 sammensætning af flere stykker, med spiger som binde
middel — spigring, hvorved hammer, tang, haandbor særlig kommer 
til anvendelse.

I første termin blev udført 668 arbeider I , 1 tils. 1234,- anden — —»— 566 — }
deraf 1131 godkjendt, ved paaklæbning af en med gjenstandens no., 
guttens navn og klasse no. merket etiket.

En saadan «godkjendelse» af arbeiderne vil dog, om den skal 
være streng nok til opnaaelsen af det tilsigtede maal, let komme 
til at se ud som uretfærdig ligeoverfor de mindre begavede, hvor
for til næste skoleaar vil blive indført den forandring, at hvert 
færdigt arbeide gives en særskilt karakter; disse sammenlagt vil 
give en for skoleaaret udregnet hovedkarakter.

Eleverne har selv beholdt sine arbeider, men disse er bievne 
opbevarede paa skolen til hver termins slutning. Ved vaartermi-. 
uens slutning blev arbeiderne udstillede i sløidlokalet for forældre 
og andre, der kunde interessere sig for sagen. Elevernes mange 
nysgjerrige spørgsmaal om, naar uddelingen vilde finde sted, vid
nede noksom om, at udstillingstiden føltes lang, at de smaa — til
dels med megen møie udførte arbeider —- ikke var uden værd for 
dem, og de smilende blikke ved uddelingen og det venlige farvel 
til læreren gav haab om, at sløidtimerne vil blive erindrede.

Gymnastik og idræt.
Skolen havde opvisning for gymnastikinspektøren og forældre 

og foresatte i fæstningens ^gymnastiklokale 15de december 1888. 
I opvisningen deltog følgende klasser: Gymnasiet og 6te middel
klasse (parti 1), 4de og 3die middelklasse (parti 2).

Gymnastikinspektøren overvar derhos en af kirkedepartementet 
paabudt opvisning af gymnasiet og 6te middelklasse i april maaned.

Et kursus i salonskydning har været afholdt for gymnasiet og 
6te middelklasse i Larsens skydepavillon. Der blev skudt af hver 
gut 35 skud paa 9-delt skive. De høieste antal points fik følgende:
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Albert Blehr, 6 m...........................................................241
Fredrik Løkke, 6 m........................................................238
Sigurd Gran, 6 m........................................................... 235
Einar Holth, 6 m............................................................222
Thorvald Kiær, 2 lg.......................................................215
Peder Abel, 6 ni............................................................. 209

Skolen havde sit sædvanlige skiløb den 18de februar i nær
heden af vestre Akers kirke. Der blev denne gang ikke løbet 
om præmier. Føret var forresten paa grund af tøveir saa slet, at 
det var vanskeligt at faa en sikker forestilling om gutternes, dyg
tighed.

I vaares gjenoptoges fodbalspillet af gymnasiets og 6te mid
delklasses disciple. Øvelsespladsen var den af Kristiania fodbal- 
klub leiede løkke ved Majorstuen.

Skolepenge og fripladse.

1. Skolepengene udgjør: 
for 1ste smaaklasse.....................................4 kr. maanedlig

» 2den — ......................................8 » —
» 3die — ......................................12 » —
» 1ste, 2den og 3die middelklasse ... 16 » —
» alle høiere klasser....................................20 » —

For den nederste af 2 brødre fragaar en trediedel. Af 3 
brødre gaar den nederste frit, de andre betaler helt ud. Af 
4 brødre gaar den næstnederste frit, og for den nederste fra
gaar en trediedel. Yderligere nedsættelser finder ikke sted1). 

2. Skolepengene erlægges forskudsvis og skal i regelen indbetales 
den første læsedag i hver maaned. Disciplene modtager af 
kassereren en kvitteringsbog, som forældre eller værger bør 
lade sig forevise straks efter hver betaling.

3. Skolepengene beregnes altid for hele maaneden, 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 nyt skoleaars begyndelse, betaler han

*) Ved betalingen afrundes altid til femmere af øre, saa at der f. eks. 
istedetfor BB’/a øre betales 35 øre og for 66’/3 øre betales 65 øre. 
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skolepenge fra Iste aug, Be til Iste smaaklasse indmeldte 
disciple betaler dog først fra Iste september.

4. Naar en discipel skal forlade skolen, maa udmeldelse ske 2 
maaneder forud. Hvis nogen udmeldes med kortere varsel, 
erlægges dog skolepengene, indtil den bestemte udmeldelsestid 
er forløben. Alle, som udmeldes efter 1ste mai, betaler altsaa 
skolepenge til skoleaarets udgang. Fra denne regel undtages 
de, som gaar ud efter skolens raad og ønske.

5. De disciple, der fremstiller sig til mid del skole- 
• examen eller examen artium som skolens elever, 
betaler skolepenge til skoleaarets slutning, selv 
om de ikke be st aar examen.

6. Naar skolepengene ikke er betalte for 2 maaneder, kan be
styrelsen, negte vedkommende discipel adgang til skolen.

7. Fripladse og nedsættelse i skolepengene tilstaaes kun træn
gende disciple, som viser god opførsel og gjør god fremgang 
i skolen, og som har været skolens elever i mindst et par 
aar og i denne tid har betalt sine skolepenge.

Naar en af to eller flere brødre faar friplads, bortfalder 
moderationen for de øvrige, hvis ikke anderledes bestemmes.

Ansøgninger om fripladse for det kommende skoleaar ind
leveres inden 1ste jnni. .

I indeværende skoleaar er uddelt fripladse til et beløb af 
ca. 3000 kr.

Skoleregier.

1. Skolepenge beregnes fra begyndelsen af den maaned, hvori 
en discipel kommer ind i skolen, til slutningen af den maaned, 
hvori han gaar ud; de betales forskudsvis den første læsedag 
i hver maaned efter tilsigelse i klasserne dagen forud.

2. For udmeldelse gjælder en frist af 2 maaneder; der betales 
altsaa skolepenge helt ud for 2 maaneder foruden den, hvori 
udmeldelsen sker. Enhver discipel, som er anmeldt til examen 
artium eller til middelskolens afgangsexamen, betaler skole
penge til skoleaarets udgang.

3. Disciple, hvis forældre ikke bor her i byen, maa anbringes
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Iios personer, som kan skaffe dem et passende hjem og’ i for
ældrenes sted være deres foresatte.

4. Naar en discipel ved sygdom er hindret fra at møde paa 
skolen, maa der snarest mulig sendes skriftlig anmeldelse derom 
fra hans foresatte. Udenfor sygdomstilfælde maa disciplene 
ikke udeblive nogen dag eller time fra skolens undervisning 
uden forud indhentet samtykke af bestyrelsen1).

5. Skolens disciple maa ikke røge tobak paa byens gader eller 
pladse eller andre offentlige steder; heller ikke maa de besøge 
kaféer eller restaurationer, medmindre de er i følge med for
ældre eller foresatte eller andre paa disses vegne. Dersom 
disciple af skolen ønsker at danne foreninger sig imellem eller 
at være medlemmer af andre selskabelige foreninger, maa de 
dertil have bestyrelsens samtykke. De maa ikke uden besty
relsens tilladelse paa nogen maade optræde offentlig (f. eks. 
ved dramatiske forestillinger, koncerter, turnfester m. m.).

Endvidere bedes følgende bemerket:
6. Ingen fritages for gymnastik uden efter lægeattest, eller for 

sang uden sanglærerens bestemmelse.
7. Til gymnastikøvelserne anskaffer alle elever turnsko, fra 4de 

middelklasse tillige turnbukser. Denne bestemmelse er taget 
ikke alene af hensyn til øvelserne, men ogsaa for at spare 
elevernes almindelige klæder.

8. Gutternes ydertøi maa forsynes med forsvarlige ophængnings
stropper.

9. Al handel og bytten eleverne mellem er forbudt.
10. Det er ikke tilladt at medbringe andre sager paa skolen end 

saadanne, som skal bruges.
11. Bøger, gymnastiksko, huer, ydertøi maa merkes med tydeligt 

navn.

*) Dersom en discipel paa grund af tvingende omstændigheder har maattet 
forsømme, uden at det har været muligt forud at give skolen under 
retning og indhente dens samtykke, da maa der i den meddelelse, 
som bagefter indsendes, ikke blot gjøres rede for forsømmelsens grund, 
men ogsaa for grunden til, at skolens samtykke ikke itide kunde ind
hentes.
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Da det undertiden, formedelst den lette adgang, som dertil er 
hos enkelte antikvitetsboghandlere, hænder, at gutter sælger dels 
sine egne, dels sine kameraters bøger, anmodes forældre og fore
satte om saavidt gjørligt at paase, at sligt utilbørligt salg ikke 
finder sted. Ved henvendelse til skolen vil man til enhver tid 
kunne faa besked om, hvilke bøger der er i brug, og hvilke der i 
tilfælde kan sælges.

Forældrenes opmerksomhed henledes paa, at der fremdeles er 
anledning for gutterne til at faa kjøbt melk hos pedellen for en 
rimelig pris.

Følgende raad vil forældrene gjøre vel i at iagttage med hen
syn til børnenes forhold i hjemmet:

1. Lad børnene gaa tidlig tilsengs, de mindre ikke senere end 
kl. 8, de større ikke senere end kl. 9, og de ældste ikke se
nere end kl. 10. Husk, deres arbeide begynder tidlig, og børn 
trænger mindst 9 å 10 timers søvn.

2. Sørg for, at børnene spiser godt om morgenen, og at de lige
ledes faar solid niste med sig paa skolen. Deres hovedarbeide 
skal gjøres paa frokosten.

3. Lad børnene efter middagen opholde sig i fri luft og tillad 
dem ikke at læse sine lekser før P/s å 2 timer efter maal- 
tidet.

4. Lad børnene indtage sine aftensmaaltider mindst én time, før 
de gaar tilsengs.

5. Giv børnene en bestemt arbeidstid, og paase, at den benyttes 
ordentlig. Det vil da vise sig, at hjemmelæsningen i de lavere 
middelklasser som regel ikke vil kræve mere end 1 å P/s 
time, i de høiere middelklasser og gymnasiet mere end 2 ä 
2J/2 time.

6. Sørg for, at læsningen foregaar under god naturlig eller kun
stig belysning.

7. Tillad ingen lekselæsning efter kl. 8. Aftentimerne kan bedst 
bruges til sund morskabslæsning.
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8. Hold børnene til leg og fornuftig idræt.
9. Forbyd tobaksrøgning i enhver form. Erfaring viser, at den 

hos gutter svækker arbeidslysten og arbeidskraften.

Send børnene paa skole med engang. Skolerne 
giver den solideste og mest planmæssige undervisning.

Sundhedstilstanden.

Af smitsomme sygdomme indtraf I tilfælde af skarlagensfeber 
og 7 tilfælder af difterit. Emil Falchenberg, discipel af 4de mid
delklasse, afgik ved døden.


