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Etruskernes indflydelse paa romerne af dr. H. Sæder.
(Foredrag for doktorgraden over opgivet emne).

Spørgsmaalet om etruskernes indflydelse paa romerne hører 
ligesom alt, der angaar det gaadefulde etruskiske folk, til den 
antike histories vanskeligste og mest omstridte problemer. 
Allerede i selve oldtiden var meningerne herom delte; nogle 
antikvarer og historikere søgte at 'forklare saa omtrent, hele 
den ældre romerske kultur ud af etruskisk paavirkning, medens 
andre søgte at reducere denne indflydelse inden ganske ander
ledes beskedne grænser. Som det var da, saaledes har det 
siden været: fremdeles har desamme to standpunkter sine for
svarere, der fortsætter kampen med alle de vaaben, som den 
moderne videnskab, og da fornemmelig den sammenlignende 
sprogvidenskab og den komparative archæologi, giver dem i 
hænde. Selvfølgelig hænger dette spørgsmaal sammen med det 
store hovedspørgsmaal: hvem er etruskerne, hvilken er deres 
nationalitet? og det vil ikke faa nogen endelig besvarelse, før
end selve hovedgaaden er løst. Den forelagte opgave kan der
for ikke behandles isoleret for sig, løsrevet fra det hele store 
etruskerspørgsmaal; dertil er svaret for afhængigt af den op
fatning, man har af etruskernes nationalitet og kulturudvikling. 
Jeg maa derfor først faa præcisere det indtryk, de ældre og 
nyere undersøgelser paa dette omraade har bibragt mig; jeg 
siger udtrykkelig indtryk, da jeg ikke er fagmand, hverken paa 
det sprogvidenskabelige eller archæologiske felt.
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Fra et kulturhistorisk standpunkt maa det spørgsmaal først 
og fremst paatrænge sig en: hvorfor viste etruskerne en saa 
stor modtagelighed for den asiatisk-hellenske kultur? hvorfor 
tilegnede de sig denne og da [specielt den hellenske med en 
ganske anden hurtighed og i en ganske anden udstrækning end 
f. eks. latinerne, uagtet der ingen græske kolonier fandtes paa 
Etruriens kyst? Naturforholdene giver intet svar herpaa; man 
maa derfor søge svaret hos folket selv. Om ikke etruskerne i 
sin helhed saa maa ialfald elementer inden dette folk have 
staaet den nævnte kultur nærmere end Italiens øvrige befolk
ning; idetmindste dele af folket maa have været nærmere be- 
slegtet med de østlige kulturfolk end de egentlige italikere. 
Heri ligger efter min opfatning et meget stærkt indicium for 
rigtigheden af den saa omtrent enstemmige antike overlevering, 
at ialfald den herskende stamme inden etruskerne var indvand
ret fra østen, var p|elasger. Det er ogsaa specielle træk, der 
viser hen netop til dette Archipelagoslandenes ældste kultur
folk; saaledes etruskernes dygtighed som murbyggere, deres 
blæseinstrumenter (trompet og fløite), deres anlæg for haruspi- 
cin og divination forbunden med den fremtrædende rolle, kvin
den indtager inden denne. Milchhbfer anfører videre (Anfange 
der Kunst in Griechenland p. 238) deres tholos- og klippegrave, 
anlæg for guldsmedkunsten, de eiendommelige snabelsko samt 
de tutulus benævnte hovedbedækninger, visse ornamentsmotiver. 
Kort sagt, vi føres ved flere indicier ind i den ved Mykenefun- 
dene fastslaaede pelasgiske kultur. Hvad nu [atter pelasgerne an- 
gaar, ja saa staar vi igjen for et i allerhøieste grad omtvistet 
spørgsmaal. Mig ;forekommer det næsten umuligt at løsrive 
pelasgerne fra ialfald en vis national overensstemmelse med Lille
asiens indoeuropæiske, lydiske og frygiske, folk samt at statuere 
en virkelig indgribende raceforskjel mellem dem og hellenerne.

Spørger man videre om etruskernes indvandringsvei 
til Italien, saa kan en betragtning af Italiens befolkningsfor
hold i sin almindelighed give visse antydninger ialfald. Ved den 
historiske tids begyndelse boede etruskerne i Norditalien samt 
i Etrurien og delvis længere mod syd, medens resten af Mellem- 
italien og største delen af Syditalien —■ ialfald for det indre 
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lands vedkommende — var beboet af litaliske stammer. Nu 
raader der vel neppe tvil om, at italikerne er komne fra nord, 
og al sandsynlighed taler for, at Helbig med rette har hævdet 
Poslettens terremare - bebyggelse netop for italikerne. Følgelig 
maa de engang være trykket sydover, og dette tryk kan kun 
være udgaaet fra etruskerne. Var disse derimod komne fra 
Etrurien ind paa Posletten, lader fordrivelsen mod syd sig van
skelig forklare; man maatte da idetmindste vente at finde en
kelte stammer drevne op mod Alperne, paa samme maade som 
det senere gik med en del etrusker, da de i sin tid fordreves 
fra Posletten af gallerne. Hellanikos’s beretning, at etruskerne 
eller tyrrhenske pelasger kom fra Thessalien gjennem Epirus og 
derfra til Pos munding, passer saaledes meget godt; thi et al- 
pefolk kan dog ikke have bragt spirerne til den etruskiske kul
tur til Italien. For en indvandring ad landevejen taler ogsaa 
den allerede af Mommsen paapegede indlandsmæssige maade, 
hvorpaa etruskerne har bebygget Etrurien. Hertil kommer de 
archæologiske undersøgelser; ganske vist maa man med Und
set sige, at ad blot archæologisk vei lader for tiden ialfald 
spørgsmaalet om etruskernes indvandring sig ikke bestemt be
svare. Men der er dog et moment, som jeg synes har en vis 
betydning. De etrustiske gravfund viser en sterk, vekslende 
paavirkning udenfra, en phønikisk-karthagisk, en chalkidisk, 
en korinthisk, en siciliansk-hellensk, en attisk, en indvirkning, 
der falder sammen med den rækkefølge, hvori handel paa 
de vestitaliske farvande netop var i de nævnte folks hænder. 
Dette synes at vise, at etruskerne har faaet sig udlandets varer 
tilbragte, ikke selv har hentet dem paa de fremmede produk
tionssteder. Med andre ord, de italiske tyrrhener har ikke 
været noget i særlig grad søfarende folk; den gamle tro, at 
de saa har været, maa opgives, hvilket atter snarest tyder paa 
en indvandring ad landeveien eller kun over Adriaterhavets 
indre del.

Naar vandrede etruskerne indji Italien? Etruskerne selv 
satte vel sin indvandring samtidig med sin æras begyndelse 
omtr. aar 900. At etruskernes kronologi har havt visse data 
at støtte sig til, fremgaar af den af Livius VII, 3, 7 omtalte 
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skik, at der i Nortias tempel i Volsinii hvert aar blev indslaaet 
en nagle. Aarstallet maa ialfald bero paa en beregning og viser, 
at etruskerne var sig en saadan indvandring bevidst. Det nævnte 
aar passer godt til den antydede pelasgiske indvandring fra Hel
las; et folk, der vandrede afsted noget før denne tid, kan have 
medbragt de nævnte kulturspirer. Tiden passer ogsaa med de 
archæologiske undersøgelser i Italien, hvis man med Helbig an
tager, at terramareperioden er egte italisk, samt at det netop 
er etruskerne, der har trængt italikerne væk herfra. Derimod 
er der al grund til at antage, at etruskerne har gjennemlevet 
den saakaldte villanovaperiode i Italien; ialfald har Undset paa
vist denne periode i alle de af etruskerne bevislig beboede lande 
og hævder en gradvis |Overgang fra denne tids begravelses
skikke med brændte lig til den følgende med ubrændte lig i 
mere og mere pragtfulde gravkamre. Ved det 8de aarh.s begyn
delse ophører villanovaperioden for selve Etruriens vedkommende, 
medens den delvis ialfald endnu længe holder sig nord for Apen- 
ninerne Dette viser, at tyngdepunktet er forlagt fra det indre 
Adriaterhav til det egentlige Etrurien. Det er nu ad det to- 
skanske hav, at den kulturbringende strøm naar Italien, noget 
der hænger sammen med den forrykkelse vestover, der var en 
følge af Karthagos anlæg og snart efter af de første græske 
kolonianlæg i de italiske farvande.

Spørger man saa om etruskernes kulturstandpunkt, 
dengang de kom til Italien, saa viser straks det, at de har 
gjennemlevet villanovaperioden i Italien, at de dengang trods 
de kulturspirer, de bragte med sig, dog nærmest var et halv
barbarisk folk i sammenligning med den fønikiske og den hel
lenske kultur, som de senere kom i berørelse med. Til en 
høier j kultur hævede de sig først efterhaanden gjennem forbin
delse med de sidst nævnte folk, en forbindelse de fra det 8de 
aarh. af kom ind i ved det toskanske havs kyster. Sin hoved
sagelige kultur h.ir etruskerne følgelig modtaget i Etrurien; 
deres udvikling bliv«r saaledes et af de mange bevis for enhe- 
den af den antike kulturudvikling. Den gamle tale om en ori
ginal, specifik etruskisk kulturudvikling maa saaledes for altid 
forstumme. Det var ved det 8de aarh.s begyndelse, at etru- 
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skerne — med sine medbragte kulturelementer — traadte i 
nærmere forbindelse med østens kultur, der naaede dem paa Etru- 
riens kyster. Først er der en kortere og mindre indgribende 
fønikisk-karthagisk paavirkning ; men saa kommer hellenerne, 
hvis ældste kolonier i Syditalien og paa Sicilien kan føres til
bage til henimod aar 750; det langt tidligere aar for Cumæs 
anlæg, beror jo blot paa en forblanding med det hellenske 
Cumæ. Omkring aar 600 staar ialfald de sydetruskiske stæ 
der der saa sterkt paavirket af den hellenske kultur, at det 
i mangt og meget er vanskeligt at skille dem fra græske kolo
nier. Dette gjør det selvfølgelig vanskeligt overalt at paavise, 
hvad der i nabostaterne f. eks. Rom[ er kommet gjennem direkte 
hellensk paavirkning, og hvad der er kommet gjennem etruskisk 
formidling. Et andet moment, der ogsaa gjør en paavisning af 
etruskernes indflydelse vanskelig, er det italiske element, der 
er tilstede i den etrustiske kultur, Isærlig i Sydetruriens byer. 
Thi de indvandrende elementer dannede blot en herskende 
adel; under denne stod den undertvungne italiske befolkning, der 
imidlertid øvede en ganske indgribende indflydelse paa den her
skende stand; der er saaledes ingen tvil om, at denne optog 
en række af de undergivnes guder og religiøse forestillinger. 
Meget der stemmer overens hos f. eks. romere og etrusker, maa 
føres tilbage til dette fælles italiske grundlag og kan ikke uden 
videre hævdes som etruskisk indflydelse i Rom eller omvendt.

Efter denne redegjørelse for min opfatning af etruskernes 
stilling i sin almindelighed, gaar jeg nu over til at søge at paa
vise den indvirkning, de kan have øvet paa Rom. Det første 
spørgsmaal er da: hvad ved vi om etruskernes udbredelse 
søndenfor Tiberen? Allerede længe har man kjendt til 
sikre spor af dem i Kampanien, landskabet søndenfor Latium. 
Flere byer dernede, efter sagnet 12 ligesom byerne i selve Etrurien 
og paa Posletten, skal have været etruskiske kolonier, saaledes 
først og fremst Capua, dernæst Nola, Nuceria, Surrentum, Pom- 
pei, Herculanum, Marcina etc. Fra hvilken tid skriver disse 
— vistnok ældre italiske anlæg — sig som etruskiske kolonier? 
Vi har her Velleius (I. 7, 2) at takke for en værdifuld oplys
ning fra Gatos origines. Capua skal ifølge Cato være grundet 
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af etruskerne omkring 200 aar, før byen blev taget af romerne. 
Denne tidsangivelse har voldt vanskeligheder og er derfor gjerne 
forkastet; man har nemlig ladet den gaa paa Capuas erobring 
af romerne i aar 211 f. Kr. Man kom da til aar 470, hvilket 
unegtelig er for sent. Gardthausen har imidlertid i „Martarna 
oder Servius Tullius*1 hævdet, at Cato her har tænkt paa den 
tidligere romerske erobring i aar 342. Herved faar vi omtrent 
aar 600 f. Kr. betegnet som anlægsaaret; etruskernes herre
dømme i Kampanien skal med andre ord skrive sig fra begyn
delsen af det 7de aarh. Dette passer, saavidt jeg kan se, ud
mærket med de archæologiske resultater. De i Kampanien 
fundne etruskiske sager er alle af en relativ ung dato. Ser vi 
videre paa disse etruskiske koloniers beliggenhed, saa vil vi 
finde, at alle de vigtigste ligger inde i landet, medens alle de 
gode havne er i hellenernes hænder. Tager man hensyn til, 
hvorledes etruskerne hjemme i sit eget land forstod at holde 
kysten ren for græske kolonianlæg, saa taler det nævnte faktum 
unegtelig for, at hellenerne er komne til Kampanien før etru
skerne; vi hører nemlig intet om, at hellenerne har fortrængt 
disse f. eks. fra Neapel. Strabo V. 4. 3 fortæller da ogsaa ud
trykkelig, at etruskerne kom til landet efter hellenerne. Kan 
man saaledes gaa ud fra et etruskisk stød sydover omkring aar 
600 eller lidt før, saa ligger det nær at tænke paa Livius’s 
beretning (V. 33), at gallerne skal være trængt ned i Nordita
lien omkr. 200 aar før de sammes erobring af Rom aar 390, 
altsaa aar 600. Det er da trykket fra nord, der har drevet 
etruskerne videre sydover. Dionysius fra Halikarnas VII, 3 for
tæller udtrykkelig om en etruskisk sværm, der senere, aar 
524, trængte ind i Kampanien, fordreven af gallerne fra Nord
italien.

Ad hvilken vei er etruskerne komne til Kampanien? 
Flere f. eks. Mommsen har udtalt sig for søveien. Mommsens 
egen begrundelse for, at etruskerne er komne landeveien til Etru
rien, taler imidlertid for det samme for Kampaniens vedkom
mende, saaledes som Gardthausen fremhæver; thi deres kolonier 
har her mindst samme indlandskarakter som deroppe. De 
havne, som de havde i Kampanien, som Surrentum og Mar- 
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cina, passer ikke i nogen henseende som udgangspunkter for 
nogen erobring, men har snarere karakteren af at være blotte 
nødhavne. At etruskernes seilads langs Latiums kyst ikke har 
været af nogen særlig fremtrædende betydning, synes ogsaa at frem- 
gaa af, at de latinske søudtryk, navne paa skibsdele, ja delvis 
vinde, ikke er etruskiske, men er latinske eller græske. Jeg har 
allerede nævnt, hvorledes Dionysius i aar 524 lader en etruskisk 
hær ad landeveien rykke sydover ned i Kampanien; kort efter 
kjæmper Cumaes senere tyran Aristodemos mod etruskerne ved 
Aricia. Dette tyder paa at etruskerne benyttede en vei mel
lem Etrurien og Kampanien, der førte gjennem Latium bag Rom. 
Helt ned i romertiden kan der paavises, at der her gik en 
meget benyttet forbindelsesvei mellem de to lande; denne vei 
førte over Præneste, og hele denne bys archæologiske stilling 
viser tydelig nok, at denne rute ikke var af ny dato, men nok- 
saa gammel

Jeg anser det derfor sandsynligt, at der i begyndelsen af 
det 7de aarh. har bestaaet en landeveisforbindelse gjennem La
tium mellem Etrurien og Kampanien, uden derfor i nogen maade 
at ville benegte, at der samtidig fandt en søforbindelse sted; 
for en saadan taler desuden direkte de volskiske søhavnes for
bindelse med etruskerne. Naar saa mange har villet negte en 
saadan landforbindelse, saa hænger dette vistnok sammen med 
en vis tendens til at søge at reducere etruskernes indflydelse paa 
Latium og Rom til det mindst mulige. Der er imidlertid ad
skilligt, der viser, at Latium ogsaa har været gjenstand for etru
skisk indvandring og kolonisation. Naar man har villet afvise 
enhver tanke paa noget saadant ved at henvise til, at der i 
Latium ikke findes etruskiske indskrifter eller de ejendomme
lige etruskiske vaser saaledes som i Kampanien, saa beviser 
dette kun, at den etruskiske indflydelse i Latium allerede i ho
vedsagen var forbi, dengang bogstavskrift begyndte at anvendes 
i større udstrækning — det samme argument med bogstavskrif
ten kunde jo ogsaa anvendes mod etruskernes bevislige ophold 
paa Posletten. Hvad de etruskiske bucchero nero kar angaar, 
saa begynder efter Helbig og Martha produktionen af dem først 
ind idet 6te aarh. Med andre ord: den etruskiske kolonisation 
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i Latium slutter allerede i det 6te aarh., medens den i Kam- 
panien holder sig adskillig længer; det var jo først i 423, at 
kampanerne tog Capua fra dem.

Nu har Muller Deecke, Gardthausen og Cuno (i andet bind 
af sin Vorgeschichte Roms) paavist en række latinske byer, 
der delvis ialfald maa have modtaget indvandrende elementer 
fra Etrurien. Navnelighed mellem latinske og etruskiske byer 
i almindelighed lader sig her ganske vist kun med forsigtighed 
anvende, saalænge det etruskiske sprogspørgsmaal ikke endelig 
er løst; thi saalænge ved man ikke med sikkerhed, hvilke etru
skiske bynavne virkelig er etruskiske, og hvilke der blot er 
mere eller mindre forvanskede udgaver af gamle italiske 
navne Men et navn som Tusculum er her afgjørende; ar- 
chæologiske og sakrale grunde viser ogsaa en sterk etruskisk 
paavirkning for byer som P ræneste, G abii, Velitræ, Antium, 
Cora, Tarracina, Privernum etc. Dog har etruskerne 
aldrig faaet saa fast fod og saadan indflydelse i Latium som i 
Kampanien. Latium synes nærmest at have været et gjennem- 
gangsland for dem Vi hørte, at etruskernes komme til Kam
panien kan sættes til tiden omkr. 600: deres komme til Latium 
kan vel herefter sættes lidt tidligere. Dog tør man vistnok for 
enkelte hyers vedkommende antage en noget ældre etruskisk 
indvirkning. I Præneste er der f. eks. fundet etruskiske sager 
af orientalsk stil, hvilket vel hensætter os til tiden omkr. 700.

Anvender vi de vundne resultater paa selve Rom, saa 
skulde man vente at finde, at en sterk etruskisk indflydelse 
kanske ledsaget af en delvis indvandring gjorde sig gjældende 
fra lidt før 600 til omkr. 500 Og dette passer paa det bedste 
med romernes egne beretninger, der lader etruskiske konger 
regjere i Rom mellem 616 og 510, altsaa i Roms 2det og 3dje aarh.

Nu er der imidlertid enkelte forskere, der lader en direkte 
etruskisk indflydelse, være tilstede allerede fra begyndelsen af, 
ja lader Rom opstaa som en etruskisk kololoni. Detsidste. antager 
saaledes Cuno i andet bind af sin Vorgeschichte Roms (1888); 
han ser konsekvent i patricierne etrusker, medens plebeierne op
stod af efterhaanden indflyttede latiner. Han anser videre folk 
som siculer, oinotrer og ausoner for etrusker og ser i disse et 
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italisk folk kanske isprængt med keltiske elementer fra Alpe- 
egnene — det er da rasennerne. Nu lader det sig vel neppe 
negte, at der kan spores etruskisk indflydelse i Rom tidligere 
end den tarkvinske periode. Den førservianske murbyg
ning f. eks. om Palatinerhøien er høist sandsynlig et saadant 
spor. Det er i det hele ikke urimeligt, at kunstfærdigere mur
bygning først er kommen til Italien med etruskerne; i de old- 
italiske terremarer fandtes blot grave og volde med palisadeverk, 
ligesom gamle mure neppe lader sig paavise — uden for de 
græske — i den af etruskisk indflydelse kun lidet paavirkede 
østlige del af halvøen. I samme retning peger kongenavnet 
Tu Hus Hostilius, saameget mere som sagnet udtrykkelig 
lader ham bo paa Caelius, hvis navn idetmindste maa hænge 
sammen med den fra Etrurien indvandrede Caile Vipennas. 
Det ligger nær at anse disse to sagnpersoner som identiske 
■og med Gilbert (Geschichte und Topogr. der Stadt Rom II 40), 
i dem se repræsentanter for en indflydelse og indvandring, ikke 
direkte fra Ertrurien, men fra det af etrusker stærkt paavir
kede Tusculum. Ogsaa Vicus Tuscus sættes af Varro 
og Tacitus i forbindelse med Caile Vipennas.

Af nogen synderlig indgribende betydning kan denne tidli
gere etruskiske indflydelse dog neppe have været. Vi har efter 
min opfatning sikre indicier for, af Rom var grundet ved sam
menslutning af de latinsk-sabinske elementer paa Palatin, Kvi- 
rinal og Eskvilin og befolkningen paa Caelius, og at dette sam
fund havde faaet en vis ordning og havde naaet en vis kultur, 
inden nogen indgribende etruskisk indflydelse gjorde sig gjæl- 
dende. Her, hvor de archæologiske undersøgelser desværre 
endnu ikke giver nogen retledning, kan nævnes det romerske og 
det etruskiske alfabets gjensidige stilling. De er opstaaet 
upaavirket af hverandre direkte gjennem græsk indflydelse. Det 
etruskiske alfabets oprindelse sættes til aarhundredet mellem 
750—650; det romerske er vel lidt yngre. Det at Rom gjen
nem græsk paavirkning har udviklet et eget alfabet, medens f. 
eks. de samnitisk-sabelliske folk har udviklet sit af det etru
skiske, viser slaaende, at Rom før tarkvinertiden har gjennem- 
løbet en egen, af etruskerne nogenlunde upaavirket kulturud
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vikling, ligesom at selv i tarkvinerperioden etruskerne ikke 
øvede en indflydelse gjennemgribende nok til at bevirke en for
andring i dette forhold.

Et endda tydeligere sprog taler det romerske sakralvæ
sen og den ældste romerske festkalender, som Mommsen 
vistnok med rette kalder det ældste dokument, der er os lev
net fra den romerske oldtid. Havde Rom oprindelig været en 
etruskisk koloni, maatte man allerede fra begyndelsen af kunne 
paavise spor af de etruskiske guder og deres kultus, fremforalt 
af den kultus, der var eiendommelig for alle etruskiske byer 
og dannede alle saadannes sakrale midtpunkt, gudetrias’en Tinia, 
Cupra og Menerva, eller med de latinske bevævnelser Jupiter’ 
Juno og Minerva. Men den ældste festkalender mangler ethvert 
spor afen saadan kultus; den maa altsaa være afsluttet, før den 
nævnte Trias holdt sit indtog i Rom i tarkvinertiden. Var 
Rom blevet anlagt af etruskerne, saa maatte det vel, som Cicero 
antager, nærmest være skeet af militære og handelspolitiske 
hensyn, for at bringe Tiberen ganske ind under etruskisk magt. 
Men Roms sakralvæsen fortæller os noget ganske andet; de æld
ste fester er indstiftet til agerbrugets og fædriftens pris. Bøn
der og hyrder er det, som har stiftet byen Rom, ikke krigere 
og handelsmænd; festkalenderen og den hele kultus havde ellers 
maattet have et ganske forskjelligt præg. Hertil kommer hele 
denne ældste religion og kultus’s rent latinsk-sabinske karak
ter: er patricierne, der har konstitueret den romerske stat og 
saaledes ordnet dets ældste sakralvæsen, etrusker, saa maa disse 
ialfald falde saa omtrent sammen med latinerne, hvad national
itet angaar. Er der nogen guddom, der er vævet fast sammen 
med Roms ældste sagn, og paa hvem romerne har anvendt 
den smule fantasi, de havde, saa et det Mars; men han ind
tager ingen saadan fremskudt plads hos etruskerne. Ogsaa de 
levnede strofer af arvalbrødrenes gamle sange fører os ind i 
en ren latinsk verden, og de er forfattede paa en latin, der lig
ger flere aarhundreder forud for den i de 12 tavlers lov; allerede 
filologerne paa August’s tid fortolkede den paa forskjellig maade.

Tiden tillader mig ikke at gaa længere ind paa denne un
dersøgelse; for mig staar det som neppe tvilsomt, at der i Rom 
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har fundet en længere, nærmest latinsk udvikling sted, før den 
etruskiske bølge skyllede ind over byen. Den stærke etruskiske 
indflydelse i Rom repræsenteres af de tre sidste konger T a r- 
qvinius prisens, Servius Tullius og Tarqvinius su- 
p erbu s. Jeg kan her ikke gaa nærmere ind paa deres slegt- 
skab og hele gjensidige forhold; men saa meget maa ialfald 
efter de senere fund i Sydetrurien staa fast, at vi her i mod
sætning til, hvad tilfældet er med de tidligere konger, for de 
to Tarqvinius’s vedkommende i det mindste, har med virkelige 
personer at bestille, samt at de er komne til Rom fra Syd
etrurien, det være sig fra Tarqvinii eller Caere. Alene kan her
skerfamilien ikke være kommen; det maa være skeet i spidsen 
for en væbnet styrke; det er jo med magt, at de skaffer sig 
herredømmet. Keiser Claudius lader ogsaa paa Lyonertavlen 
Servius Tullius alias Mastarna ifølge etruskernes beretning komme 
til Rom i spidsen for en hær. Det er vel ikke en tilfældighed, 
at sagnet lader Tarqvinius prisens tage bolig paa Esquilin. 
Denne høi er senere ved siden af Aventin et tspecielt plebeier- 
kvarter; det ligger nær at antage, at Tarqvinius her har bosat 
sine etruskiske følgesvende, der saa Isammen med Aventins be
boere og andre fra klientelet udgaaede elementer kom til at 
danne plebeierstanden. Andre etrusker kom saa til Rom som 
arbeidere ved kongefamiliens storartede bygverker, især tem
pelbygning paa Capitol.

Jeg antager saaledes, at der noget før aar 600 virkelig har 
fundet en erobring sted af Rom fra Sydetrurien af; en etruskisk 
herskerfamilie, en væbnet styrke og en skare arbeidere slog sig 
som følge heraf ned i Rom. Det er denne, som det synes, 
overordentlig dygtige familie, der konstituerede den senere 
romerske stat, det patricisk-plebeiske samfund; hidtil 
havde Rom været et rent patricisk samfund omfattende bebyg
gelsen paa Palatin, Capitol, Esquilin, Quirinal og Cælius. Afson
dret som en egen stat havde Aventin med' Janiculus staaet; nu 
optoges disse høies beboere i Rom, men uden at blive ligebe
rettigede med de gamle patriciske borgere; de kom sammen 
med Esquilins nyindvandrede etrusker til at danne plebeier
standen, der senere forøgedes gjennem klientelementer og ero
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brede byers indbyggere. Med hensyn til ordningen af den nye 
stat, en ordning, hvor de militære hensyn var de dominerende, 
ligger det nær med Gilbert at antage, at det egentlig var Tar- 
qvinius’s hensigt at danne tre nye tribus af disse nye elementer 
og føie dem til de tre gamle Dette strandede imidlertid paa 
patriciernes modstand; men det lykkedes ham dog at faa opta
get endel af de nye elementer blandt patricierne; deres repræ
sentanter er da senatets gentes minores og det patriciske ryt- 
teris'3 centurier Ramnes, Tities og Luceres posteriores ved siden 
af de 3 ældre centurier priores. Af den øvrige befolkning ud
toges de 12 nye ryttercenturier, hvor altsaa patricier og ple- 
beier har tjent ved hinandens side, medens alle de andre baade 
inden det gamle og det nye samfund, selvfølgelig de 6 rytter
centurier undtagne, tjente som fodsoldater. Af fodfolk kunde 
der nu stilles to legioner ungt mandskab og to med ældre, vist
nok en af hver sort fra patricierstaten og fra plebeierne; sam
tidig steg fodfolkets tal i legionen fra 3000 til 4000, idet inden 
det patriciske samfund før hver af de 3 gamle tribus havde 
stillet 1000 mand, medens nu enhver af de nye 4 tribus stillede 
ligesaa mange. Denne nye i centurier — en ogsaa efter Momm- 
sen ikke latinsk inddeling — delte hær opstilledes med hensyn
tagen til soldaternes bevæbning i en tæt falanks, der fuldt ud 
ligner den almindelig hellenske, der saaledes kom til Rom over 
Etrurien. Udrustningen, særlig da forsvarsvæbning var ogsaa rent 
hellensk-etruskisk. Denne nye centurieordning og den nærmest 
i udskrivningsøiemed dannede nye tribusinddeling er imidlertid 
foreløbig af rent militær karakter. Grundlaget for en politisk 
inddeling af folket, for en egen folkeforsamling bliver den først 
ved republikens begyndelse, ved indførelsen af comitia centuriata 
og tributa. Nogen timokratisk fællesforfatning kom det endnu 
ikke til; det gamle patriciersamfund har sine comitia curiata; 
hvorvidt plebeierne ogsaa straks indordnedes i denne eller fore
løbig maatte nøie sig med sine egne concilia piebis faar 
staa hen.

Den saaledes betydelig udvidede stat blev derpaa i sin hel
hed omgivet med mure, den servianske mur. Jeg kan her 
idetheletaget ikke gjøre noget forsøg paa at fordele det hele 
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organisationsverk paa de forskjellige konger og ikke berøre det 
høist indviklede spørgsmaal om Ser vins Tullius i sin al
mindelighed. Disse mure er et lige storartet verk, enten man 
ser sagen fra arbeidets og omkostningernes standpunkt, eller 
man tager hensyn til dets overordentlige betydning for hele 
Roms udvikling. Dette anlæg samt den nye hærordning gjør 
straks Rom til en magt af første rang i Italien. Inden byen 
omdannedes derpaa Capitolium til en borg. De myrlændte 
strækninger mellem hovedhøiene udtørredes ved hjælp af det 
storartede kloakanlæg, hovedkloaken var 12 fod høi og 9 fod 
bred. Dette bygverks egte etruskiske karakter maa selv Jor
dan indrømme (Topographie der Stadt Rom I. 1,12.). Her kom 
ogsaa kilesnitbuen første gang til anvendelse i sin renhed i Ita
lien, medmindre da anvendelsen deraf ved afledningskanalen 
ved Graviscae (Tarqviniis’s havn) ved nærmere undersøgelser 
skulde vise sig ældre. Paa det udtørrede rum mellem høiene 
anlagdes forum Romanum, hvis ældste bodrækker henimod 
vicus Tuscus kanske allerede skriver sig fra denne tid.

Som sakralt midtpunkt for den nye stat bygges det stor
artede tempel paa Capitolium, et efter hele sit anlæg rent 
etruskisk bygverk, der viser særegenhederne ved den etruskiske 
afart af den hellenske tempelbygning. Specielt etruskiske er 
ogsaa de i fjeldet under templet indhuggede gruber favis ae, 
der ellers ikke forekommer i Rom. I templet residerede den 
for Rom nye gudetrias, Jupiter, Juno og Minerva, hvis 
dyrkelse fra gammel tid dannede det sakrale midtpunkt for en 
etruskisk by. I templet opstilledes videre de i Rom første vir
kelige gudebilleder, forarbeidede af etruskiske kunstnere. Den 
ved de religiøse feste i Etrurien anvendte pompa eller cere
moniel blev overført til Rom. Ogsaa cirkus anlægges, og dets 
hellensk-etruskiske feste tager sin begyndelse. Kongen medta
ger fra Etrurien sine insignier, lictores og fasces samt dragt. 
Naar han vender tilbage fra en seierrig krig, holdt han paa etru
skisk vis sin triumf.

Selvfølgelig maatte etruskerne ogsaa forøvrig gjennem sin 
ældre og mere fremskredne kultur øve adskillig indflydelse paa 
romerne i denne periode. Paa religionens omraade fandt 
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enkelte af deres guddomme samt deres divination, haruspicin, 
fulguraltheori og hele den kunstfærdige limitation indpas. Paa 
mus ike ns kommer fløiten og andre blæseinstrumenter. Paa 
kunstens omraade forøvrig kan det være vanskeligt at af- 
gjøre, hvad der er direkte græsk, og hvad der mere indirekte 
er kommen over Etrurien. Det samme gjælder haandverket, 
hvor ialfald en række udtryk inden metaltekniken viser, at etru
skisk indflydelse maa have været af ikke ringe betydning, For 
romernes tidsregning var heller ikke denne periode uden 
indvirkning; den eiendommelige inddeling efter nonae og idus 
skal være etruskisk. Hvad mynjtvæse net angaar, er meningen 
meget delt mellem de lærde. Mommsen hævder ren latinsk 
oprindelse for det romerske myntsystem under paavirkning af 
hellenerne; etruskerne skal her snarere være blevet paavirket 
af romerne. Historien fortæller dog, at Servius Tullius først 
indførte merkede as i Rom, og da etruskerne bevislig havde 
sølvpenge før romerne, ligger det med deres ældre kultur for 
øie nær at antage, at Rom ogsaa her har modtaget paavirkning 
fra Etrurien, saaledes som K. O. Muller hævder, uden at jeg 
her tør have nogen mening ligesaalidt som om duodecimal- 
systemets italiske eller etruskiske oprindelse.

Som man ser, var det ikke en ringe indflydelse, etruskerne 
øvede paa Rom i det aarhundrede, etruskiske konger raadede 
der. Men trods alt ophævedes ikke herigjennem Roms latinske 
nationalitet, Man maa her i høi grad beundre det herskende 
dynastis klogskab; det forsøgte ikke at paatrykke romerne sin 
nationalitet, ikke at ødelægge de gamle spirer, men netop at 
benytte disse og knytte dertil. Derfor blev ogsaa saa meget 
udrettet. Det latinske sprog holder sig, det latinske alfabet 
ligesaa. Den latinske religion blev udvidet gjennem optagelsen 
af nogle etruskiske guder eller rettere etruskiske former af 
gamle italiske guddomme samt gjennem indførelse af etruskisk 
ritualvæsen; men i sin inderste kjerne vedbliver den at være 
udpræget latinsk. Vi faar se nye militære formeringer; men 
disse slutter sig om den gammelromerske legion. Kongerne i 
denne tid kan praktisk talt være tyranner, theoretisk bevares 
de gamle retsformer. Kort sagt, Rom gik ud af perioden som 
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et ganske anderledes stort og fremskredent samfund, end det 
var gaaet.ind deri, men usvækket hvad nationalitet angaar.

Tarqvinierne fordrives ved en sammenslutning af de patriciske 
og de plebeiske elementer, da deres herredømme antog en for 
tyrannisk karakter. Dermed faldt ogsaa det etruskiske herre
dømme ; forgjæves søgte etruskerne nogle aar efter under 
Porsenna ialfald varig at vinde det tabte igjen. De etruskiske 
elementer var dels allerede gaaet op i romerne, dels blev de 
vel samtidig forjaget. Hermed er det ogsaa forbi med etru
skisk indflydelse i stor maalestok i Rom; byen aabner sig mere 
for direkte hellensk, især siciliansk indflydelse. Dog. vedblev 
Etrurien fremdeles at øve en ikke ringe indvirkning især som 
hjemstedet for en blomstrende kunst- og anden industri, hvis 
varer havde et stort marked i Rom, samt som et sted, hvorfra 
haruspices og alskens religiøse charlataner strømmede til hoved
staden. Men denne indflydelse gjør sig mest gjældende paa 
næringslivets og privatlivets omraader; i politik og krigskunst 
er etruskerne ikke længere romernes læremestere; ved Camil- 
lus’s reform aabnedes jo paa det sidste omraade nye fra den 
etruskiske ordning afvigende baner. Ganske vist var der i old
tiden forfattere, der lod etruskerne lang tid ud igjennem øve 
en indgribende paavirkning. Livius fortæller saaledes IX, 36 
(aar 310 f. Kr.\ at han havde seet forfattere, der paastod, at 
det paa den nævnte tid var almindeligt i Rom at lade børnene 
oplære paa etruskisk ligesom senere paa græsk. Selv tror 
han imidlertid og det med god grund ikke herpaa. Notisen 
skriver sig vel fra de ingenlunde faatallige patriotiske etruskiske 
skribenter, der søgte at trøste den tids sunkne Etrurien med 
forespeiling af den delvis indbildte indflydelse, deres land havde 
øvet paa Rom, og med forestillingen om, at Rom i ikke ringe 
udstrækning skyldte det samme Etrurien sin kultur og sin stor
hed. Et er vist, og det er, at Etrurien som Italiens ældste 
kulturland og Roms nabo har øvet en ikke ringe indflydelse 
paa denne by, kanske ikke saa meget gjennem det specielt 
etruskiske som i egenskab af formidler for hellensk kultur og 
dannelse.

2
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IL Disciplene.

A. Disciplenes antal i de forskjellige kvartaler samt deres 
alder sees af følgende schema:
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B. Disciplenes fordeling efter hjemstavn: 
145 fra Kristiania.
15 fra Aker.

IH. Fagfordelingen.
Bestyreren: Norsk i IV ....... 4 t.

Tysk i IV.......................................4 t.
Latin i VI og IV . . . . . 10 t.
Historie i IV ...... 3 t.
Geografi i II, IV og VI . . . 6 t. 

---------------- 27 timer.



1893] II. Fagfordelingen. 23

Danielsen: Norsk i II og V .... . 8 t.
Tysk i II og V..................... . 9 t.
Latin i V . . ... . . . 5 t.
Historie i III, V og VI . . . 9 t.
Geografi V ......................... . 2 t.

33 timer.

Her restad: Norsk i III og VI . . . . . 8 t.
Tysk i III og VI . , . . . 9 t.
Engelsk i IV, V og VI . . . 14 t.
Fransk i VI.................... ..... . 3 t.

--------- 34 timer

Dal: Mathematik i IV, V og VI . 17 t.
Naturfag i IV, V og VI . . . 7 t.
Projektionstegning i VI . . . 1 t.

--------- 25 timer-

Borg: Religion i II og III ... . 6 t.
Geografi i III ..... . 2 t.
Regning i II og III , • • . 9 t.
Skrivning i III og IV . . . 3 t.
Tegning............................... . 9 t.
Sang i I, II og III ... . 2 t.

---------  31 timer.

Moe: Religion i IV, V og VI . . ... 6 timer.
Ha rtmann: Naturfag i II og III . . . . . , 4 —
Nissen: Gymnastik.................... .... ... 6 —
Frk. Greve: Alle fag i 2 Snu
Frk. Heib er g: Alle fag i 3 Sm.
Frk. Høst: Alle fag i 1 Sm. samt Historie og Skrivning i II.
Frk. Myhre: Alle fag i I.
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IV. Timefordelingen.
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VI Lat. 1
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V Lat. 1 
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IV Lat. 1
Eng. 1 2 4 4 5

5 3 ■ 2 i 2 5 1 2 3

III. 3 5 5 3 , 2 2 5 2 2 1 2
II. 3 5 5 3 1 3 2 4 3 2 1 2
I. 3 8*) 3* 3 j 3 4 3 1 1
3. 3 9 4 4 5 0

2. 4 10 i 4 6 6
1. I4 11 1 6 6

VI, V og IV var kombineret i gymnastik. III og II ligesaa.
III og II var kombineret i sang.
I smaaskolen var 12 ugentlige timer blot halvtimer, fordelt 

paa de forskellige fag, dog særlig henlagt til skrivningen.

V. Undervisningen,

I de forskjellige fag er gjennemgaaet :

Religion.
1 Sm. (4 timer ugentlig). De vigtigste begivenheder af 

1ste Mosebog samt i Jesu liv er fortalt og gjenfortalt. Nogle 
lette salmevers er indøvet paa skolen.

*) I sidste halvaar 5 timer norsk og 3 timer tysk.
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2 Sni. (4 t.) De vigtigste begivenheder idet gamle ogi 
det nye testamente er fortalt og gjenfortalt. Under samtale 
er budene bievne behandlet; enkelte salmevers er lært udenad.

3 Sin. (3 t.) Af Vogts mindste bibelhistorie er det gamle 
testamente læst, efter nøiagtig gjennemgaaelse paa skolen. Kate
kismens 3 første parter læst uden Luthers forklaring. Salme
vers.

1 M (3 t.) Af Vogtsmindste bibelhistorie er det nye 
testamente læst. Katekismens 3 første parter med Luthers for
klaringer. Salmevers.

11 M. (3 t.) V ogt s „Bibelhistorie for borgerskoler" indtil 
Rufs bog; læsning i biblen. Katekismens 5 parter med forkla
ringer læst. Søndagsevangelierne gjennemgaaes hver uge. Salme
vers.

111 M. (3 t.) Vogts „Bibelhistorie for borgerskoler" fra 
Ruts bog til det nye testamente. Katekismen repeteret, adskil
lige sentenser samt hustavlen medtaget. Søndagsevangelierne 
gjennemgaaet hver uge. Salmevers.

IV JM. (2 t ). Vogts „Bibelhistorie for borgerskoler" fra 
det nye testamente til „Palmesøndag". Bangs forklaring 
1ste part.

V M. (2 t.). Vogtfe “Bibelhistorie for borgerskoler., fra 
Palmesøndag ud. Forklaringens 2den part.

VI M. (2 t ). V ogt|s bibelhistorie repeteret. Forklaringen 
læst ud og repeteret.

Hørsk.

1 Sm. (11 t). Lyd- og skrivelæsemethoden. Briksens 
og Paulsens læsebog 1ste del er gjennemgaaet. Nogle smaa- 
vers lært udenad, delvis sunget. Afskrift og diktat paa tavle 
og siden i bog. Anskuelsesøvelser, fortælling og gjenfortælling 
af eventyr o. 1.

2 8m. (10 t.). Eriksen og Paulsens læsebog, 2den 
del 1ste afdeling. Smaa digte lært udenad. Gjenfortælling, 
afskrift og diktat.

3 Sni. (9 t.). Eriksen og Paulsens læsebog, 2den del, 
2den afdeling. Sætningen med subjekt, prædikat og komplement 
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samt de vigtigste ordklasser er gjennemgaaet. Vers lært udenad; 
afskrift og diktat.

1 M. (8 t., 2det halvaar 5 t.). Eriksen og Paulsens 
læsebog, 2den del, 3dje afdeling. Enkelte digte lært udenad. 
Under benyttelse af Platous eksempelsamling er gjennemgaaet 
og indøvet Hofgaards norske grammatik §§ 1—23, 71, 73, 
76—80. Af Aars’s retskrivningsregler er læst afsnittet om store 
begyndelsesbogstaver; enkelte andre afsnit er gjennemgaaet 
paa skolen. 2 diktater ugentlig.

11 M. (5 t.). Af Eriksen og Paulsens læsebog, 3dje 
del, er læst de for denne klasse opførte stykker. Stadige øvelser 
i at gjengive indholdet af det læste. Nogle digte er lært udenad. 
Af Hofgaards grammatik er læst hovedtrækkene af formlæren 
samt om hoved- og bisætninger. Til analyse er PI atous eksem- 
polsamling benyttet. Et par korte diktater om ugen, hvor
under i 2det halvaar brugen af komma, samt delvis semikolon 
og punktum er indøvet.

IH M. (5 t.). Af Eriksen og Pjaulsenjs læsebog, 3dje 
del, er læst de for denne klasse opførte stykker. Enkelte digte 
er lært udenad. Grammatik og analyse væsentlig efter Platous 
eksempelsamling. 1 diktat ugentlig. I sidste halvaar enkelte 
skriftlige gjenfortællinger.

IV M. (4 t.). Læsning efter Eriksen og Paulsens 
læsebog, 3dje del (et udvalg af de for IV M. bestemte stykker. 
Enkelte digte lært udenad. Jevnlig analyse efter Platous 
eksempelsamling og læsebogen. Et skriftligt arbeide om ugen, 
afvekslende diktat og gjenfortælling samt et par lettere be
skrivelser.

V M. (3 t.) Læsning efter Eriksen og Paulsens 
læsebog, 3dje del. Enkelte digte lært udenad. Om de vig
tigste forfattere et og andet meddelt mundtlig. Af Hofgaards 
grammatik er sætningslæren læst i sammenhæng. Analyse efter 
læsebogen. Af og til diktat. En stil hveranden uge; lette be
skrivelser og skildringer, i regelen efter gjennemgaaelse paa 
skolen.

VI M. (3 t.). Læsning efter Eriksen og Paulsens 
læsebog, 3dje del, og Eriksen: „Læsestykker“. Nor by s
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„Omrids af vor literaturhistorie“ læst for følgende forfatteres 
vedkommende: Holberg, Wessel, Ewald, Brun, Øhlenschlæger, 
Wergeland, Welhaven, Asbjørnsen, Moe, Bjørnson, Ibsen, Lie. 
Af Hofgaards grammatik læst: „Om vers og versemaal“. Af 
og til diktat. En stil hver anden uge.

Tysk.

1 M. (3 t. i andet halvaar). Af Lassens læsebog, 3dje 
udgave, læst til „Substantivets bøining“ s. 16. Særlig lægges 
vegt paa udtale og gloser. Stadig afskrift og diktat samt skrift
lige bøiningsøvelser.

II M- (5 t.) Af Lassens læsebog, 3dje udgave, repeteret 
det i I M. læste. Dernæst læst og repeteret til s. 81 med for- 
bigaaelse af „ Øvelsesstykker “ s. 54—59. Et par vers lært udenad. 
En kort diktat omtrent hver anden time.

III M. (5 t.). Af Lassens læsebog læst de fleste styk
ker i anden afdeling. De norske eksempler i læsebogen er først 
mundtlig oversat og senere skrevet paa tysk. Af Hofgaards 
grammatik læst substantivernes bøining samt det væsentlige 
om verber.

IV M. (4 t.). Af Gundersens læsebog læst henimod 40 
sider. Formlæren efter Hofgaards grammatik. Oversættelse 
fra norsk til tysk efter Norbys stilopgaver. En skolestil 
hver uge.

V M. (4. t.). Af Gundersens læsebog læst omkr. 50 
sider. Af Hofgaards grammatik læst det vigtigste af form
læren, deriblandt kjønsreglerne; af sætningslæren er det væ
sentligste gjennemgaaet med undtagelse af'læren om konjunktiv. 
En skolestil hver uge efter Knudsens stiløvelser, samt efter 
Hofgaards opgaver.

IV M. (4 t.). Læsning i Gundersens læsebog, dels 
efter forberedelse hjemme, dels ex tempore. Hofgaards gram
matik er repeteret, de vanskeligste afsnit to gange. En å to 
stile hver uge, efter Knudsens stiløvelser og Hofgaards 
opgaver.
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Engelsk.

IV M. (5 t.). Af Brekkes læsebog for begyndere læst 
omtrent 60 sider. Grammatik. Gjenfortælling og taleøvelser. Et 
par diktater om ugen.

V M. (5 t.). Af Brekkes læsebøger for middelskolen er 
omtrent 60 sider læst og repeteret. Af Løkkes grammatik 
er formlæren læst, desuden syntaksen indøvet indtil infinitiv, for
bundet med mundtlig oversættelse i Knudsens og Løkkes 
stiløvelser. 1 gang om ugen skolestil efter opgaver udarbeidede 
af læreren efter det i læsebogen gjennemgaaede.

VI M. (5 t.). Læsning efter Brekkes læsebog;!; en time 
om ugen er udelukkende anvendt til extemporallæsning. Løk- 
k es grammatik er læst tilende og repeteret. De engelske præ
positioners brug er indøvet efter Knudsen og Løkkes stil
øvelser. En hjemmestil og en skolestil oro ugen, dels efter 
Knudsen og Løkkes stiløvelser dels efter B’rekkes opgaver.

Latin.

IV M. (5 t.). Andersens læsebog (2den udgave) Ist af
deling og 2den afdeling til „Viljesætninger'1, med forbigaaelse 
af flere eksempler. Af Schreiners grammatik er det væsent
ligste af formlæren læst, syntaktiske regler er blot mundlig ind
øvet. De fleste i læsebogen forekommende norske eksempler 
er skrevet i aarets løb.

V M. (6 t.). Efter Andersens udvalg 2den udg. læst af 
Cornelius Nepos følgende feltherrer: Miltiades, Themistocles, 
Aristides, Pausanias, Conon, Lysander. Pelopidas og Agesilaus, 
samt 300 vers af Phædri fabler. Af Schreiners grammatik 
repeteret formlæren og læst det vigtigste af kasuslæren. En 
skolestil hver uge, dels efter Johanssen|s stiløvelser, dels 
efter Hofgaards opgavesamling.

VI M. (7 t.). Efter Andersens udvalg 2den udg. læst 
Cæsars 1ste bog. Det hele middelskolepensum repeteret. Schrei
ners grammatik læst ud og repeteret. En skolestil hver uge. 
og en hjemmestil hveranden efter Hofgaards opgavesamling.
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VI M. (3 t.). Af Knudsens og Wallems læsebog er 
læst 41 sider, hvorpaa det hele pensum er repeteret. Det til
svarende af Knudsens grammatik indøvet.

Historie.

3 8m. (4 t.). Fortælling og gjenfortælling af de vigtigere 
dele af Norges historie indtil aar 1066. Navne nedskrives i 
egne smaabøger.

1 M. (3 t.). I første halvaar fortsattes med den fortællings
mæssige gjennemgaaelse af Norges historie; denne gjennem- 
gikkes i sammenhæng til aar 1319, senere toges blot enkelte 
partier. Efter jul læst Eriksen: „Verdenshistoriens vigtigste 
begivenheder*' til „Middelalderen".

II M. (3 t). I første halvaar læst ud Eriksens lille 
historie. I andet halvaar læst Schjøths verdenshistorie til 
„Romerne".

III M. (3 t.). Efter Schjøths verdenshistorie læst og 
repeteret fra „Romerne" til „Korstogene". Efter Petersens 
Nordens historie ved Storm fra begyndelsen til Sverige i den 
ældste tid.

IV M. (3 t.). Efter Schjøths verdenshistorie fra „Kors
togene" til „Østerrige og Brandenburg". Efter Petersens 
Nordenshistorie fra Sverige i den ældste tid til Danmark-Norge 
i 1660.

V M. (3 t.). Schjøjths og Petersens lærebøger læst ud.
VI M. (3 t.). Schjøths og Petersens lærebøger repe

teret.

Geografi.

2 Sin. (4 t.). De geografiske begreber forklares; spadser- 
ture i omegnen foretages. Eleverne øves i at forstaa og be
nytte kort. Norges, Sveriges, Danmarks, Englands, Hollands, 
Belgiens og Frankriges geografi gjennemgaaes i korte træk; 
ingen lærebog benyttes, navne nedskrives.
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3 Sm. (4 t.). Resten af Europa og de fremmede verdens
dele gjennemgaaes paa samme maade som i 2 Sm.

I M. (2 t.). Er slevs lille geografi læst og repeteret.
II M. (2 t.). Af Geelmuydens geografi læst Asia og 

Afrika.
III M. (2 t.). Af Geelmuydens geografi læst Amerika, 

Rusland, Schweitz, England og Tyskland.
IV M. (2 t.). Af Geelmuydens geografi læst fra Tysk

land og Europa ud samt noget af Norge.
V M. (2 t.). Af Geelmuydens geografi læst Norge, 

Sverige og Danmark, samt fysisk geografi.
VI M. (2 t.l. Læst fysisk geografi, repeteret det hele pen

sum efter Geelmuydens geografi.

Naturkundskab.

II M. (2 t.l. Det vigtigste om mennesket gjennemgaaes 
mundtlig. Af Sørensen „Dyrerigets og planterigets historie“ 
læst om pattedyr og fugle.

III M. (2 t.). Af Sørensens lærebog læst fra kryb
dyrene bogen ud, repeteret pattedyrene, samt om planternes 
ydre bygning. Sørensens flora, lidt botanisering.

IV M. (2 t.). Af Sørensens lærebog læst fra mennesket 
til insekter. Af botaniken repeteret det før læste, derpaa gjen= 
nemgaaet de vigtigste plantefamilier. Høst og vaar botani- 
seringsture.

V M. (3 t.). Henrichsens lærebog i fysik for middel
skolen læst og repeteret. I botanik fra Linnés system til „En- 
frøbladede“. Botanisering.

VI M. (2 t.). Det hele pensun repeteret. Botanisering.

Regning og mathematik.
1 Sm. (6 t.). Øvelse i læsning ag skrivning af tallene til 

og med 100. Kugleramme anvendes. Addition og subtraktion 
indøves gjennem rækketælling, mundtlig og paa tavle. Prak
tiske eksempler.

2 Sm. (6 t.). Fortsat øvelse i at læse tal samt i række
tælling. Subtraktion og multiplikation med ensifret multipli



1893] V. Undervisningen. 31

kator. Først benyttes tavle siden regnebog. Stadig hoved
regning.

3 Sin. 5 t.). Multiplikation og division til og med tre- 
sifret divisor. Stadig hovedregning.

I M- (4 t.). Repetition af de fire regningsarter med ens
benævnte tal. Senere de fire regningsarter med uensbenævnte 
tal. .Johannesens regnebog h. 1.

H M. (4. t.). Brøk gjennemgaaet. Johann e sen s regneb. h. 2.
III M- (5t.). Decimalbrøk. Enkelt reguladetri. Johanne- 

sens regnebog h. 2 og 3.
IV M. (5 t.). Johannesens arithmetik 1ste og 2den 

bog til decimalbrøk. Af Bonnevies geometri gjennemgaaet til 
parallelogrammer. I praktisk regning gjennemgaaet enkelt og 
sammensat reguladetri. Johannesens regnebog 3dje hefte.

V M. (6 t.). Af Bonnevies arithmetik læst fra „Ligninger" 
til „Rodstørrelser". I Bonnevies geometri fra 2den bog ud 
3dje bog. I praktisk regning sammensat reguladetri, procent- 
og renteregning. Johannesens regnebog, 3dje hefte.

VI . M. (6 t.). Af Bonnevies arithmetik fra „Rodstør
relser" og ud. Repetition af det hele pensum. Af Bonnevies 
geometri 5te og 6te bog; det hele pensum repeteret. I prak
tisk regning repitition af reguladetri, procent- og renteregning, 
gjennemgaaet og repeteret rabat-, disconto-, delings og blan
dingsregning, samt om kubikmaal. Johannesens regnebog, 
3dje del, samt sammes blandede opgaver.

Tegning.
II M. (2 t.). Tegning efter P et tersens tegneapparat. 

Hukommelsestegning samt hjemmetegning. Viskelæder benyttes 
ikke, kun blyant.

III M. (2 t.). Fortsat, tegning efter Pettersens tegne
apparat. Hjemmetegning. Viskelæder benyttes; overlægning 
med tusch.

IV M. (2 t. paa engelsklinjen). Tegning efter Petter- 
sens tegneapparat.

V M. (2 t. paa engelsklinjen). Fortsat tegning efter Pet
ter s en s tegneapparat.
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VI M. (2 t. paa engelsklinjen). En time ugentlig frihaands- 
tegning efter Pe tt erse ns tegneapparat samt middelskoleexa- 
menstegninger. En time ugentlig projektionstegning.

Skrivning.
1 Sni. (6 t.). Skrivning paa tavle, følgende læseundervis

ningen. Senere benyttes Thorsen og Wangs skrivebog h. 1 
samt øvelsesbog nr. 1.

2 Sin. (6 t). 1ste hefte af Thorsen og Wangs skrive
bøger samt øvelsesbog nr. 1. Før jul blot smaa bogstaver; 
efter jul gjennemgaaes ogsaa de store bogstaver.

3 Sin. (5 t.). Thorse|n og Wa'ngs skrivebog h. 2 samt 
øvelsesbog nr. 1.

I M. (3 t.). Thorsen og Wangs skrivebog hefte 2 og 3. 
Øvelsesbog nr. 1.

Il M (2 t.). Thor|sen og Wangs skrivebog hefte 2 og 3. 
Øvelsesbog nr. 2.

III M. (2 t.). Thorsen og Wangs skrivebog hefte 2 og 
3. Øvelse i haandskrift.

IV M. (1 t.). Thorsen og Wangs skrivebog hefte 3 
og 4. Øvelse i gotisk skrift. Skrivning efter diktat paa en
kelte linjer.

VI. Middelskoleexamen 1893.
Af skolens elever fremstillede 12 sig til examen, nem

lig paa latinlinjen 2, der begge bestod, og paa engetsklinjen 10, 
hvor 9 bestod. 1 gik op som privatist og bestod ikke.
A. Latinlinjen. (Gjennemsnitsalder pr. 193 15 aar 3 maaneder.

Elev af skolen iS । > K *
Blaker, Rolf 8 aar. Hovedkarakter Udm. godt (1,»6)
Botolfsen, Oskar 9 „ —=— Meget godt (1,71)
B. Engelsklinjen. (Gjennemsnitsalder pr. } 93 15 aar 8 mdr.). 

Elev af skolen i

Aas, Jens 9 aar. Hovedkarakter Meget godt (2,3 s)
Brauer, Kristian 1 „ —=— Godt (2,75)
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E lev af skolen i

Bryhni, Anton 1 aar Hovedkarakter Meget godt (1,6 s)
Greve, Mathias 6 „ ------ - (2,3 9)
Hansen, Rolf 9 „ — — (1,86)
Ingebretsen, Ingeb. 6 „ —Godt (2,6?)
Knudsen, Mauritz 9 „ —Meget godt (1,9 o)
Moer, Karl 7 „ ------ — (I,««)
Sørby, Arnt 9 „ ------ - — (2,0 7)

Af privatister var anmeldt 5 paa latinlinjen og 12 paa 
engelsklinjen; af disse bestod respektive 5 og 9 examen.
A. Latinlinjen. (Gjennemsnitsalder pr. | 93 18 aar 8 mdr.).
Buli, Ragnvald Hovedkarakter Godt (2,92)

Hundsal, Torraid -■■■ 3-— — (2,5*)

Lundenes, Arne --— — (2,78)

Skartum, Theodor -- S-— Meget godt (1,85)

Wold, Carl — Udm. godt (1,50)

B Engelsklinjen. (Gjennemsnitsalder pr. | 93 20 aar 9 mdr.)

Engebretsen, Hans Hovedkarakter Meget godt (1,96)

Fagerhol, Jon —=— — (2,39)

Fraas, Jens —=— — (2,36)

Hoel, Harald —s— Udm. godt
Kaxrud, Eveu Meget g^di (1,54)'
Kopsland, Svenuimg —3— — (1,71)
Marthiniussen, Marthinius -- s-- — (1,79)
Stensrud, Kristian ■■ — 3 — Udm. godt (1,39)
Tjomsaas, Nils -- --- Meget godt (1,9 7)

Desuden bestod 2 tillægsprøven i latin.

VII. Skolepenge og fripladse.

Skolepenge betales kun for de 10 m a a n e d e r septem
ber—juni; for juli og august betales intet.



34 Oslo latin- og realskole. [1892

Skolepengene udgjør for de nævnte 10 maaneder: 
For 1ste smaaklasse 5 kroner = 50 kroner aarlig

„ 2den — 9 „ = 90 ------
„ 3dje — 14 „ =140 —
„ 1ste middelkl. 18 „ =180 ——
„ 2den og 3dje M. 20 „ = 200 ------
„ 4de, 5te og 6te M. 24 „ = 240 —-—

For den nederste af 2 brødre fragaar en tredjedel. Af 3
brødre gaar den nederste frit: de to andre betaler fuldt ud. Af 
4 brødre gaar den nestnederste frit, og for den nederste fra- 
gaar en tredjedel. Ved betalingen afrundes altid til femmere 
af øre, saa at der f. eks. istedetfor 33^ betales 35 og for 66j 
betales 65 øre.

Skolepengene erlægges forskudsvis og skal i regelen indbe
tales den første læsedag i hver maaned.

Skolepengene beregnes altid for hele maaneder, nemlig 
fra begyndelsen af den maaned, hvori en discipel kommer ind, 
sti slutningen, hvori han gaar ud.

Naar en discipel skal forlade skolen, maa udmeldelse ske 
2 maaneder forud. I ethvert fald er han forpligtet til at 
betale skolepenge for 2 maaneder foruden den, hvori udmel- 
.tfelsS finder sted.

Naar' skolepenge ikke er betalt for 2 maaneder, kan besty
relsen negte vedkommende discipel adgang til skolen.

Fripladse eller nedsættelse af skolepengene tilstaaes i rege
len kun saadanne, som i længere tid har været disciple af sko
len, og hvis forsørgere enten er døde eller kommet i saadan 
økonomisk stilling, at de ikke længere er istand til at betale 
fulde skolepenge; endvidere kræves, at vedkommende discipel 
har vist god opførsel og gjort god fremgang i skolen.

VIII Blandede meddellelser.
Sundhedstilstanden ved skolen har været meget god. In

gen af skolens elever har været angreben af difterit, 1 af skar
lagensfeber. 
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Af de gjældende skoleregier og andre bestemmelser maa 
fremhæves:

1. 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 eller 
anden tvingende grund maa disciplene ikke udeblive nogen 
dag eller time fra skolens undervisning uden forud ind
hentet samtykke af bestyrelsen.

2. Disciplene maa ikke røge tobak paa byens gader eller 
pladse eller andre offentlige steder. (Ønskeligt var det, om 
hjemmene vilde forbyde al brug at tobak af gutter; erfa
ring viser tilfulde, at den hos gutter svækker arbeidskraften 
og arbeidslysten).

3, Ingen kan ifølge departementets bestemmelse fritages for 
gymnastik udover en enkelt time uden lægeattest.

Skoleaaret afsluttedes fredag den 7de juli. Ferierne varede 
til mandag den 21de august-


