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Demosthenes

Olynthiske Taler. 1. II.,

oversalte af Rektor.



Modersmaalet indtager som saadant i Skolen en egen 
Stilling. Medens det paa den ene Side, ligesom de øv
rige Skolefag, har sine særskilte Timer, i hvilke det ud- 
gjør Undervisningens nærmeste og egentlige Formaal, er 
det paa den anden Side som det Medium, hvorigjennem 
al Meddelelse mellem Lærer og Lærling foregaar og hvori 
Tanken derfor skal søge sit klare, bestemte og rigtige 
Udtryk, tillige middelbart Gjenstand for Undervisningen 
overhoved og kan saaledes som en Læregjenstand, der 
grener sig ud gjennem og drager Næring af Skolens hele 
Virksomhed, betragtes som et for samtlige Lærere fælles 
Fag. Skjønt Rigtigheden af denne Opfatning, hvorefter man 
endnu i England, som tidligere ogsaa andensteds, ikke en
gang pleier at optage Landets eget Sprog som et særskilt 
Fag med egne Timer, vel er almindelig anerkjendt, falder 
dog ogsaa her Theori og Praksis ei sjælden temmelig vidt 
fra hinanden, idet den enkelte Lærer, vel nærmest paa 
Grund af det tilbagevirkende Tryk, Universitetets Adgangs
eksamen med sin fint graduerede Karakterskala udøver 
paa Skolen, fristes til mere at se paa Mængden af de 
Kundskaber, han kan bringe ind i Discipelen, end paa. 
Kundskaben som Middel til Opnaaelse af Skolens almin
delige Formaal, paa dens dannende og udviklende Kraft. 
Navnlig turde dette især være Tilfældet ved den mundt
lige Oversættelse fra de fremmede, baade de gamle og 
nyere, Sprog, hvor man ofte nøies med en saakaldt ord
ret Oversættelse og derved gjør Vold paa Modersmaa
let, som tvinges til mod sin Natur at lempe sig efter 
det fremmede Idiom, hvorved Sandsen for dets Renhed 
og Eiendommelighed sløves, ligesom ogsaa det Indtryk, 
Discipelen modtager af Originalen, saalænge denne ikke 
kan opfattes umiddelbart gjennem sin egen Sprogform, 
bliver skjævt og uskjønt. Denne Mislighed er saameget 
mere beklagelig, som man netop her, gjennem den mange
sidige Anvendelse af Modersmaalet, hvortil Oversættelsen 
giver Anledning, har et ypperligt Middel til at udvikle Di



scipelens Fremstillingsevne og Formsands. I denne Hen
seende bar endog Oversættelsen, især fra de gamle Sprog, 
et særegent Fortrin for Stilen — jeg tænker herved nær
mest paa den latinske —, forsaavidt som Discipelen, ledet 
af sin Sprogfølelse, i Modersmaalet, hvori Materialet er 
givet, kan gjøre sikkrere Regning paa at finde, hvad han 
søger, og derfor bevæge sig med større Liv og Frihed, 
end i det fremmede Sprog, hvor han ofte, uden at kunne 
gjøre et skjønsoml Valg, møjsommelig maa sammenplukke 
Ord og Udtryk af Ordbogen og hvor han sjælden eller 
aldrig kan haabe at vinde frem til en skjøn, de æstheti- 
ske Fordringer tilfredsstillende Form. Det følger imidler
tid af det Kvantum, som i de forskjellige Sprog skal 
gjennemgaaes, at man herved ikke formeget maa lægge 
Beslag paa Disciplenes allerede noksom optagne Hjemme- 
flid, men saamegét mere maa Læreren have det tilsva
rende: Udtryk paa rede Haand for straks berigtigénde og 
veiledende at kunne træde til. Hertil udkræves rigtignok, 
at Læreren selv maa have forberedt sig paa det givne 
Pensum, men dette er jo ogsaa af andre Hensyn tilraa- 
deligt. — Ved en saadan Forberedelse er nærværende 
Oversættelse af de tvende første, med 5te Klasses Elever 
i Skoleaaret gjennemgaaede, Olynthiske Taler kommen 
istand, som ifølge denne sin Tilblivelsesmaade er bestemt 
til, foruden at lette især det yngre Parti Forstaaelsen af 
den for dem temmelig vanskelige Forfatter, at tjene som 
Veiledning til at finde passende Udtryk og Vendinger, som 
nogenlunde holde Middelveien mellem en slavisk Uro og 
en altfor fri Gjengivelse.

Paa eet Sted har jeg af Hensyn til Oversættelsen til
ladt mig en Ændring af Teksten, nemlig i første Tale § 3, 
hvor Westermann, hvis Udgave jeg har fulgt, har beholdt 
leet. vulg. uagtet han selv erklærer den
for meningsløs og føler sig tiltalt af Dobree’s Konjektur. 
Jeg har her gjettet ^4^ ?"r, opslide, afkræfte, ud
matte, udtømme) som synes mig godt at passe med 
Sammenhængen og Philips sædvanlige, af Demosthenes 
her skildrede, tredske Politik, hvorefter han først lidt 
efter lidt søgte at svække den Stats Modstandskraft, som 
han havde udseet til sit Bytte, for siden at føre det 
endelige Hug.



I.

Meget, Athenæere, vilde I, tænker jeg, give til, om 
det blev Eder klart, hvad der i den Sag, I nu have un
der Overveielse, vilde være til Statens Gavn. I denne 
Omstændighed ligger en alvorlig Opfordring til at laane 
de Talere, som agte at meddele sine Raad, et villigt Øre. 
Og ikke blot ville I kunne lytte til den, som er optraadt 
med et brugbart Raad, han paa Forhaand har udtænkt, 
og tage derimod, men jeg anser det ogsaa for et Tegn 
paa Eders gode Lykke, om del fakler Flere ind paa staa- 
ende Fod at fremkomme med mange af de her fornødne 
Vink, saa at I gjennem en alsidig Drøftelse af Sagen 
kunne ledes til med Lethed at vælge, hvad der bedst 
rammer Eders Tarv.

De forhaandenværende Omstændigheder opfordre Eder, 
Athenæere, saagodtsom med lydelig Røst til selv al tage 
Eder af hine Anliggender, om I ellers bekymre Eder om 
Eders egen Velfærd. Men Maaden, hvorpaa vi bære os 
ad herved, er — jeg ved ikke, hvorledes jeg skal be
tegne den. Hvad jeg altsaa stemmer for, er, at vi paa
stand beslutte den forlangte Hjælp og snarest muligt træffe 
Anstalter til, at I herfra kunne yde Hjælp og at det ikke 
skal gaa Eder paa samme Maade, som tidligere; fremde
les at vi sende et Gesandtskab, som kan bringe Under
retning herom og vaage over Sagernes Gang. Thi der
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er Intet, vi mere have at frygte for, end at denne for
slagne Mand, som saa vel forstaar at benytte sig af Om
stændighederne, snart ved Eftergivenhed; haar han finder 
denne tjenlig, snart ved Trudsler (og her kan han med 
Grund synes at fortjene Tiltro), snart ved at sætte os og 
vort Fravær i et slet Lys skal lidt efter lidt undergrave 
og tilrive sig en væsentlig Del af det Hele. Imidlertid er 
den Side, Athenæere, af Philips Stilling, som gjør det van
skeligst at bekjæmpe ham, tillige noget nær den, som lo
ver Eder de største Fordele. Thi den Omstændighed, at 
han nu raader for Alt, — hvad der skal siges, som hvad 
der maa holdes hemmeligt —, at han paa en Gang er 
Feltherre, Selvhersker og Skatmester, og at han person
lig er overalt tilstede ved Hæren, Alt dette giver ham 
vel, naar det kommer an paa i Krig at handle med Rask
hed og gribe det rette Øieblik, et betydeligt Fortrin, men, 
skal der sluttes Forlig, og Forlig skulde han med Glæde 
ville indgaa med Olynthierne, er det Omvendte Tilfældet. 
Det er nemlig gaaet op for Olynthierne, at de nu ikke 
længere kjæmpe om Berømmelse eller for et Stykke Land, 
men at det gjælder at afværge Fædrelandets Undergang 
og Trældom, og de vide, hvad han gjorde med de Am- 
phipolitanere, som overgave ham sin Stad, og med de 
Pydnæere, som modtoge ham. Ogsaa har overhoved 
Enevældet noget Mistænkeligt ved sig for Fristater, især 
naar deres Grændser støde op til hinanden. Have I nu, 
Athenæere, denne Erkjendelse og tage I forøvrigt alle til
børlige Hensyn, da bør I, mener jeg, have Vilje til at lade 
Eder anspore og til alvorlig at tage Eder af Krigen, saaat 
I beredvillig skaffe Penge og selv rykke i Marken og ikke 
lade Noget blive ugjort. Heller ikke er der jo levnet 
Eder nogen Grund eller noget Paaskud til ikke at ville 
gjøre Eders Pligt. Thi, hvad I en Tid havde det saa 
travlt med,, at man burde faa Olynthierne indviklet i en 
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Krig med Philip, det er nu af sig selv blevet til Virke
lighed, og det paa den for Eder gavnligste Maade. Der
som nemlig Olynthierne efter Eders Tilskyndelse havde 
indladt sig paa Krigen med Philip, vilde de maaske have 
været upaalidelige Forbundsfæller, paa hvis krigerske 
Sindelag man i Længden ikke vilde have kunnet stole, 
men da de hade ham paa Grund af Forurettelser, de selv 
have at besvære sig over, kan man med Sandsynlighed 
regne paa, at Frygt og Hevnfølelse ville gjøre dem til 
uforsonlige Fiender. En saa beteiligt indtruffen Omstæn
dighed bør I da, Athen æere, ikke lade hengaa ubenyttet 
og ikke lade det gaa Eder, som det allerede tidligere 
ofte er gaaet Eder. Havde vi saaledes eller Tilbagekom
sten fra Toget, vi foretoge til Evbøernes Understøttelse, 
dengang, da Amphipolitanerne Hierax og Slratokles bestege 
denne Talerstol og opfordrede os til at stikke i Søen og 
tage deres Stad i Besiddelse, havde vi, siger jeg, dengang 
i vor egen Sag lagt den samme Iver for Dagen, som da 
det gjaldt Evbøernes Frelse, da vilde Amphipolis ved 
denne Ledighed være blevet Eders og i vilde være slupne 
for alle de Forlegenheder, som senere paafulgte. Saale
des igjen, da der kom Melding paa Melding om Pydnas, 
Potidæas, Methones, Pagasæs og, for ikke at opholde mig 
ved hver enkelt, om de øvrige Beleiringer, havde vi da 
med Iver og som vi burde selv ilet den første den bed
ste af dem til Hjælp, da vilde vi i Philip hall at gjøre 
med en Modstander, som havde været lettere at faa Bugt 
med og langt spagfærdigere; men nu have vi ladet os 
den ene Ledighed slippe ud af Hænderne efter den anden 
og haabet paa Fremtiden, at det da nok skulde gaa godt 
af sig selv, men derved, Athenæere, have vi befordret 
Philips Magt og hævet ham til en Stilling, som endnu in
gen makedonisk Konge har indtaget. Imidlertid er som 
sagt Staten nu, uden selv at have gjort Noget derfor, 

2 
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kommen til en Lejlighed, jeg, mener denne, som Olynthi- 
ernes Stilling frembyder, som ikke staar tilbage for nogen 
af dem, vi tidligere havde kunnet betjene os af. Mig 
forekommer del ogsaa, Athenæere, at hvis man med Bil
lighed bedømmer de Naadesbevisningcr, Guderne have 
ladet os blive tildel, vil man, om end Meget ikke er, som 
det burde, dog have al Grund til at være dem meget 
taknemmelige; thi at vi under Krigen have lidt mange 
Tab, vil man med Føie kunne tilregne vor egen Forsøm
melighed, men at dette ikke er tilstødt os for længe si
den, og at der har aabnet sig Udsigt for os til et For
bund, der, om vi blot ville benytte os deraf, opveier disse 
Tab, det er, skulde jeg mene, en Velgjerning, vi have 
Gudernes Velvilje at takke for. Men jeg tænker, det gaar 
hermed, som naar En kommer i Besiddelse af en Formue. 
Naar nemlig den, der har faaet den, ogsaa forstaar at 
bevare den, er han Skjæbnen meget taknemmelig, men, 
hvis han umærkelig har gjort Ende paa den, pleier det 
ogsaa straks at have en Ende med Taknemmeligheden. 
Saaledes ogsaa i Politiken. De, som her undlade at be
nytte sig rigtigt af de gunstige Omstændigheder, have, 
selv om Guderne tilskikke dem noget Godt, ingen Hu
kommelse derfor; thi ethvert Gode, som tidligere er ble
vet dem tildel, bedømme de efter det endelige Udfald. 
Derfor bør vi ogsaa, Athenæere, alvorlig betænke, hvad 
der endnu staar tilbage for os at gjøre, forat vi, ved at 
gribe dette rigtigen an, kunne afstryge den Skamplet, som 
hefter ved vor tidligere Færd. Men ville vi, Athenæere, 
ogsaa give disse Folk til Pris, og Philip saa underkaster 
sig Olynth, da gad jeg vide, hvad der længer skulde hin
dre ham fra at trænge frem, hvorhen han lyster. Mon 
Nogen af Eder, Athenæere, betænker og gjør sig en klar 
Forestilling om den Maade, hvorpaa Philip fra sin oprin
delige Ubetydelighed har hævet sig op til Storhed? Jo, 
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først tog han Amphipolis, derpaa Pydna, saa Potidæa, 
saa igjen Methone og faldt derefter ind i Thessalien. Ef
ter derpaa at have skaltet med Pheræ, Pagasæ, Magne
sia, kort med Alt efter Behag, var han paa Farten til 
Thrake. Her af- og indsatte han Konger, men faldt saa 
i en Sygdom. Da han igjen var kommen sig, lagde han 
sig ikke velbehagelig paa den lade Side, men gik straks 
løs paa Olynthierne. Hans Felttog mod Illyrierne og 
Pæonerne og mod Arybbas og, hvilke andre man vil 
kunne nævne, forbigaar jeg med Taushed.

Men, vil Nogen kunne spørge, hvorfor fortæller Du 
os dette, nu? Forat I, Athenæere, ret tydelig skulle indse 
to Ting, baade, hvor unyttigt det er idelig Gang efter 
Gang at give Statens Interesser til Pris, og, hvilken rast
løs Virksomhed, Philip udfolder, en Virksomhed, hvori 
han gaar op med hele sin Sjæl og, som ikke tillader ham 
at slaa sig til Ro, tilfreds med hvad han engang har ud
rettet. Men hvis han sætter sig i Hovedet, at han stedse 
bør gaa videre og videre, og I paa Eders Side ere lige- 
saa bestemte paa ikke at gribe Noget an med Kraft, da 
beder jeg Eder betænke, hvortil da dette i Længden maa 
antages at ville føre. Ingen af Eder er dog ved Guderne 
saa enfoldig, at han ikke skjønner, at Krigen, hvis vi 
blive ligegyldige Tilskuere derved, derfra vil trække sig 
hid? Og, dersom delte sker, sandelig, da er jeg bange 
for, Athenæere, at det vil gaa med os paa samme Maa- 
de, som med Laantagerne, der, efter en kort Stund at 
have levet flot mod at betale de høie Renter, gjerne ende 
med at maatte gaa fra Gaard og Grund, at nemlig vi li
geledes ville befindes at have maattet betale vor mage
lige Sorgløshed altfor dyrt, og at vi, ved blot at jage ef
ter Nydelser, tilsidst ville nødes til at bide i det sure 
Æble, saa vi maa gjøre Meget, som ikke falder i vor 
Smag og som vi ellers ikke skulde have villet, medens 
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vi løbe Fare for at tabe, hvad vi have tilbage i selve 
Landet.

Ja dadle, vil man maaske sige, er en let Sag og 
Noget, Enhver kan, men af En, der giver sig af med at 
være Raadgiver, forlanger man, at han skal oplyse, hvad 
der i del givne Tilfælde er at gjøre. Nu er jeg vel ikke, 
Athenæere, ubekjendt med, at det ofte ikke er de Skyl
dige, som I, naar Noget ikke falder ud efter Ønske, lade 
Eders Vrede gaa ud over, men dem, der have talt sidst 
i Sagen; alligevel tror jeg ikke af Hensyn til min egen 
Sikkerhed at burde holde mig tilbage, hvor jeg finder at 
kunne være Eder til noget Gavn. Jeg vil da sige Eder 
min Mening. Paa en ' dobbelt Matide bør I komme de 
Interesser, det her gjælder, til Hjælp. Paa den ene Side 
bør I for Olynlhierne redde Stædernc og udsende en Hær
styrke, der har dette til sin Opgave; paa den anden Side 
bør I med Krigsskibe og en anden Hærafdeling hærje 
hans Land. Hvis I forsømme nogen af Delene, er jeg 
bange for, at Felttoget ikke vil være os til ringeste Nytte. 
Thi i det ene Tilfælde, dersom I hærje hans Land, og han 
roligt finder sig deri, indtil han faar Olynth i sin Magt, 
vil han efter sin Hjemkomst med Lethed værge Landet; 
men, dersom I paa den anden Side, indskrænke Eder til 
at komme Olynth til Undsætning, vil han, naar han ser, 
at Alt hjemme er uden Fare, drive paa sit Forehavende 
med den yderste Ihærdighed og saaledes sent eller tidlig 
vinde Bugt med de Beleirede. Anseelig og dobbelt bør 
saaledes Hjælpen være.

Saameget om Maaden, hvorpaa jeg tror Hjælpen bør 
ydes; hvad Udvei til Penge angaar, da have I Penge, 
Athenæere, I have Penge, som intet andet Folk, til al 
bestride.' de med en Krig forbundne Udgifter. Over disse 
raade I efter eget Behag; men hvis I nu ville lade disse 
igjen komme Hæren tilgode, da have I ingen yderligere 
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Tilgange behov; men i modsat Fald maa I se Eder om 
efter andre Udveie, eller rettere ere I blottede for enhver 
Udvei. Hvorledes? vil man kunne sige, saa Du foreslaar, 
at dissePenge skulle tilflyde Krigskassen? Nei ved Zevs, 
det gjør jeg ikke; jeg tror blot, at Tropper maa bringes 
paa Benene og Midler til Krigens Førelse skaffes tilveie, 
og, al det hører til, naar man modtager Penge, med det 
Samme at gjøre Vederlag derfor, medens I anse det for 
Nok saadan simpeltvæk uden at gjøre Noget derfor at 
tage disse Penge og anvende dem til Eders Feste. Isaa- 
fald slaar, saavidt jeg skjønner, intet Andel tilbage, end 
at I alle udrede Indkomstskat, Lidt eller Meget, eftersom 
Lidt eller Meget udkræves. Men Penge maa der til, skulle 
vi komme nogen Vei. Andre foreslaa endnu andre Ud
veie. Bestemmer Eder for, hvad I finde tjenligst, og be
nytter Leiligheden til at gribe virksomt ind, førend det 
bliver for silde.

Det lønner Umagen at gjøre sig det ret klart, hvor
ledes Philips Sager for Øieblikket staa; thi hverken ei
det, som det synes, og Nogen uden at se dybere i Tin
gen kunde mene, synderlig bevendt med hans nærvæ
rende Stilling, som ikke er den bedste, eller vilde han 
nogensinde have ladet det komme til denne Krig, hvis 
han havde troet, at han virkelig skulde have maattet føre 
Krig; men han stod dengang i den Formening, at han 
blot skulde behøve at vise sig, forat gjøre del Hele af i 
en Haandevending, og saa er han bleven skuffet i delle 
sit Haab. Det er da først denne feilslagne Forventning, 
som foruroliger ham og gjør ham ganske modfalden, og 
saa kommer dertil den Uleilighed, Thessalerne volde ham. 
Disse have jo vel efter sin Natur og del til alle Tider 
vist sig upaalidelige mod Alverden, men Philip har nu 
for Alvor laaet føle, at de cre bievne sig selv lige. De 
have saaledes besluttet sig til at tilbagefordre af ham Pa- 
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gasæ og have hindret ham fra at befæste Magnesia, lige
som jeg har ladet mig fortælle, at de ikke engang ville 
lilstaa:. ham Indtægten af Havne- og Maikedsafgifterne; 
thi. disse, hedder . det, bør anvendes til Forvaltningen af 
Thessalernes Fællesanliggender, ikke være en Indtægts
kilde for Philip. . Men berøves han disse, vil han komme 
i alvorlig Knibe med Leietroppernes. Underhold. Og nu 
Pæonierne, Illyrierne, kort alle disse af ham betvungne 
Barbarer, om hvilke man maa tro, af de hellere ville 
være selvstændige mg frie Mænd, end være. Trælle? De 
ere jo uvante, med at lystre Nogen, og, som det hedder, 
behandler Mennesket dem med Overmod. Og delte er 
ved Zevs troligt nok, naar man botaniker, at ufortjent 
Medgang for uforstandige Folk bliver en Kilde til Daar- 
skaber, hvorfor det ofte synes vanskeligere at bevare de 
Goder, man besidder, end al erhverve sig dem. I bør 
da, Athenæere, betragte det for Philip ubeleilige Tidspunkt 
som beleilig! for Eder og beredvillig lage Haand i Hanke 
med, saaal I udslukke Gesandter til al varetage det For
nødne og selv rykke i Marken, ligesom I bor anspore 
alle de Andre til at gjøre det Samme. Betænker, hvor
ledes Philip, hvis han havde en saadan Ledighed at kom
me Eder tillivs, og der opstod Krig ved Grændsen, straks 
vilde være færdig til at gaa los paa. Eder. Og saa skam
me I Eder ikke, have ikke engang Mod og Mandshjerte 
nok til, naar Lejligheden er der, al gjøre det med ham, 
som han vilde gjøre med Eder, hvis han blot kunde.

Der er fremdeles, Athenæere, endnu en Omstændig
hed, I ikke bør lade upaaagtet. Denne er, at I nu have 
Valget, om I ville føre Krig der, hvor jeg bar forcslaaet 
Eder del, eller lade Philip hjemsøge Eders eget Land. 
Dersom nemlig Olynthierne holde Stand, ville I føre. Kri
gen der og feide paa Philips Besiddelser, medens I nyde 
Frugterne af Eders Virksomhed i dette Land, I have faaet 



15

til Odel og Eie. Tager derimod Philip Staden, hvad vil 
da hindre ham fra at rykke hid? Thebæerne? De ville, 
saa tungt det end falder at maatle sige det, være rede 
til at gjøre Indfaldet med. Men kanske Phokæérne? De, 
som ikke engang ere istand til at værge sit eget Land, 
medmindre I komme dem tilhjælp? Eller er der nogen 
Anden, om hvem der kan være Tale? Men, min Bedste, 
hører jeg Nogen indvende, han vil slet ikke have det til 
Hensigt! Hvorledes? Det vilde dog være høist urime
ligt, om han, naar han er istand dertil, ikke skulde ville 
gjøre, hvad han nu, med Fare for at paadrage sig Be
skyldning for Uforstand, plaprer ud med. Men hvor stor 
Forskjellen er mellem at føre Krig her og at føre den 
der, det tror jeg ikke engang at behøve yderligere at 
gjøre opmærksom paa. Thi, dersom I maalte rykke ud 
for, var det blot 30 Dage, at ligge paa Feltfod, og dét 
Fornødne til Hærens Forsyning skulde tages af Landets 
Forraad, da vilde, tænker jeg, Eders Landmænd, selv om 
ingen Fiende var i Landet, lide et større Tab, end de 
Omkostninger, I havde ved den forrige Krig, beløb sig 
til. Og I kunne da tænke Eder til, hvad Tab vi ville li
de, om vi hjemsøges af Krig. Og saa kommer hertil 
Fiendens Overmod og endelig Tabet af Æren, et Tab, som 
for skikkelige Folk er det største af alle.

Med Alt dette for Øle bør I da Alle hjælpe til og 
holde Krigen borte fra vore GrændSer, de Bemidlede, for 
at de ved at opofre Lidt af sin Overflod, kunne, som for 
mig skal være dem vel undt, nyde Resten i Fred, de 
Tjenestepligtige, forat de ved den Krigser farenhed, de 
maalte forhverve sig i Philips Land, kunne indjage Fien- 
derne Skræk og værge Landet mod Overlast, og Talerne, 
forat det kan falde dem let at aflægge Regnskab for de^ 
res Politik; thi efter som Udfaldet stiller sig for Eder, 
ville I bedømme de af dem foréslaaede Forholdsregler,
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og al Udfaldet maa blive godt, er hvad jeg for Alting 
ønsker.

IL

i mange Tilfælde, Athenæere, vil man, synes mig, 
kunne blive var, at Guderne aabenbare et velvilligt Sin
delag imod vor Stat og ikke mindst ved nærværende Lei- 
lighed. Thi at de, med hvem Philip vil faa at kjæmpe, 
ere komne til at besidde et Land, der grændser op til 
hans, og en Magt, der ikke er uanseelig, og, hvad der 
er det allervigtigste, at de betragte Krigen med saadanne 
Øine, at de anse ethvert Forlig med ham ei blot for upaa- 
lideligt, men for at føre til deres eget Fædrelands Under
gang, det har i alle Maader Udseende af en underbar, en 
guddommelig Velgjerning. Derfor Athenæere, er det og- 
saa nu vor Skyldighed selv at sørge for, at vi ikke gjøre 
Mindre for os selv, end Gudernes Naade; thi en Skam 
vil det være, ja den største Skam og Skjændsel, om det 
viser sig, at vi give til Pris ei blot de Slæder og Pladse, 
vi engang vare Herrer over, men ogsaa de Forbundsfæl
ler, Lykken har skaffet os, og det gunstige Tidspunkt..

Nü at skildre Eder, Athenæere, Philips Magt og ved 
de herfra henlede Grunde at tilskynde Eder til at gjøre 
Eders Pligt vil, frygter jeg, tage sig mindre godt ud. Spør
ger man, hvorfor? svarer jeg, fordi Alt, hvad man herom 
kunde have at sige, synes mig at gjøre ham Ære, men 
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at stille Eders Forhold i et mindre gunstigt Lys; thi jo 
mere han uden egen Fortjeneste har forøget sin Magt, 
des mere er han bleven Gjenstand for Alles Beundring; 
jo utilbørligere I derimod have undladt at benytte Eder af 
Omstændighederne, des større Beskjæmmelse have 1 paa- 
dråget Eder. Dette vil jeg da ikke videre berøre; thi 
betragter man Sagen i dens sande Skikkelse, vil man finde, 
at hans Storhed har sit Udspring herfra, ikke fra ham 
selv. De Tjenester nu, hvorfor han er de Mænd, som 
have arbeidet i hans Interesse, Tak skyldig, og, som det 
paaligger Eder at straffe dem for, derom finder jeg det 
ikke betimeligt nu at tale, men, hvad der bortseet herfra, 
lader sig sige og som det er bedst, at I Alle faa hørt 
og som i Rettænkendes Øine, Athenæere, vil bringe stor 
Skjændsel over ham, det vil jeg forsøge at fremstille.

Hvis jeg nu, uden at bevise det af hans Gjerninger, 
kaldte ham en troløs Meneder, vilde man med Føie kunne 
sige, at jeg for med tomme Skjældsord, men nu træffer 
det sig saa, at man, uden at behøve mange Ord, ved at 
gjennemgaa hele hans Færd ved hvert Skridt kan føre 
Beviset, og, at dette sker, anser jeg for gavnligt af en 
dobbelt Grund, baade for at det kan komme for en Dag, 
hvor slet han i Virkeligheden er, og for at de, som ere 
saa overvættes bange for Philip, idet de holde ham for 
uovervindelig, kunne se, at han har udtømt alle de Kneb, 
hvorved han tidligere hævede sig op til Storhed, og at 
det Spil, han har drevet, nu endelig har naaet sin Grændse. 
Jeg kunde nemlig ogsaa selv, Athenæere, være meget 
tilbøielig til at belragte ham som en frygtelig og beun
dringsværdig Mand, hvis jeg saa, at han havde opnaaet 
sin Magt ved redelige Midler, men ved nærmere Betragt
ning finder jeg, at han først bedaarede vor Godtroenhed, 
dengang visse Folk borljoge herfra Olynthierne, som vilde 
træde i Underhandlinger med Eder, idet han foregav at 
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ville overgive os Amphipoiis og lavede istand'hin hem
melige Artikel, hvoraf man engang gjorde saa meget 
Væsen, og, at han derefter vandt Olynthiemes Venskab 
ved at borttage Polidæa, som var vor Eiendom, og ved, 
medens han forurettede Eder, sine tidligere Forbundsfæl
ler, at overgive dem Staden, ligesom han nu senest har 
forlokket Thessalorne ved det Løfte at ville udlevere 
dem Magnesia og paatage sig at føre den phokæiske 
Krig for dem. Kort, der er Ingen af dem, som have 
haft med ham at gjøre, som han jo ikke har taget ved 
Næsen. Kun ved idelig at skuffe og benytte sig af Alles 
Uforstand, som ikke kjendte ham, kun derved er han kom
men til sin Magt, Men ligesom han nu ved disse Kun
ster har svunget sig i -Vejret paa en Tid, da alle Parter 
indbildte sig, han vilde skaffe dem en eller anden Fordel, 
saaledes er det i sin Orden, at han ved disse samme Mid
ler igjen nedstyrtes fra sin Høide, siden del er blevet 
vitterligt, al han ikke, gjør Noget uden for at fremme sine 
egne Hensigter. Dette er da, Athenæere, den Stilling, 
hvori Philip nu er kommen; eller lad Nogen træde frem 
og bevise mig, eller megetmere Eder, at jeg hor ikke ta
ler Sandhed, eller, al de, som engang ere bievne bedragne 
af ham, for Eftertiden ville have Tillid lil ham, eller, at 
Thessalerne, som uforskyldt ere bragte under Aaget, ikke 
med Glæde nu ville blive frie.

Men hvis Nogen blandt Eder tror, at det hermed nok 
har sin Rigtighed, men dog mener, at Philip, fordi han 
paa Forhaand har sat sig i Besiddelse af de faste Pladse, 
Havnene og deslige, med Mast vil opretholde sin Sag, 
sandelig da er dette en feilagtig Mening. Thi hvor gjen
sidig Velvillie er det sammenholdende Baand, og samtlige 
Deltagere i en Krig have de samme Interesser, der ere 
Menneskene ogsaa villige til at dele Møie med hinanden, 
at finde sig i Uheld og holde Stand, men hvor Nogen, 
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saaledes som her er Tilfældet, ved anmassende Overgreb 
og slette Midler er kommen til Magt, der er del første 
det bedste Paaskud og et ubetydeligt Anstød nok til at 
sætte Alt paa Ende og volde dets Opløsning. Thi aldrig, 
Athenæere, aldrig lader det sig gjøre ved Uret, Mened og 
Løgn, at grundlægge en varig Magt. Nei, hvad der paa 
denne Maade kommer istand, kan vel for en enkelt Gang 
og en kort Tid holdes oppe og kan, naar saa skal være, 
blomstre op og vække skjønne Forhaabninger, men en 
vakker Dag blottes dets Usselhed, og det synker sam
men i sit Intet. Thi, ligesom man ved Opførelsen af et 
Hus, et Skib og deslige i mine Tanker maa begynde med 
at give Underbygningen den største Styrke, saaledes bør 
ogsaa de menneskelige Handlinger have Sandhed og Ret 
til Udgangspunkt og Grundlag, men hertil er for Tiden 
intet Spor at finde i Philips Handlemaade.

Min Mening er da, først, at vi bør komme Olynlhi- 
erne til Hjælp —■ og den værdigste og hurtigste Maade, som 
foreslaaes, at gjøre det paa er mest efter mit Sind —; der
næst at vi sende et Gesandtskab til Thessalerne for deis 
at forestille dem dette, dels at opflamme dem. De have 
nemlig nu besluttet at tilbagefordre Pagasæ og at bringe 
Sagen med Magnesia paa Bane. I maa imidlertid, Athe
næere, sørge for, at Eders Gesandter ikke blot komme 
med Ord, men at de have en Kjendsgjerning at pege paa, 
og I maa derfor rykke i Marken med en vor Slat vær
dig Styrke og tage Sagernes Ledelse i Eders Haand; thi 
al Tale, der ikke ledsages af tilsvarende Handling, viser 
sig tom og intetsigende, især naar den kommer fra vor 
Stat. Jo mere vi nemlig gjælde for fremfor alle Andre at have 
Ordet i vor Magt, desmere Mistillid have de dertil. Der
for maa I, hvis ellers Nogen skal agte paa Eder, vise, 
at I for Alvor have slaaet ind paa en anden Vei: I maa 
skaffe Penge, rykke i Marken og gjøre Alt med ufortrø- 
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den Iver. Men, have I Vilje til, som det sig hør og bør, 
at sætte dette i Værk, da vil Philip ogsaa komme til at 
finde, at han i sine Forbundsfæller kun har en svag og 
upaalidelig Støtte, ja det vil komme for en Dag, at det 
er daarlig fat med hans egen Magt og Fædrenerige.

Overhoved taget er nemlig Makedoniens Rige og Magt, 
som Tilgift betragtet, vel ikke ubetydelig, en Erfaring, I 
havde Anledning til at gjøre, dengang I under Timotheus 
kjæmpede mod Olynlhieme, ligesom ved en anden Lei- 
lighed igjen Olynthierne, da del for Potidæa viste sig, at 
denne Forening af begge Staters Kræfter formaaede Ad
skilligt. Ogsaa har det nu understøttet de af indre For
virring og Partistridigheder lidende Thessaler mod deres 
egne Tyranner. Saaledes gjør efter min Mening Alt, en
hver nok saa liden Magt, naar den lægges til en anden, 
god Tjeneste. Men i og for sig selv er Makedonien svagt 
og fuldt af mangehaande Brøst, og Philip har ved Alt 
dette, som vel i Mangens Øine gjør ham til en stor Mand, 
ved sine Krige og Felttog bragt sit Rige i en skrøbeligere 
Forfatning, end det af Naturen var. I maa nemlig ikke 
tro, Athenæere, at det, hvoraf Philip har Glæde, ogsaa 
volder hans Undcrsaatter Glæde. Han higer efter Berøm
melse og har gjort det til Maalel for sin Stræben, bestemt 
paa under el virksomt og farefuldt Liv at tage, hvad der 
maatle komme, idet han foretrækker at have fuldbragt 
Ting, som endnu ingen anden makedonisk Konge, for et 
Liv, tilbragt i rolig Tryghed; de derimod have ingen An
del i den derved forhvervede Ære, men maa under Tryk
ket af disse evindelige Krigstog op og ned friste Lidelser 
og uophørlige Strabadser, uden at faa Lov til at passe 
sin Dont eller sine egne huslige Anliggender og uden at 
kunne afsætte, hvad de, saa godt det lader sig gjøre, 
kunne faa tilvirket, da Landets Handelspladse formedelst 
Krigen ere afspærrede. Hvorledes efter dette Flerheden 
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af Makedonerne ere stemte mod Philip, vil man heraf 
uden Vanskelighed kunne slutte. Men dc Leiesvende, 
han har om sig, og Fodgarden staa i Ry for at være 
nogle pokkers Karle og vel drevne i Krigshaandværket. 
Efter hvad jeg imidlertid har hørt af En af dem, som 
have været i selve Landet, en Mand, der ikke kan be
kvemme sig til at sige en Usandhed, ere de dog ikke 
bedre, end at Hvemsomhelst kan maale sig med dem; 
thi hvis der blandt dem findes Nogen, der er en virkelig 
forfaren Krigs- og Idrætsmand, støder, sagde min Hjem
melsmand, Philip af Jalousi alle saadanne fra sig, da han 
vil, at Alt skal gjælde for hans eget Værk (til hans an
dre smukke Egenskaber kommer nemlig, at han skal 
være umaadelig jaloux) og hvis Nogen ellers udmærker 
sig ved Maadehold eller Skikkelighed og ikke fordrager 
det, tøilesløse Liv Dag ud og Dag ind, Fylderiet og de 
utugtige Dandse, skubbes en saadan Mand tilside og regnes 
for slet Intet. Tilbage bliver saaledes af hans Omgivelser, 
sagde han, Fribyttere, Spytslikkere og saadanne Folk, som i 
Drukkenskab opføre Dandse af en saadan Beskaffenhed, at 
jeg nu ligeoverfor Eder tager i Betænkning at nævne dem. 
Og dette er den aabenbare Sandhed. Thi Mennesker, 
som man her almindelig pleiede at jage paa Døren, for
di de vakte større Forargelse end Mirakelmagerne, Folk, 
som hin Kallias, Statsslaven og hans Lige, mimiske Gjøg
lere og Forfattere af Smædeviser, hvori de lægge an paa 
at latterliggjøre sine Omgangsvenner, Folk af dette Slags 
er det, han gjør af og hvormed han omgiver sin Person. 
Lad være, at dette forekommer En og Anden at være 
Smaating, de ere dog, Athenæere, i forstandige Folks Øine 
talende Vidnesbyrd om hans Sindelag og den onde Aand, 
som har besat ham. For Øieblikket dølges vel, kan 
jeg tænke mig, disse af hans Held; thi Medgang virker 
kraftigt til at kaste et Slør over deslige Skjændigheder.



Men lad et ubetydeligt Stød ramme ham, strax ville disse 
hans Skavanker ubarmhjertigt blottes og lægges aabne 
for Alles Blikke. Dette, Athenæere, vil, tænker jeg, om 
ikke længe vise sig, hvis det saa behager Guderne og 
er Eders Vilje. Thi som det gaar med det menneskelige 
Legeme, at man, saalænge man er sund og frisk, ikke 
mærker til Noget, men, naar en Svaghed støder til, Alt 
bryder op, det være, sig et Brud eller et Vrid eller noget 
andet af Organismen, som er aflave, saaledes gaar det 
ogsaa med Staterne og Enevoldsherrerne. Saalænge de 
føre Krig udenlands, ere deres Skrøbeligheder ubemærkede 
af Mængden, men, bryder en Krig ud paa Grændsen, strax 
bringer den samtlige tydelig for Dagen.

Men hvis Nogen af Eder, Athenæere, fordi han ser, 
at Philip har Lykken med sig, fra denne Side anser ham 
for en frygtelig Modstander at indlade sig i Krig med, da 
tænker han heri som en forstandig Mand; thi i alle men
neskelige Anliggender er Lykken et betydeligt Lod i Vægt- 
skaalen, eller rettere, den er det, hvorpaa Alt kommer 
an. Imidlertid vilde jeg, om Nogen gav mig Valget, fore
trække vor Stats Lykke for hans, naar I blot nogenlunde 
ville gjøre Eders Skyldighed; thi jeg finder hos Eder flere 
Betingelser for at nyde Gudernes Velvilje, end hos ham. 
Men vi sidde her, frygter jeg, og lægge Hænderne i Skjø
det, og det gaar dog ikke an, naar man selv er ørkesløs, 
at paalægge Andre at handle for sig, ikke engang sine 
Venner, end sige Guderne. Det er da intet Under, om 
han, der selv drager i Felten, som underkaster sig Ån- 
strængelser; som overalt er paafærde og ikke lader nogen 
gunstig Ledighed eller Tidspunkt gaa forbi, faar Overtaget 
over os, der nøle, lave Beslutninger og spørge efter Nyt. 
Heller ikke er det det, jeg forundrer mig over. Tvertom 
vilde det være forunderligt, om vi, der ikke gjøre Noget 
af det, som paaligger en krigførende Magt, fik Over- 
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tagel over harn, der-gjør Alt. Men hvad jeg undrer 
mig over, Athenæere, er, at I, som i sin Tid reiste Eder 
mod Lakedæmonierne for at opretholde Hellenernes Ret
tigheder og, isledetfor at benytte Eder af de mange Lei- 
ligheder, som tilbøde sig, til at vinde Fordele for Eder 
.selv, tilsatte, for at Andre kunde komme til sin Ret, Eders 
egne Midler ved at udrede Krigsstyr og vare de første 
til at møde Krigens Farer, at I nu, da det gjælder al for
svare Eders egne Besiddelser, tage i Betænkning at rykke 
ud og nøle med. al udrede Krigsstyr, derover, ligesom 
over al I, som ofte have reddet de Andre, saavel alle 
tilsammen som enkeltvis, den ene af dem efter den an
den, nu efterat have tabt Eders egne Besiddelser, sidde 
ørkesløse, over Alt dette forundrer jeg mig.

Hertil kommer endnu min Forundring over, at Ingen 
af Eder, Athenæere, kommer sig til at beregne, hvor lang 
Tid vi nu have ligget i Krig mod Philip, og hvad vi have 
taget os for i al denne Tid. Thi sikkert ved I dog, at, 
medens I selv nølede og haabede, at Andre skulde handle, 
medens I gjorde hverandre Beskyldninger, medens I an
klagede og atter haabede, kort, gjorde noget nær det 
Samme, som I nu gjøre, imidlertid er hele Tiden gaaet hen. 
Og saa ere I, Athenæere, saa ubetænksomme, at I ind
bilde Eder, at ved den samme Fremfærd, som har bragt 
Staten fra en god i en mislig Stilling, ved den samme 
skal den igjen bringes fra en mislig i en god Stilling; men 
heri er jo hverken nogen Fornuft eller Rimelighed. Thi 
med Alt bar det sig saa, al det er lettere at tage Vare 
derpaa, naar man engang har det, end al skaffe sig det. 
Men nu har Krigen af vore tidligere Besiddelser Intet lev
net os at tage Vare paa, og vi faa da skaffe os nye 
Erhvervelser.- Del er altsaa, hvad vi nu selv have, at 
gjøre. Min Mening er derfor, at I maa skaffe Penge, selv 
beredvillig rykke i Marken og ikke anklage Nogen, saa- 
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længe I ikke have faaet Overmagten. Først da er det 
Tid til at dømme Enhver efter Vedkommendes egne Hand
linger, at hædre dem, der fortjene Berømmelse, tugte 
dem, som ere skyldige og med de Forsømmelser, som 
kunne lægges Eder tillast, at bortskjære enhver Anledning 
til at komme med Udflugter. Thi ikke gaar det an skarpt 
at forhøre Andre om, hvad de have udrettet, naar I ikke 
selv først have gjort Eders Skyldighed. Hvad tro I nem
lig er Grunden til, at alle de Feltherrer I udsende - hvis 
man ogsaa, naar Talen er om Feltherrerne, tør nævne Tin
gen ved sit rette Navn - unddrage sig denne Krig, men 
opsøge sig andre paa egen Haand? Jo, Grunden er, at i 
denne Prisen, hvorom der kjæmpes, tilhører Eder; hvis 
saaledes Amphipolis tages, ville I strax sætte Eder i Be
siddelse deraf. Farerne derved er Anførernes egne, men 
nogen Løn faa de ikke. I hine derimod ere Farerne 
mindre, medens Fordelene tilfalde Anførerne og Krigsfol
ket. Saaledes med Lampsakos, med Sigeion, med Ski
bene, de kapre. Enhver søger altsaa kun sin egen For
del. Naar I saa faa Øinene op for, hvor galt det gaar, 
drage I Anførerne til Regnskab; men naar I høre om 
disse tvingende Omstændigheder, de paaberaabe sig til sit 
Forsvar, lade I dem slippe. Følgen heraf bliver da, at I 
kives og dele Eder i Partier, idet Nogle have den, An
dré den Overbevisning, og at det; Offentliges Interesser 
vanskjøttes. Thi, ligesom I før betalte Indkomstskat efter 
Symmorier, saaledes forvalte I nu Statens Anliggender 
efter Symmorier. .En Taler er Forstander for hver af 
begge, og under denne er en Strateg og de Trehundrede for 
at dominere med sit Skrig, medens I andre er fordelte 
Nogle paa delte, Andre paa hint Parti. Paa dette Uvæ
sen bør I da gjøre en Ende, og, idet I nu endelig mande 
Eder op til at staa paa egne Ben, give Alle og Enhver 
lige Adgang til at deltage i de offentlige Raadslagninger, 



25

til at tale og handle. Ville I derimod tillade, at Nogle 
som Eders uindskrænkede Herrer udstede sine Magtbud, 
medens Andre tvinges til at udruste Skibe, udrede Penge, 
og gjøre Krigstjeneste, medens Andre igjen faa Lov til 
blot at affatte Beslutninger mod disse, uden for Resten 
at tage nogensomhelst Del i Byrderne, da vil Intet af det, 
som bør ske, gjøres til rette Tid. Thi den forurettede 
Part vil hver Gang blive liggende bagefter, og I ville da 
kunne have den Fornøielse at tugte disse istedetfor Fien- 
derne. Mit Forslag gaar da væsentlig ud paa, at Alle 
af sin Formue skulle udrede et forholdsmæssigt Beløb, 
at Alle efter Tur skulle rykke i Marken, indtil I samtlige 
faa gjort Tjeneste, at Alle, som ville optræde, skulle faa 
Ordet, og at I bestemme Eder for det bedste Forslag, I 
høre, ikke for, hvad den eller den maatte foreslaa. Hvis 
I gjøre dette, ville I ikke blot i Øieblikket skjænke Ta
leren Eders Bifald, men ogsaa senere være tilfredse med 
Eder selv, naar I finde, at det Heles Vel derved er 
blevet fremmet.

3
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Regning samt Skrivning og Tegning. Kursus er 
1 Aar. Ved Skoleaarets Begyndelse havde Klas
sen 22 Disciple, af hvilke 3 ere udmeldte, saa at 
Klassen ved Skoleaarets Udgang tæller 19 Disciple, 

3 die Klasse: I denne. Klasse deles Disciplene, eftersom 
de ere bestemte til Studeringer eller ikke, i 2 
Afdelinger. Undervisningsgjenstandene ere, 1) 
fælles for begge Afdelinger: Norsk, Tydsk, Fransk, 
som dog først indtræder i det 2det Aar, Religion, 
Historie, Geografi, Mathematik samt Skrivning og
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Tegning, 2) særskilt for de studerende Disciple: 
Latin, og for de ikke studerende: Engelsk, Natur
historie og Regning. Kursus er 2 Aar. Discipel- 
antallet udgjorde ved Skoleaarets Begyndelse 27, 
nemlig 11 studerende og 16 ikkestuderende Di
sciple, men udgjør nu, eflerat 7 i Skoleaarets Løk 
ere udmeldte, 20, hvoraf 11 studerende og 9 ikke
studerende.

4de Klasse: Ogsaa i denne Klasse fortsættes Disciplenes 
Adskillelse i 2 Afdelinger. Undervisningsgjen- 
standene ere, 1) fælles for begge Afdelinger: 
Norsk, Tydsk, Fransk, Engelsk, for de Studerende 
dog kun som valgfrit Fag i det 2det Aar, Reli
gion, Historie, Geografi, Mathematik, 2) særskilt 
for de studerende Disciples Afdeling: Latin og 
Græsk og for de ikkestuderende: Naturlære, Na
turhistorie, Regning og Tegning. Kursus er 2 Aar. 
Discipelantallet udgjorde ved Skoleaarets Begyn
delse 14, af hvilke 8 henhørte til de studerende 
Disciples Afdeling, 6 til de ikkestuderende, men 
udgjør nu, efterat 5 ere udmeldte, 9, af hvilke 7 
ere studerende og 2 ikkestuderende.

5 te Klasse: Denne Klasse indeholder kun Disciple, der 
ere bestemte til efter fuldendt Skolekursus at 
dimitteres til Universitetet. Undervisningsgjenstan- 
dene ere saaledes her: Norsk, Latin, Græsk, He
braisk (frit Fag), Tydsk, Fransk, Engelsk (frit), 
Religion, Historie, Geografi og Mathematik. Kur
sus er beregnet at skulle fuldendes i 2 Aar. 
Denne Klasse har i Skoleaaret havt 4 Disciple, 
hvoraf 1 nu forlader Skolen for privat at dimit
teres til Universitetet.

Skolens Discipelantal bliver saaledes ved Skoleaarets 
Udgang 66, nemlig 21 Studerende og 45 Ikkestuderende.
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Hvormange Timer der er tillagt ethvert Fag, udviser 
nedenstaaende Tabel.

T a b e 1
over de ugentlige Undervisningstimers Fordeling paa de for

skjellige Fag.

Fagene.

1ste 
Fælleski. 

(1 
A

ar.)

2den Fælleski. 
(1 

A
 ar.)

1ste Latin- og 
1ste Realkl.

(2 Aar.)

2denLatin-og 
2den Realkl. 

(2 Aar.)

3die Latinkl. 
(2 A

ar.)

For Stdrde.
Fællestim

.

For Ikkesldr.

For Stdrde.
Fællestim

.

(For Ikkestdr.

Norsk .... 
Tydsk .... 
Fransk .... 
Engelsk . . . 
Latin....................  
Græsk .... 
Hebraisk . . . 
Religion . . . 
Historie . . . . 
Geografi . . . 
Naturhistorie . . 
Mathematik . . 
Naturlære . . . 
Regning . . . 
Skrivning . . . 
Tegning . . .

5
5

3
3
3
2

4
3
2

5
5

3
3
3
2

4
3
2

la

9 a 8b

la

3
3 
4b

2
3
2

5

la

4a 2b

2

2
1
1

(2b) 
9 

5a 5b

1

|| 1 
1 1 

1 tO to 1 
I 1 < 

to
 to

 to 1
1
1
2

1

2

3
2

1

3
1
2

(2) 
9
5

(2) 
2 
3
1

3

a betegner vedkomne

30

ende

30

Klas

29 
(30)

ses n edei

29 
(30)

ste, b

30 
(32)

dens øv

29

2rste

29 
(31 el. 33)

Afdeling.

Disse Undervisningstimer ere saaledes fordelte paa 
Skolens Lærere:

lektør.
Norsk og Græsk i 5te Klasse ..... 8 Timer.
Græsk i 4de Klasse ........ 5 —
Norsk i 2den do................................................5 —

18 Timer.
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©verlærer Smith-
Historie gjennem alle Klasser . . . . . 16 Timer.
Geografi i 3die og 2den Klasse . . . . . 5 —-
Græsk i 4de Klasse.....................................  5 —

26 Timer.

^bjiinkt CinfleMl.
Religion gjennem hele Skolen ..... 12 Timer.
Hebraisk i 5te Klasse............................................ 2 —
Tydsk i 5te, 4de, 3die og 2den Klasse . . 12 — 

26 Timer.

2llijntiät ^esfefe«.
Fransk gjennem hele Skolen . ..... 9 Timer.
Engelsk gjennem hele Skolen . . . . . 12 —- 
Geografi i 5te, 4de og 1ste Klasse ... 5 —

26 Timer.

flinkt ©Ifnt.
Mathematik i 5te, 4de og 3die Klasse . . 12 Timer.
Regning i 4de og 3die Klasse ..... 4 —
Naturhistorie i 4de, 3die, 2den og Isle Klasse 8 —
Naturlære i 4de Klasse ....... 3 —

27 Timer.

/eilbtrg.
Latin i 5te, 4de. og 3 b Klasse.......................... 26 Timer.

^bjnnHt ©Urfeit.
Norsk i 4de, 3die og 1ste Klasse . ... 12 Timer.
Latin i 3 a Klasse . ............................................ 9 —
Tydsk i 1ste Klasse................................  . 5 —

26 Timer.
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C. Skolens Virksomhed i Skoleaaret.
5te Klasse.

Norsk: Udarbeidelser af ræsonnerende eller historisk Ind
hold, hver eller hveranden Uge. Læsestykker 
af forskjellige Forfattere. Meddelelser om de mær
keligste Forfattere.

Latin: Horatii Od. Ill, IV. Cic. Tuscul. III. Liv. IV. Virg. 
VII. Madvigs Gramm. §§ 387—462, 482—496. 
Boyesens Antikviteter: forfra til Magistratus (p. 45). 
Desuden er i Regelen skrevet en extemporal Over
sættelse, en Hjemmeoversættelse og en Stil ugentlig.

Græsk: Demosthenes olynthiske Taler I og II. Iliaden I, 
IV, VI, VIL Grammatik: Curtius Formlære.

Hebraisk: Det Meste af Formlæren efter Lindbergs min
dre. hebr. Grammat.; hvad der i Gesenius’s hebr. 
Læseb. indeholdes af Genes, og af Exod. c.. 1.

Tydsk: Nogle prosaiske Stykker i Autenrieths Læseb. 
til Skolebrug og af Autenr.’s Deutsches Læseb. 
Wilh. Teil samt Noget af Laokoon S. 83 fg. Ex- 
lemporal Oversættelse.

Fransk: Af Borrings "Etudes litteraires" fra Pag. 256— 
326; af Bierrings "Lectures francaises" fra Pag. 
34—64. Syntax. Borrings "Etudes litteraires" er 
desuden jevnligen benyttet til extemporal Læsning. 
36 Stile ere gjennemgaaede.

Engelsk: Af Authenrieths "The english reader" fra Pag. 72 
—120, hvoraf de fleste Stykker ere læste extem- 
poralt; fra Pag. 182—195 og fra Pag. 249—344, 
hvoraf enkelte Stykker ogsaa ere læste extem- 
poralt. Af Autenrieths Grammatik fra Pag. 69— 
146. Mundtlige Stiløvelser.

Religion: Matth, c. 9 — c. 25 i Grundsproget; Vogts Ud- 
tog af Kirkehistorien. Af Herslebs større Bibel- 
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historie II Afdeling, fra 3die—8de Periode incl. 
og fra Beg. af IV Afdeling indtil Bogens Slutning. 
Noget over Halvdelen af 1ste Del af Stenersens 
Lærebog.

Historie: Den nyere Historie (Bohr).
Geografi: Geelmuydehs Lærebog fra Pag. 359 til Enden 

og fra Pag. 201—239.
Arithmetik: Holmboes Lærebog indtil kvadratiske Lig

ninger.
Geometri: Holmboes Lærebog indtil Enden, samt Poly

gonberegning efter Brochs Lærebog.

4de Klasse.

Norsk: Der har været skrevet omtrent 20 Stile, hvoraf 
6 extemporale. Musæus’s Grammatik læst til En
den med et Parti, som var begyndt paa den i 
3die Klasse. Senere er Boyésens Grammatik 
benyttet som Grundlag for Undervisningen i norsk 
Grammatik. Nu og da Deklamationsøvelser an
stillede. Med Realafdelingen, som har een Time 
særskilt, har der været læst en oklnorsk Saga 
og en Del af Holbergs Epistler.

Latin: Cic. Cato Major, Cæsar B. G. I, 23—54, II, III, 
Cic. Lælius (Tregders Litt. hist, om Cicero). Madv. 
Gramm. §§ 325—423. Boyesens Antikv. Krigs
væsenet.

Græsk: Afdi. a: det Væsentlige af den græske Formlære 
efter Curtius med de tilsvarende Læsestykker af 
Schenkls Elementærbog — derhos Stiløvelser. — 
Afd. b: Xenophons Anabasis 2den Bog. Iliaden I. 
Det Væsentligste af Curtius Formlære.

Tydsk: Af Autenr.’s Grammat. § 56—60 inch, Orddan
nelseslæren og det Meste af Syntaxen. Autenr.’s 
Læseb. (Udg. 1844) S, 76—137 samt Stykket 
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Der Falke; nogle poetiske Stykker ibidem S. 
299 ff.; extemporal Oversættelse; Stiløvelser.

Fransk: Borrings "Etudes litteraires" fra Pag. 110—126, 
221—235, 261—268, 279—304, 350—401. Syn
tax. I Slutningen af Skoleaaret har øversle Af
deling af de Studerende skrevet 7 Stile. De Ik- 
kestuderende have skrevet 35 Stile.

Engelsk: De Studerende — af Autenrieths "The eng- 
lish reader" fra Begyndelsen til Pag. 103, hvor
af Noget er læst extemporalt. Formlæren ind
øvet ved mundtlige Stiløvelser. De Ikkestuderende 
— af Autenrieths "The english reader" fra Pag. 
136—150, 214—238, 306—344; nogle Stykker 
heraf ere læste extemporalt. Autenrieths Gram
matik fra Pag. 82—90 og fra Pag. 105—125. 
Wiltrups Parleur fra Pag 10—24, 55—67, 95— 
104. 35 Stile ere gjennemgaaede.

Religion: Den omarb. Eorklaring fra 1ste Artikel indtil 
Bogens Slutning. Herslebs større Bibelhist. IVde 
og Vte Afdeling. Læsning i Joh.’s Evang.

Historie: Middelalderens Historie fra Innocents 3. til En
den og den nyere indtil Trediveaarskrigen, begge 
efter Bohr, undtagen Norges og Sveriges Hist., 
hvor fra Begyndelsen indtil Calmar-Unionen har 
været benyttet Lassens Lærebog. Desuden har 
Latinafdelingen læst Thriges gamle Hist, fra Be
gyndelsen til Pelopöneserkrigen og Realafde
lingen den romerske Keiserhist. efter Lassen.

Geografi: Geelmuydens Lærebog fra Pag. 351—462. 
Arithmetik: Holmboes Lærebog indtil Pag. 64.
Geometri: Holmboes Lærebog indtil "Ligedannede Po

lygoner."
Naturlære: Samtlige Fysikkens Hovedlærdomme efter 

Arndtzen.
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Naturhistorie: Bløddyr og Straaledyr efter Siebke, samt 
Indledningen til Botanikken efter Arbo.

Regning: Enkelt og sammensat Reguladetri, Rentes-, Ra
bat- og Diskontoregning, samt Terminers Reduk
tion, Selskabs- og Delingsregning.

3die Klasse.
Norsk: Omtrent 20 Stile, hvoraf et Par extemporale. Sti

lene have gjerne været gjennemgaaede iforveien. 
Ugentlige Declamationsøvelser, Læsning og Gjen- 
nemgaaen af Stykker i Thues Læsebog. Boyésens 
Grammatik læst og repeteret.

Latin: Afd. a. har gjehnemgaaet det Væsentligste af Mad
vigs Formlære, læst Schmidts latinske Læsebog- 
næsten til Enden (med Forbigaaelse af flere Styk
ker af filosofisk Indhold); latinske Stiløvelser efter 
Exemplerne i samme, der ere skrevne til Ende. 
Afd. b: Corn. Nep., Fortalen og de 10 første Feldt- 
herrer; Hamilkar, Hannibal, Calo og Atticus. Madv. 
Grammatik efter Udtoget de uregelmæssige Ver
ber og Orddannelseslæren; det Vigtigste repeteret. 
Efter den større Gramm. §§ 208—239 med For
bigaaelse af en Del af Anmærkningerne. Stiløvel
ser efter Trojel, dels hjemme, dels paa Skolen, 
skriftlig eller mundtlig, 2 Gange ugentlig.

Tydsk: Autenr.’s Grammat. §§. 56—80 inkl. Autenr.’s 
tydske Læsebog (Udg. 1844): S. 32—87. Stil
øvelser.

Fransk: Afd. b: Af Borrings "ABC instructif" fra Pag. 
.13 - tilsammen 37 Blade; af Bonings "Læsebog 
for Mellemklasserne" fra 71—106. Formlæren.

Engelsk: Afd. a: Af Autenrieths "The english reader" 
fra Begyndelsen til Pag. 40; af Bergs "English 
made easy’ fra Begyndelsen til Pag. 73. Formlæren.
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Religion: Af Herslebs større Bibelhist. Ilden Afd. 6te 
til 8de Periode inkl. samt 4de og 5te Afd. Ud
tog af Pontopp.s Forkl. §§ 151—601. Læsning 
i Luc.’s og Joh.’s Evangelier.

Historie: Middelalderens Historie fra Innocents 3. til En
den (Bohr). Norges Hist, fra Begynd, til Kalmar- 
Unionen efter Lassen.

Geografi: Geelmuydens større Lærebog fra Rusland til 
Amerika.

Geometri-Brochs Lærebog indtil § 63.
Regning: Enkelt og sammensat Reguladetri, Kjæderegel 

og enkelt Rente.
Naturhistorie: Krybdyr og Fiske efter Siebke.

2den Klasse.
Norsk: Læse- og Declamationsøvelser efter Jensens Læ

sebog. Digt nu og da lært udenad. Boyesens 
Grammatik gjennemlæst. Diktat een Gang ugent
lig. Nogle lette Udarbejdelser af fortællende Ind
hold.

Tyd sk: Autenr.’s Grammat. §§ 11—41 inkl. Hallagers 
n. 1. Læseb. (7de Oplag) S. 169—226. Stil
øvelser.

Religion: Wexels Bibelhist. Udtog af Pontopp.’s For
klaring §§ 1—320. Luthers mindre Katech. fra 
3die Artikkel ud 5te Part. Psalmer af Wexels 
Psalmebog. Læsning i Math. Evang, og i 1ste 
og 2den Moseb.

Historie: Middelalderens Historie og af den nyere Hist, 
indtil Ludv. 14 efter Nissens Lærebog.

Geografi: Geelmuydens mindre Lærebog fra Schweitz 
til Enden.

Naturhistorie: Fuglene efter Siebke.
Regning: Multiplication og Divition i ubenævnt Brøk, 
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samt de 4 Regningsarter i benævnte Tal med 
Brøk.

1ste Klasse.

Norsk: Diktat een Gang ugentlig; nu og da have Ele
verne skrevet Oversættelse af sit tydske Pensum, 
der da har været gjennemgaaet. Enkelte Gange 
forelæst en lettere Fortælling til Gjengivelse. Ugent
lige Deklamationsøvelser og Indenadlæsning efter 
Jensens Læsebog. De grammatikalske Grundbe
greber meddelte mundtlig.

Tyd sk: Omtrent 30 Blade i Hallagers Læsebog læste, og 
gjennemgaaede. Substantivernes, Adjektivernes 
Bøining saml Verbernes Conjugation indøvede, til
dels under Benyttelse af Autenrieths Grammatik.

Religion: Wexels Bibelhist.; det gamle og det nye Te
staments Hist.; i Katekismen de 5 Parter og No
get af det Følgende. Læsning i Math. Evang, og 
i 1ste Moseb.

Historier Middelalderens .Hist.: efter Nissen.J
Geografi: Af Geelmuydens "Udtog" fra Begyndelsen til 

Pag. 89 med Forbigaaelse af fra Pag. 12—25.
Naturhistorie: Pattedyrene efter Siebke.
Regning: Forberedelser til Brøk saml Additio, Subtrac- 

tio og Multiplicand; Nogle ogsaa Divitio.
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D. Extrakt af Kristiansands Kathedralskoles Regn
skab for 1860.

(Leveret af Kassereren).

^nbtæøt.
1. Beholdning' fra forr. Aar:

a) Panteobligationer.....................
b) Bankaktiebrevet No. 20156
c) Restancer . . ......................
d) paa Folio i Norges Bank . .
e) Kontant.........................................

2. Skole-, Indskrivnings-, Lys- og 
Brændepenge) .........................*

3. Tilskud af Oplysningsvæsenels Fond
4. Afgift af Kristiansands Domkirke

og Agdesidens Kirker.....................
5. Forfaldne Afdrag:

a) paa Kjøbesummer af solgt bene
ficeret Gods.........................

b) paa Foged Holms (nu Stavan
ger Kommunes) Panteobligation 

6. Renter og Rentes Renter .... 
7. Landskyld, Kornrente m. m. af solgt 

Gods og Gods, hvorover ei haves 
Bygselraadighed.........................

8. Landskyld m. nr. af Skolen endnu 
tilhørende Gods.........................

Spd. 
33605 

30 
1512 
270

58

89

50

Spd.

82%
54
51

42

35477 29%

1282 117
1434 88

88 18

139
1421

42
52%

905

17

71%

40767
88
26%

*) Skolepengene, som erlægges i Skolens forskjellige Afdelin
ger, ere:

Li de to Fællesklasser pr. Kvartal 3 Spd. - ß.
2. i 3die og 4de Realklasse Do. 4 — 60 -
3. i 3die, 4de og 5te Latinklasse Do. 8 — -

der betales forskudsvis. Dertil kommer for de studerende 
Elevers Vedkommende Indskrivningspenge, engang for alle, 4 
Spd., og Lys- og Brændepenge 2 Spd. 48 Skill, aarlig, der 
erlægges med Halvparten med 1ste og 3die Kvartals Skole
penge. Moderation for flere Børn gives efter Skoleforordnin
gen saaledes, at 2den Broder betaler % Dele, 3die Halvparten, 
4de har gratis Undervisning; hvilket Kirkedepartementet har 
anvendt saaledes paa de kombinerede Skoler, at, naar- der i 
samme Klasse er en studerende og en ikke studerende Bro
der, skal i ethvert Tilfælde den studerende være den høist be
talende. For Tiden har Skolen 8 Fripladse.
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iUgift.
i.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lønninger.........................................
Bygningerne og Gaardspladsen ved
kommende .............................. . . .
Inventarium......................... . . .
Lys og Ved   
Reparationer ..... ■. ..... .
Bibliotheket .. . . ... . .
Forskjellige Udgifter . . . ....
Beholdning:
a) Panteobligalioner . . . . .
b) Bankaktiebrevet No. 20156 . . 
c) Restancer ............................... .....
d) Paa Folio i Norges Bank . . 
e) Kontant ....................................

Spd. : i

33678 118
30 -

1493 58
335 -
55! 60%

I

Spd. §.
4716 18

222 45
56! 66

122i 7
16! 8
231 36
17 90

35592 116% 
40767!'“26%

E. Fortegnelse
over de fysikalske! Apparater saml zoologiske og bota

niske Samlinger.
(Meddelt af Adjunkt Olsen).

I.
Fysikalske Apparater,

1. Atwods Faldmaskine.
2. Et Tridseværk.
3. Skraaplan med Vogn og Lodder.
4. En Polygon til at vise Tyngdepunktets Beliggenhed.
5. Apparat til at vise Centrifugalkraften.
6. Apparat til at vise Pendelets Svingninger.
7. Et Haarrøfsapparat.
8. Et Vaterpas.
9. En Archimedesskrue.

10. Et Tantalusbæger.
11. To Aræometere.
12. En Hævert.
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13. Et communiserende Rør.
14. Tre Apparater til at vise flydende Legemers Tryk.
15. Et Baromelerrør.
16. En Flaske med Qviksølv.
17. To Apparater til at vise Luftens Udvidelse ved Varme.
18. Et Compressionsfyrtøi.
19. En Luftpumpe med Glasklokke.
20. En Glascylinder for Fald i lufttomt Rum.
21. Et Apparat til at vise Luftens Elasticitet.
22. Et Apparat til at bevise Lydløshed i lufttomt Rum.
23. To Klangfigurplader med Bue.
24. Et Vinkelspeil.
25. Et concavt og convext Speil.
26. En Farveskive.
27. Et Glasprisma.
28. En Electriseermaskine.
29. En Ladeflaske.
30. En Udlader.
31. To Kjæder.
32. Et electisk Batteri.
33. En Electrophor med Katteskind.
34. To electriske Penduler.
35. Et thermo electrisk Apparat.
36. Et Vanddecompositionsapparat.
37. Bunzens Zink- og Kulbatteri.
38. To Magnetstænger i Kasse.
39. En Magnetnaal med Fod.
40. En Electromagnet med Stativ.
41. Et Thermometer.

II.
Zoologisk Samling,

a) Pattedyr.
1. Skovmaar (Mustela martis).
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2. Hare (Lepus variabilis).
3. Ekhorn (Sciurus vulgaris).
4. Huusmuus (Mus musculus).
5. Lemæn (Lemannus norvegicus).

b) Eugle.
1. Rovfugle.

6. Fiskeørn (Pandion haliaetus).
7. Taarnfalk (Falco tinnunculus).
8. Hønsehøg (Astur palumbarius).
9. Spurvehøg (Astur nisus).

10. Ormehøg (Butteo vulgaris).
11. Bjergugle (Strix bubo).
12. Katugle (Strix aluco).
13. Høgugle (Strix funerea).

2. Spurvefugle.
14. Fossekonge (Cinclus aquaticus).
15. Linerle (Motäcilla alba).
16. Træpiplærke (Anthus arboreus).
17. Steehdulp (Saxicola oenanthe).
18. Rødkjælke (Sylvia rubicula).
19. Talgtit (Parus major).
20. Fuglekonge (Regulus cristatus).
21. Englærke (Alauda arvensis).
22. Sneespurv (Emberiza nivalis).
23. Guulspurv (Emberiza citrinella).
24. Bjergfinke (Fringilla montifringilla).
25. Birkeirsk (Fringilla linaria).
26. Dompap (Fringilla pyrrhula).
27. Fjelddompap (Fringilla enucleator), Han og Hun.
28. Grankorsnæb (Loxia curvirostra).
29. Sorttrost (Turdus merula), Han og Hun.
30. Ringtrost (Turdus torquatus).
31. Rødvingetrost (Turdus eliacus).
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32. Fjeldtrost (Turdus pilaris).
33. Den sorte og hvide Fluesnapper (Muscicapa atricapilla).
34. Sidensvands (Bombycilla garrula).
35. Varsler (Lanius excubilor).
36. Stær (Sturnus vulgaris).
37. Nøddeskrike (Garrulus glandarius).
38. Nøddekraake (Caryöcatactes guttatus).
39. Kraake (Corvus cornix).
40. Nøtvække (Sitta europæa).
41. Trækryber (Certhia familiaris).
42. Kolibri (Trochilus).
43. Ladesvale (Hirundo rustica).
44. Natteravn (Caprimulgus europæus).

3. Klattrefugle.
45. Vendehals (Jynx torqvilla).
46. Tretaaet Buntspette (Picus tridaclylus).-
47. Almindelig Buntspette (Picus major).
48. Store Grønspette (Picus viridis).
49. Gjøg (Cuculus canorus).
50. Papegøie (Psitacus).

4. Duer.
51. Ringdue (Columba palumbaria).

5. Hønsefugle.
52. Tiur (Tetrao urogallus), Han og Hun.
53. Aarfugl (Tetrao tetrix), Han og Hun.
54. Hjerpe (Tetrao bonasia).
55. Fjeldrype (Lagopus alpina), i Vinter- og Overgangsdragt.
56. Dalrype (Lagopus subalpina), Do.
57. Raphøne (Perdix cinerea).

6. Vadefugle.
58. Agerrixe (Gallinula crex).
59. Bekkasin (Scolopax major).

4



42

60. Rugde (Scolopax rusticola),
61. Graabenet Sneppe (Totanus ochropus).
62. Glutsneppe (Totanus glottis).
63. Foranderlig Strandvibe (Tringa alpina).
64. Kvikkjeld (Strepsilus collaris).
65. Vibe (Vanellus cristatus).
66. Sandryg (Charadrius minor).
67. Heilo (Charadrius apricarius).
68. Den sorte Ibis (Ibis falcinellus),

7. Svømmefugle.
69. Havmaage (Larus marinus).
70. Lattermaage (Larus ridibundus).
71. Krykjen (Larus tridaclylus), NB. foræret Samlingen.
72. Almindelig Terne (Sterna hirundo).
73. Tyvjon (Lesiris parasitica).
74. Stormsvale (PrOcellaria pelagica).
75. Stokand (Anas boscas).
76. Storskarv (Carbo cormöranus).
77. Ringgaas (Anas ladorna).
78. Havelle (Tuligula glacialis).
79. Toplom (Podiceps aurilus).
80. Store Fiskand (Mergus merganser).
81. Spidsnæbbet Alke (Uria troilis).
82. Rodstribet Lom (Colymbus septemtrionalis).
83. Alkekonge (Mergulus alle).
84. Krumnæbbet Alke (Alca torda).
85. Lundefugl (Mormon arcticus).

III.
Herbariets Indhold.

Slægter. Arter. Slægter. Arter,

Ranunculaceæ. 8. 9. Fumariaceæ , . 2. 2.
Berberideæ . . 1. 1. Cruciferæ . .. . 13. 14.
Papaveraceæ . 2. 2. Violariæ . . 0. . 1. 1.
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s ægter. Arter. Slægter; Arter.
Droseraceæ . . 2. 3. Vaccinieæ . . . 1. 1.
Polygaleæ . . . 1. 1. Epicaceæ . . . 3. 3.
Sileneæ . . . . 3. 3. Pyrolaceæ . . . 2. 2.
Alsireæ . . . . 4. 5. Oleaceæ .... 2. 2.
Lineæ............. 1. 1. 2. 3.
Tiliaceæ .... 1. 1. Cinculeæ.... 1. 1.
Hypericineæ . . 1. 1. Boragineæ . . • 5. 5.
Acerineæ . . . 1. 1. Solaneæ .... 1. 1.
Geraniaceæ . . 2. 2. Scrophulariaceæ 1. 1.
Oscalideæ . . . 1. 1. Antirrhineæ . . 2. 3.
Rhamneæ . . . 1. 2. Labiatæ .... 11. 11.
Leguminosæ . . 11. 21. Lentibularicæ . 1. 1.
Amygdaleæ . . 1. 2. Primulaceæ . • 5. 5.
Rosaleæ . . . . 7. 8. Plumbagineæ • 1. 1.
Sanguisorbeæ . 2. 2. Plantagineæ . • 1. 1.
Pomaceæ . . . 3. 5. Clenopodiaceæ 2. 2.
Onagraricæ . . 1. 1. Polygoneæ . . 3. 5.
Callitriehineæ . 1. 1. Thymeleæ . . . 1. 1.
Lylhraricæ . . 1. 1. Eleagneæ . . . 1. 1.
Tamariscineæ . 1. 1. Empetreæ . . . 1. 1.
Portulacaceæ . 1. 1. Euphorbiaceæ . 1. 1.
Paronychiæ . . 1. 1. Noticeæ .... 2. 2.
Sclerantheæ . . 1. 1. Cupuliferæ . . 3. 3.
Crassulaceæ . . 1. 1. Solaneæ .... 2. 7.
Saxifrageæ. . . 2. 2. Betulineæ . . . 2. 4.
Mubelliferæ . . 6. 6. Myriceæ .... 1. 1.
Corneæ . . . . 1. 2. Coniferæ .... 3. 3.
Caprifoliaceæ . 5. 5. Juncagineæ . . 1. 1.
Rubiaceæ . . . 1. 2. Potameæ . . . 1. 1.
Valerianeæ . . 1. 1. Lemnaceæ . . . 1. 1.
Dipsaceæ . . . 1. 1. Aroideæ .... 1. 1.
Composite. . . 25. 27. Orchideæ . . . 4. 4.
Campanulaceæ 2. 2. Irideæ ..... 1. 1.
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Asparugeæ
Slægter. Arter.

Filices ....
Slægter. Arter.

• ■ A 4. . 8. 9.
Liiiaceæ . ' . . 1. 1. Lycopodiaceæ . 1. 2.
Colchicaceæ . . 1. 1. Muscifrondosi . 6. 9.
Juncacé® . . . 2. 2. Muscihepatici . 1. 1.
Cyperaceæ. . .3. 4. Lichenes . . . 5. 10.
Gramme® . . .23. 33. Fungi . . . . • 6- 6.
Equisetaceæ . 1. IB;

Skolen er ogsaa i Besiddelse af en Mineraliesamling.

F. Bibliothekets Tilvæxt.
(Fortsættelse fra Skolens Program for 1859.)

Horats Satiren und Episteln erklärt von G. T. A. Krüger.
Leipzig 1856. 1. 8.

Horatsens Episteln lateinisch u. deutsch von D. L. Doder
lein. Leipzig 1856. 1. 8.

Herodot, ed. Baehr vol I. II. III. Lipsite 1856, 57, 59. 8.
Herodot, erklärt von Stein 2ter Bd. 3les & 4tes Buch. 

Berlin 1857. 8.
Platons Werke von Schleiermacher 2 Theil 2 H. Berlin 

1857. 8.
I. B. Friedreich. Realien in d. Iliade u. Odyssee. Erlangen 

1856. 1.
K. T. Nägelsbaeh. Die nachhomerische Theologie des 

griechischen Volksglaubens bis auf Alexander. 
Nürnberg 1857. 1. 8.

Homers Odyssee erklärt von K. T. Ameis. Leipzig Iste Bd. 
u. 2le Bd. 1. H. 8.

Westermann’s Ausgewählten Reden d. Demosthenes. , Ber
lin 1856. Iste Bd. 8.

I. N. Madvigü Emendationes Livianæ. Havniæ 1860. 1. 8.
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F. Diez. Grammatik d. Romanischen Sprachen. Bonn. 
1856. 2. 8.

K. Knudsen. Lærebog i dansk-norsk Sproglære. Xial857. 
1. 8.

Wolle. Regler og Bestemmelser for det danske Sprogs 
Orthografi. Viborg 1848. 1. 8.

Flor. Haandbog i den danske Literatur. Kjøbenhavn 1860. 
1. 8.

Dansk Konversationsleksikon udg. af et Selskab. (Fuld
endt.)

* * *
R. Keyser. Den norske Kirkes Historie i Middelalderen. 

Xia 1856. 3. 8.
M. Luthers Aandelige Sange af M. B. Landstad. Xia 

1859. 1. 4.
* * *

M. Braun Thvete. Norges Statistik. Xia 1848. 1. .8
K. F. Hermann. Culturgeschichte der Griechen u. Rømer 

herausgegeb v. Dr. Schmidt. 2 Theil in 1. Bd. 
Gøttingen 1857. 1. 8.

F. C. Schlosser. Geschichte d. 18ten Jahrhunderts. Hei
delberg. 1853. 8. 8.

K. v. Raumer. Geschichte d. Pädagogik. Stuttgard. 1857. 
4. 8.

Julian Schmidt. Geschichte d. Deutschen Literatur. Leip
zig 1858. 3. 8.

Do. Do. Französischen Literatur. Leip
zig 1858. 2. 8.

A. T. C. Vilmar. Geschichte d. Deutsch National-Literatur. 
Marburg 1857. 2. 8.

Norske Samlinger, 2det Bds. 2, 3, 4, H. Xia. 1860.
Snorre Sturlesons norske Kongesagaer, oversatte af P. A. 

Munch. 1. 8.
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Siegwart Petersen. Norges Historie. Xia 1859. 1. 8.
Munch. Det norske Folks Historie. (Fuldendt.)
Trap. Statist. Topogr. Beskr. af Danmark. (Fuldendt). 
Ankjær. Geografisk-statistisk Haandbog. (Fortsættelse).
Petermann. Mittheilungen. Gotha 1859.
Kong Oscar Isles Personalier oversatte fra Svensk. Xia 

1859. 1. 8.
Hds. M. Enkedr. Eugenia Bernhardine Desiderias Perso

nalier overs, fra Svensk. Xia 1861. 1. 8.
* * *

Gæa Norvegica herausgegeben von Keilhau. Xia 1850. 
1. fol.

Afbildninger til Brug ved Undervisningen i Zoologi i den 
lærde Skole ved Chr. Thornam. 4 Hft. st. fol.

Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. 10 B.s 4 Hft. og 
Ilte B.s 1. 2.

A. v. Humboldts Kosmos, Stuttgard og Tübingen. 1845—58. 
4. 8.
Do. Ansichten der Natur, Stuttgard u. Tü
bingen 1849. 2. 8.

Emil Saisset. Essai de philosophic religieusé. Paris 1859.
1. 8.

Ludv. Holberg. Moralske Tanker udg. af G. Rhode. Kjø- 
benhavn 1860. 1. 8.

M. J. Monrad. Tolv Forelæsninger over det Skjønne. Xia 
1859. 1. 8.

1. N. Madvig. I Anledning af de Angreb, som nylig ere 
gjorte paa de lærde Skolers Undervisningsplan. 
Kjøbenhavn 1860. 1. 8.

* * *
Norske Stiftelser udgivne ved N. Nicolaysen. Xia 1854— 

58. 3. 8.
Nødhjælp for Brød af F. C. Schübeler. Xia 1860. 1. 8. 
Om Skovvæsenet. 1. fol.
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Fortegnelse over Modeller af Landhusholdningsredskaber 
fra Ladegaardsøens Hovedgaard ved Chr.nia. Xia 
1859. 1. 8.

Samling af Love, Traktater, Kundgjørelser m. m. for 1858. 
6te B.s 4de Hefte.

* * *
H. G. Andersen. Samlede Skrifter. Kjøbénhavn 1854— 

55. 22. 8.
* *

Jahn. Jahrbücher f. Philo), u. Pädagogik. 1858. 2. 8.
Tidsskrift for Philologi og Pædagogik, (de 2 første Aar- 

gange.)
Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Ghr.a i 1858 og 

59. 2 Hft.
Foreningen til norske Forlidsmindesmærkers Bevaring. 

Aarsberetning for 1859. 1. 8. med norske Byg
ninger fra Fortiden. 1ste Hft.

Nordisk Universitets-Tidsskrift. 4de Aarg.s 3die, 4de Hf. 
5te Aarg. 6te Aarg. 2det Hft.

Norske Universitets- og Skoleannaler. 3die Række I og 
II, 1.

Norsk Maanedsskrift udg. af P. A. Munch. (Fuldendt.) 
* * *

M. J. Monrad. De vi logicæ rationis in describenda phi- 
losophiæ historia. Xia 1859..

P. A. Munch. Chronica regum Manniæ et insularum. Xia 
1860.

Iagttagelser over den postpliosene eller glasiale Formation 
i en Del af det sydlige Norge af M. Sars og Th. 
Kjerulf. Xia 1860.

C. R. Unger. Karlamagnus Saga og Kappa Hans. Xia 
1860.

Al-Mufassal edid. J. P. Broch.
* * ♦
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Norske, svenske og danske Skole-Programmer for 1859 
og 1860.

(Af Universitetsbibliothekets Doubletsamling.) 
Dictionaire Italien et Francois par N. Duez. Liede 1660. 
Roszlers Kirchenbibliothek. Leipzig. 1785. 10 Dele i 

5 Bind.
Glossarium Juridicum Danico-Norvegicum af C. 0. Weylle. 

Kjøbenhavn 1652.
Justini Historiæ Philippicæ. Havniæ. 1776.
Dalin. Wittérhets-Arbeten. Stockholm 1767. 6 Bind. 
Franska Armeens Expedition til Rysland. Stockholm. 

1826. 2den Del.
Juvenal, og Persius om Menneskenes Ønsker. 2 Satirer 

overs, af Plum. Kjøbenhavn 1790.
Sendschreiben an Hern Dr. Bretschneider von Dr. Holm. 

Leipzig. 1832.
Ludovici Holbergii Opuscula. Lipsiæ. 1737.
Timée de Locres par Marquis D’Argens. Berlin 1763.
I. Hesselberg. Gjenlyd fra Fjeldet af Christkirkens Røst. 

Xia 1829.
Pogiana. Amsterdam 1720. Tom. I.
Actes et memoires des negotiations de la paix de Ryswick. 

Haye. 1699. 2 Bd.
Finni Johannæi Historia Ecclesiastica Islandiæ. Havniæ 

1772.
Indledning til Danmarks Riges Historie af Hr. Mallet. Kjø

benhavn. 1756.
Sariptores rei rusticæ veteres latini curr. I. M. Gesnerus. 

Lipsiæ. 1773. 2 Dele.
Malletts Geschichte v. Dänemark. Aus Franz. Rostock 

u. Greifswald 1765. def.
Cabala. Mysteries of state and governement in letters. 

London 1691.
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J. Ramus. Extract af Kirke-og verdslige Historien 1736.
En sjællandsk Lov. (Uden Aarstal og Titel.)
Gerardi Vossii de historicis Græcis. Lugduni Batav. 1651.
A. M. T. Boethii de consolatione philosophiæ. Hanoviæ. 

1607.
C. Linnæi Vestgølha-Resa. Stockholm 1747 og Skaanska 

Resa. Stockholm 1751.
A. C. Arøboes Hexaemeron. Kjøbenhavn 1661.
Luxdorphiana af Nyerup. 2den Del. Kjøbenhavn 1791.
I. C. Eilschows philosophiske Breve. Kjøbenhavn 1748.
C. Paveis Smaaskrifter. Kjøbenhavn 1805.
Den theologiske Partiaand af Dr. H. N. Claussen. Kjø

benhavn. 1830.
C. Stolberg. Gedichte aus d. Griechischen. Hamburg. 1782.
Tacitus oversat med Anmærkninger af Jacob Baden. Kjø

benhavn. 1799. 2 Bd.
Agathiæ de imperio et rebus gestis Justiniani. Lugd. Batav. 

1594.
O. Høyer. Continuatio Alberti Stadensis. Havniæ. 1720.
N. Madvig. De Q. Asconii Pediani disputatio. Havniæ 

1828.
M. Siébelis disputatio de Strabone. Budissæ 1828.
Soil. Acad. Universitatis Reg. Havniensis. 1826. 27, 28, 29.
Soli. Acad. Kiliensis 1823 og 24.
Anniversaria Univers. Havn. 1834.
Joseph Scaligers Epistola de gent. Seal, vetust. et splend.

Lugd. Batt. 1594.
C. H. Langius de vita et scriptis Frischlini. Brunsv.

& Lips. 1727.
Indbydelsesskrift til d. off. Ex. ved Chr. Kathedralskole 

af Rosted. 1826.



Den offentlige Examen i Kristianssands Kathedral- 
skole tager sin Begyndelse Thorsdag den 27de Juni og 
afholdes efter hosføiede Tabel. Til at overvære den 
mundtlige Del har jeg herved den Ære paa Medlæreres 
og egne Vegne at indbyde Enhver, som interesserer sig 
for Skolens Anliggender.

Kristianssand den 22de Juni 1861.
Joh. Friis.



E xamens tab el.
Dage. Formiddag Kl. 9. Eftermiddag Kl. 3.

Torsdag den 
27de Juni.

5te Klasse
4 —

1 -

Norsk skriftlig.

Fredag den 28de 
Juni.

Latinsk Stil.
4 Realafd. Fransk Stil. Isle Klasse Norsk.

Lordag den 29de 
Juni.

5)Ä Latinsk Oversættelse.
4 Realafd. Tydsk Stil.

3 Realafd. Naturhistorie.
3a Latin.
2 Historie.

Onsdag den 
3die Juli.

5 Latin.
4 Geografi.
31 Religion.
2 Naturhistorie.

5 og 4 Engelsk.
3l Norsk.
1 Historie.

Torsdag den 
4de Juli.

5 Græsk.
4 Tydsk.
31 Mathematik.
2 Regning-,
1 Tydsk.

4 Historie.
3II Norsk.

Fredag den 5le 
Juli.

5 Geometri.
4b Græsk.
31 Historie.
21 Religion.
1 Regning.

3n Mathematik.
4a Græsk.
2II Religion.

Lørdag den 6te 
Juli.

5 Geografi.
4 Latin.
3n Historie.
2 Tydsk.
1 Naturhistorie.

5 Fransk.

Mandag den 8de 
Juli.

5 Religion.
4 Fransk.
31 Geografi.
2 Norsk.

5 Arithmetik. 
3tl Geografi.
31 Tydsk.

Tirsdag den 9de 
Juli.

4 Arithmetik.
3 Latin og Engelsk.
2 Geografi.
1 Religion.

4 Naturhistorie ogFysik.

Onsdag den 
10de Juli.

5 Tydsk.
3 Fransk. 3II Tydsk.

Torsdag den 
Ilte Juli.

5 Historie.
4 Geometri.
311 Religion.
1 Geografi.

5 Hebraisk.
4 Religion.

Lørdag d. 13de Juli, Formiddag Kl. 10, vil Udfaldet 
af Examen blive meddelt.


