Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Sn&H&elMfWt
tit

bett offettfUae ©gamen

i

Slibe St a f b e b r a (f f o l c

1840

SW i & c

18 4 0.

Svijft M ® Ov- f«1* # 9 P O0 ff*

Dr. GräfFes

Opløsning
af

de höjere numeriske Ligninger,

på en let fattelig Måde fremstillet

af

H. J. Ha

ns e k,

Overlærer.

'

1>

■'b'

1 :

<

■" ■

'

'

:?•

(Il - ;.;0

!1

:

.

■:

■'

.

P

.

-

.

I f

• ..b:-:-

■ J;"

:

- 1

•

:r ■ fl

. ,

..

■■

.

>■■ -MG d:

lüfi

/i

■.

.

--

:
■

■

..... b.

!

•

.

•!

Ij1

x lere af de fortrinligste Analytikere have bestræbt sig
for at opløse den höjst vigtige Opgave: at finde alle
Rødder af enhver given bestemt höjére Ligning, men
uden noget synderligt Held. Prof. Grüße i Zürich har
endelig været så heldig, at opfinde en Måde, hvorved
ålle Rødder, ratsionale, irratsionale og imaginære let
og sikkert findes méd stor Nøjagtighed. Grüße har selv
beskrevet sin Opfindelse i Skriftet: Die Auflösung der
höheren numerischen Gleichungen, als Beanhvortiing einer
von der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin
aufgestellten Preisfrage, Zürich 1837. I astronomisches
Jahrbuch für 1841 har Prof. Enc.ke fremstillet Opfin
delsen i den störste Almindelighed, og tilføjet nogle
Forbedringer ved Fremgangsmåden, som cre benyttede
i det følgende.
Til Anbefaling af denne Opløsnings-måde siger Pr. Encke’. „Deii er direct, for såvidt som
man ingensinde må prøve sig frem; den kim anvendes
på Ligninger af nok så höje Grader, den fører aldrig
til Ligninger af höjere Grader end den givne og kræver

aldrig Regninger, der ikke lade sig udføre; Røddernes

s
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Natur, Antallet af de imaginære lægger den aldeles in
gen Hindring i Vejen, den giver altid bestemte Resul
tater, hvis Rigtighed kan prøves ved en simpel Substi
tutsion; den forudsætter aldeles ingen Kundskab til Rød
dernes Natur og lader sig udlede af Ligningernes simple
ste Egenskaber.
For dens Korthed taler den Omstæn
dighed, at samtlige Rødder af en Ligning af syvende
Grad med sex imaginære i en Tid af to til tre Timer

lade sig bestemme så nöje som Logaritmer med 7 De
simaler tillade det.“
Uagtet alle disse Fortrin for de ældre Opløsnings
måder, synes denne alligevel ikke at være bleven så bekjendt eller erkjendt som den fortjener. ; Derfor har jeg

troet at burde benytte denne Lejlighed til at bidrage
mit til dens videre Udbredelseved at fremstille dens
Natur på en let fattelig Måde, uden dog at forbigå no
get væsentligt. , Afsnittet om Approximatsion har jeg
tilföjet for at,man kunde have alt samlet, som behoves
til Opgavens fuldstændige Oplosning.
Den heri frem
satte Fremgangsmåde til Forbedring af de imaginære
Rödder , torde måskjc, have det Fortrin for andre, at den
Nøjagtighed, som kan opnås, ikke er afhængig af Si
nustabellerne.

En höjere Ligning
x » — Ax
-(-Bx *—Cx 3 4- — ■ . ■ . i N=#o,
livis Rødder a, b, c, d ; . . alle ere reelle og positive,
er som bekjendt et sådant Produkt af Faktorerne x—a,
x—.b^ x—c.« . ., at det forsvinder for x=a, x— b, xy^c
o. s.' v. Men ere Rødderne a, b, c, d . . . alle negative,
vil Ligningen blive
x" 4- Axn—*4-Bxn-?4- Cx11— 34

N = o.
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I begge Tilfælde bliver A=a-|-b-|-c+dH- • • , , R—ab
4-bc-|-ad . . . -j-bc^-bd . 4 s.svj-cdC=—abc-jabd4-.. «
j-acd .. -J bcd-p.. o.s.v. eller Koefficienterne A, B, C o.s.v.
ere første, andenø tredie o.s.v; Kombiuatsiousklasse uden
Gjentagelser af Elementerne a, b, c, d ... og N er

Produktet af dem alle. Betegner man Summerne af dis
se Kombinatsioner efter deres Grad med [a], [ab], [abc]
o.s.v.,' blive ovenstående Ligninger
xn 4- [a] xn~
[ab]xn~[abc] xn~3 o.s.v. =o.
Af en -sådan Lignings Koefficienter kan man. beregjie al

le symmetriske Fimksioner af dens Rødder, uden at,kjen
de Bødderne selv. Man kan derfor også angive , de
samtlige Koefficienter i en Ligning, hvis Rødder ere, de
m,e Potenser af den givne-Lignings Rødder, nemlig
xn 4-[am] XU—i_j_ [ambm]-xn—24- [ambfCP] Xn—3qjS.V.,==o.

Man antage nu, at Rødderne ere ordnede efter deres
Störreise, således at a er den störste, b den næststorste,
c den tredie o.s.v. uden .Hensyn til om de ere positive
eller negative, da denne Forskjel bortfalder når m er
et lige Tal, som det i. det folgende altid vil blive. End-,
videre være in en meget höj Potens, så kan m let væl
ges således, at, for en vis Grad af Tilnærmelse, i Koef
ficienten 4
[an>] =?an’ .kb'" 4- c™ 4-4-,,.
. ri
bm og så meget mere cm, drn o.s.v. må falde bort imod
a"V og man altså isted.et for [am] , kan sætte a™. På
samme- Måde vil i [am bm] Leddet a^b™ få en sådan
Overvægt over de øvrige a^c™.4- a™,dTn .... 4~ br"cm
at denne Koefficient også kan sættes = am b'". Ligeså
vil i enhver følgende Koefficient alle Led bortfalde imod
det første og störste, så at Ligningen tilsidst bliver

xn

amxn—i 4- a'"bm.xn--2 4” a^bmc™ x"—34~ o.s.v. —o.
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(Føres Regningen, som Encke anbefaler, méd Logarit
mer med 5 Desimaler, da bortfalde i [am] alle de min
dre Led i Sammenligning med am når am er blevet
Större end 100000 Gange bm; og således med de øvri
ge Koefficienter.
Men hvor snart dette vil indtræffe;
beror på Forholdet a : b; er dette f. E. ■=2 : 1, da
forsvinder bm imod am når m er — 17; er derimod

a;b=lG: 15 vil bm først bortfalde, når m er omtrent

180.)
Har man denne Lignings Koefficienter i Tal, da
har man umiddelbart am, ved Division af første Koeffi
cient i anden bm, af anden i tredie cm o.s.v., hvoraf
man da får Rødderne selv ved at uddrage den mte Rod.
Gräffes Måde, at danne en sådan Ligning med
tilstrækkelig höje Potenser af den givne Lignings Rød

der, går ud på følgende: man søger først den Ligning,
hvis Rødder eVe Kvadraterne af den givnes; ved at be
handle den fundne Ligning på samme Måde får man

den, hvis Rødder ere fjerde Potens af den givnes; ved
at gjentage den samme Operatsion flere Gange, erholder
man Ligninger, hvis Rødder ere 8de, 16de, 32te o.s.v.
Potens af den givnes. Når alle Koefficienter ved en ny
Ophøjelse kun vilde blive Kvadrater af de allerede fun
dne, er den mulige Nøjagtighed opnået og der standses
med Ophøj ningen.
Måden, af en Ligning at danne en ny, hvis Rødder
ere Kvadraterne af den givnes, har længe været bekjendt,da Euler allerede har fremsat Formlen, hvorefter Reg
ningdir kan føres, men uden Bevis. Den kan udledes
på forskjellige Måder, hvoraf følgende vel vil være den'
fatteligste:
Først lægge man Mærke til, at hvad enten den
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givne Lignings (reelle) Rødder a, .b, c, d . . ere alle
positive eller.negative, eller nogle positive og andre ne
gative, ville deres Kvadrater altid være positive. Den,
forlangte Ligning vil altså altid være Produktet af Fak
torerne: x—a2, x—b-, x—c2 o.s.v. og derfor antage den
ne Form
xn — Axn- ’ 4- Bx«-2 — Cxn~3 4------ =o

hvorA er =a2 4~b2 -|-c2
B=a2 b2 4"a2 c2
4- b2 c2 4-,
C= a2 b2 c2
a2 b2 d2 + 4- b2 c2 d2 4- o.s.v.
I den givne Ligning xn — Axn~'4~ Bxn—2 o.s.f. —o sæt
te man x$ istedetfor x så bliver den
n

Ur-il

•

n—...

x2 —Ax 2 |-Bx 2" — Cx 2 o. s. f. =o
Man ordne denne Ligning på følgende Måde
n
a—_2
n—4
n—3
n —5
x2 4- Bx 1 +Dx-2-4- = Ax 2 [ Cx“^4Ex~2~4-,
kvadrere begge Sider af den for at bortskaffe det irratsionale, og bringe alt over på den ene Side, da kommer
xn — (A2—2B) x"-'4- (B2 — 2AC4-2D) x”-2 —
(C2— 2 BD 4- 2 AE — 2 F) x"-3 4----- - o,
som da er Cn Ligning, der har a2, b2, c2 ... til Röd
der, og efter hvilken Gr äffe beregner sine Exempler.
Behandler man Ligningen xn 4- Axn—' 4- Bxn~2 Cxn—344- =o på samme Måde, er det let at se, at man vil få
det samme Resultat; da desuden Forskjellen imellem
positive og negative Rødder bortfalder allerede ved før
ste Kvadrering, anbefaler Ende, at give alle de afledte
Ligninger denne sidste Form, ved nemlig at forandre
alle Tegnene ved første, tredie o.s.v. Koefficient til de
modsatte. Herved opnås for det første den Fordel, at
alle de ny Koefficienter dannes på en og samme Måde
af den forrige Lignings.
2

!Ö

Ere nemlig den givne Lignings Koefficienter i den

Orden de følge pä hinanden og uden Hensyn til Tegne
ne A, B, C, D, E, F, G, II O.S.V., da vil den afledte
Ligning blive
x” -j-A2
—2B

B2 Xn—2_|^ f?"
— 2BD
—2AC
+ 2D
-I-2AE
— 2F

xn- ■+

D2

Xn—4=0

— 2CE
+ 2BF
—2ÄG
+ 2H

0. S. V.

Den Lov, hvorefter disse ny Koefficienter dannes af
de givne, er så iøjnefaldende* at det vil være overflødigt,
at udtrykke den i Ord.
Jeg vil i det Sted anføre de
fuldstændige Formler for de hyppigst forekommende Tilfadde og som ville , blive anvendte i det følgende.
Er n= 3, altså den givne Ligning x34-Ax2-]-Bx-j C=o
da bliver den ny Ligning
X3-|-A21x24- B2|x-|-C2=o.

—sb] —2AC|
Er den givne Ligning
x4 |-Ax3 I Bx2 ! Cx |-D—o, da bliver den afledte
4 -|- A2|x3+ B2 x2+ C2|xH-Da—o.
— 2B| —2AO —'2BD
-I- 2D

For x3-^Ax4-|-Bx3-|-Cx2-|-Dx-|-E^
bliver den ny Ligning

x»-j-Aa|x4-j- B2 Ix3-}- ßa xs.|_ 1)1 ■x-|-E2 —o
—2B| — 2AC —2BD —2CE
-j 2D -I-2AE
O. S. V.

Hvad enten den givne Lignings reelle Rødder a, b,
c o.s.v. ere positive eller negative, vil den første Lig
ning, som udledes efter disse Formler, være et Produkt
af Faktorerne x-|-as, x4*I>2, x|c2 o.s.v., den anden vil
være Produktet af x-| a4, x Lb', x-]-c4 o.s.v. Følgelig
ville alle Koefficienter i de afledte Ligninger være posi-
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tive og dette er en anden .Fordel ved denne ubetydelige
Forandring, Såsnart ,der nemlig i .de afledte Ligninger
viser sig om og kun en eneste negativ Koefficient, ei
det et sikkert Kjendetegn på at der må være imaginære
Rødder tilstede i den oprindelige Ligning.
Regningen kan udfores på flere Måder. Så længe
Koefficienterne ere små Tal, er det rettest. at regne med
disse selv, for at de ny Koefficienter kunne bljve fuld

kommen rigtige. Efter nogle Ophöjninger ville disse være således voksne, at det vilde være næsten umuligt at

fuldføre Regningen på denne Måde. Gräffe har da brugt
to Måder til at fortsætte Regningen. Ved et af sine
Eksempler har han angivet et Antal af de første Siffre
af hver Koefficient, og vedføjet hvormange Siffre der
ere bortkastede. Ved de øvrige. Eksempler bruger han
Logaritmer med 1 Desimaler i Stedet for Koefficienter
ne, men angiver ikke hvorledes han har beregnet dem.
Har han beregnet hvert Led ved Hjælp af Logaritmer,
og udført Additsionerne og Subtraksionerne med Tallene selv,' vil denne Regning også være meget vidtløftig.

Derimod bliver Regningen meget let og lader sig hurtigt
fuldføre, når man efter Euehes Forskrift bruger Logarit-.
mer med 5 Desimaler og udfører de forefaldende Additsiøiier og Subtraktioner ved Hjælp af den bekjendte
Tabel af Gauss, ved hvilken man af to 'fals Logaritmer .
kan finde Logaritmen til deres Sum og Differens
*).
Un

*) En til interpolatsion særdeles bekvemt indrettet Ud
gave af Logaritmerne og Gausses 'fabel med 5 De
simaler er besørget af Westphal,. Königsberg 1821.
Gausses Tabel for Logaritmer med 7 Desimaler, be
regnet af E. A. Matthiessen-, er udkommen i Altona "
1817. — Undertiden bliver det nødvendigt, at føre
Begyndelsen af Regningen med Logaritmer med 7

der hele Regningen bruger man intet andet Hjælpemid

del end denne Tabel, og Regningen er tilendebragt når
alle Koefficienter ophøre at have Indflydelse på hveran
dres Kvadrater, eller når det dobbelte af hver Logarit
me er 5,3 större end Summen af de to nærmeststående.

Rødderne findes med stor Nøjagtighed, så at altid 5 Sif
fre ere rigtige og som oftest det sjette også. Årsagen
hertil er vist nok deii, at Usikkerhederne i de sidste
Desimaler ved de ofte gjentagne Additsioner og Subtraksioner for en stor Del ophæve hverandre, Og at man

tilsidst dividerer med et stort Tal.
Ere Rødderne fundne, står endnu tilbage, at be
stemme deres Tegn. Hertil er en simpel Substitutsion
i den givne Ligning tilstrækkelig, hvilken desuden er
nødvendig for at forsikkre sig om Regningens Rigtighed.
Behøves der ved irratsionale Rødder en större Nøj
agtighed end den således opnåede, vil man kunne erholde

denne i hvilken Grad, man finsker, ved gjentagne Gange
at anvende Newtons Approximatsionsregcl.
' Undertiden indtræffer det Tilfælde, at e n eller fle
re af de logaritmiske Koefficienter ikkun langsomt vil
fordobles. Dette er da et Tegn på, at e n eller flere
Rødder forekomme dobbelte.
En Ligning af fjerde
Grad være f. E. sammensat af Faktorerne x-j-a, x-(-a,
x-|-b, x-| c altså
x4-|-2ax’+ a-x-J- a-b x-| a-bc=o
-| b
■ 2ab
4L2ac
-I- bc
Har man nu ophöjet Rødderne til en så höj Potens m
Desimaler, nemlig når Argumentet i Rubrikken Ä
bliver så lille at flere Siffre af Tallet i Rubrikken C,
blive ubestemte.
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at i hver Koefficient alle Led forsvinde mod det störste,
da vil Faktoren 2 ved 'den første forvolde at denne dog
ikke bliver mte Potens af a, derimod er det tydeligt at
Koefficienten til x2 vil blive a2m ; når dens Logaritme
derfor divideres med m, vil man få Logaritmen til a".
Det samme vil finde Sted, hvis det er enten b eller c,
der forekommer dobbelt, kun at det da bliver anden el
ler tredie Koefficient, ' som ikke vil blive til Kvadrat;,
og: noget lignende når et Par • Rødder ere nær ved at
være ligestore.
I en Ligning knune også forekomme
flere Par ligestore eller nærved ligestore Rødder
).
*
I
alle sådanne Tilfælde behøver man ikke at vedblive med
Ophöjningen indtil alle Rødder selv ere afsondrede, men
kun så langt til deres Produkt kan afsondres fra Pro
duktet af de øvrige og da danne de trinomiske Faktorer
eller Ligninger af anden Grad, som opløste give de en
kelte Rødder. (Se andet Exempel).
På samme Måde går man frem når Ligningen har
imaginære Rødder.
I en Ligning med reelle Koeffici
enter kunne de imaginære Rødder kun forekomme par
vis og have Formen p-j-qy—1 og p—qy—1, hvor p
kan være positiv eller negativ.
For lettere at lære at
kjende Beskaffenheden af disse Rødders höjere Potenser,
q
sætte man.p—g. cos
q=g. sin (p altså tg
P °»
y(p'2-Hl'2), så bliver p | qV^—l=g (cos ^-|-sin <?y-i)
og p——1 = g (cos?— sin (py—1), i hvilke Udtryk
g kaldes Modulus.
Når disse Udtryk ophøjes til mte
Potens,
blive de g"1 (cos m (p —J—sin in @y—1)
og

*) Ved ligestore Rødder forstås her sådanne, som liave
samme Talværdi uden Ilensyu til Tegnene, da For
skjellen mellem disse bortfalder allerede ved förste
Kvadrering.
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g'n(cosm(p — sin m (py—1) og altså Faktorerne til Lignin
gen x-|-g™ (cos m (p sin m (p ^Z—l) og x-|gm (eds m <p—

sinm^>\Z—|), hvis Produkt udgjör den trinoiniske Fak
tor x'^-Sg^cos m^x-f-g2"1, som man kan betegne x-~p
fmX-(-g2m og hvor fm=2gm cos m Cp i de allerfleste Til
fælde er mindre, aldrig större en Sg^j Nemlig fm bli
ver =2gm när cosm^>=l d. e. når m<p er
eller et

Multiplum af ir.
I alle andre Tilfælde, vil fm efter den
forskjellige Værdi af cos mp snart tage til, snart af,
samt forandre Tegn, men uden Hensyn til Tegnet værp
mindre end 2grn.
Ilar en Ligning blot imaginære Hed
der, vil den være et Produkt af trinomiske Faktorer af
Formen x2-|-fx-|-g-, hvor f er mindre end 2g.
For at
have noget bestemt at holde sig til, kan man antage at;
den givne Ligning er af fjerde Grad, altså et Produkt

af x2-|-fx-|-g8 og x^-f-Fx-j-g'2, hvor f er mindre end
2g, fz mindre end 2g' og desuden g'- större end g7'2.
Udvikles dette' Produkt, kommer
X^-jg2 X2-|-fg'2 M-g'-g'^ o
+f'| +g'\ W

-IOphøjes denne Lignings Rødder til en höj Potens m,
da ville af den anførte Grund frn og f/in i første og tre
die Koefficient vedblive at være ubestemte. Efterhånden
som m tåges större, vil g'-m i anden Koefficient for
svinde imod g2'n. Men at også Leddet fmf'"' tilsidst
må falde bort for g2m, indser man let ved folgernde Be
tragtning: fm og
må som oftest være mindre, aldrig
större end 2g'” og 2g/,n.
Sætter man altså i Ste

det for fm og Fm 2g'n og 2g'"', forandres dette
Led til fg'^g'"1, men dette er mindre end g-ln
såsnart g"1 bliver större end fg''"1.
Fortsætter man
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altså Ophøjelsen, vil man endelig nå en Potens, hvor
også dette Led forsvinder i Sammenligning med g".
(Er f. E. g'2^=o,«g2 bliver 4g/rn mindre end gm når in
er 16 og forsvinder ganske imod gm når ni bliver 128,
og1 Regningen føres med Logaritmer med 5 Decimaler).
Når nu den anden Koefficient er bleven g2m, søges af

denne og den fjerde g2 og g'2, disse indsættes i oven
stående Formel og dennes Koefficienter sammenlignes
med den' givne Lignings. Herved erholder man 3 Lig
ninger til Bestemmelse af de to nbékjehdte f og f',
hvoraf man lettest kan benytte dem, som første og tre
die Koefficient levere, da de ere af første Grad. (Se
Exemplerne 3, 4 og 5). På en lignende Måde vil man
kunne behandle Ligninger med flere Par imaginære
Rødder.
Således vil en Ligning af sjette Grad med 3
Par imaginære Rødder til Bestemmelse af f, fy og fiJ le

vere 5 Ligninger, 2 af første, 2 af anden og 1 af tre
die Grad; en Ligning med 4 Par imaginære Rødder gi
ver 7 Ligninger til Bestemmelsen af de fire f, hvori
blandt to af første og to af anden Grad, som blive de
letteste at benytte, og hvorved de andre kunne tjene til
Prove. For at undersøge det Tilfælde, hvor en Ligning
indeholder reelle og imaginære Rødder blandede imellem
hverandre, kan man multiplisere ovenstående Ligning med
x-|-a eller med x-|-a og %4-b o.s.v.
Man vil finde, at
umiddelbart foran en Koefficient, hvori g", g2g/":... el
ler ag2, agag/a eller g2, ag2g/2 o.s.v. er det overvejen
de Led, vil gå en anden, hvori f eller et Produkt, af f.
har Overhånd, bg som følgelig ingensinde vil blive til
Kvadrat, men ved de på hverandre følgende Ophöjninger
af og til skifte Tegn.
Hvor en sådan Koefficient fore-

iß
kommer er den altså et sikkert KJendctegn på at den
følgende bestemmer en Modulus.
Med Undtagelse af det temmelig sjeldne Tilfælde
at en Ligning skulde indeholde 3 eller tiere ligestore

Rødder, som man let vil vide at behandle i Analogi med
det, som ovenfor er sagt om 2 ligestore Rødder, inde
holder det foregående en fuldstændig Opløsning af Op
gaven: at finde alle Rødder af en given höjere Ligning.
Det vil imidlertid være passende at oplyse det hidtil
sagte ved nogle Eksempler.

Første Eksempel.
Den givne Ligning være
x3—5x2—73x—120—o.
Naturligvis forsøger man først, om ikke dét sidste Leds
Faktorer ere Ligningens Rødder.
Da dette ikke er
Tilfældet begyndes Ophöjningen og første Gang regnes
med Tallene selv.
Ligningen ined anden Potens af
Rødderne bliver
„
x3 I nix24 4129x ]-1440()=o
og når man istedetfor Tallene skriver deres Logaritmer

x34-2,23300x.a4-3,61584x4-4,15836.s5«*=o
Hvilken Potens af Rødderne man har, vil jeg herefter
tilkjendegive ved at sætte: Exponenten foran Linien.
4,
x3-|-4,32187xa+7,08364x I 8,31612.5
8, x3-|-8,61914 -x24 14,14078 x |16,63345
16, x3-| 17,23759 x34 28,28075x4-33,26690
Iler ophører Ophöjningen fordi det dobbelte af første og
anden Koefficient er mere end 5,3 större end Summen
af dem, de stå imellem.
Divideres Koefficienterne med
16, komme Logaritmerne til a, ab og abc, hvoraf Rød
derne a, b og c findes. Man finder Logar. a—1,0773494,

Logar. b=0,6901975,

Logar. c=0,3116344;

altså a=-
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11,94949, b—4,90002, c

2,04944.

Hvilke af dem, der

ere positive eller negative, kunde man prove ved at ind
sætte de nærmeste hele Tal 12, 5 og 2 i den givne Lig
ning; men da denne på Grund af den ene Afveksling og
de to Folger af Tegn må have en positiv og to negati
ve Rødder og et Öjekast på Ligningen viser, at -{-5 og
-|-2 ere meget langt fra at fyidestgjöre den, må de to

mindre Rødder være negative og den störste positivEn let Prøve på Regningens Rigtighed er at sammenlig
ne de fundne Rødders Sum med den givne Lignings
første Koefficient. Ved de ovenfor fundne Værdier bli
ver denne Sum =5,00003 istedetfor 5.

Andet Eksempel

må være Ligningen x4—Vx3-|--3Vx-—
Indsættes fra Begyndelsen Logaritmerne, bliver den
1, x4—0,70969x3+0,95273x2—0,78821x4-0,14806. 25
2, x44~0,92055x34-l,30770x24-l,09631x4 0,29612.5
4, xl4 1,45846x34 2,31914xM l,87789x4 0,59225
8, x44-2,61159x34-4,59271x2 |-3,60938x4 1,18450
16, x44-4,94881x34-9,18447x"4-7,18615x4-2,36900

32, x4-|-9,68499x34-18,36894x24-14,37098x4-4,73800
De tre sidste Koefficienter ere her bievne til Kvadrater;
man behøver derfor kun at fortsætte Ophöjningen med
de to første; man erholder
64, x44-19,27333x34-36,73788x2
128, x‘l38,53296x3 : 73,47576x"
256, x44-77,06570x34-146,95152x2
Her ophører også den anden Koefficients Indflydelse på

den

første,

og

man finder Rødderne:

a=2,00003,
3
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6=1,87496, c=0,75000, d=0,50000, som en let Prøve
viser at være 2, 1J, g og J, tier alle må værg positive.
Af de tre bestemte Koefficienter ved 32te Potens

kunde man også have fundet alle Rødder .således: anden
og tredje give c=^, tredie og fjerde d=i, den anden
ab— 35 og ifølge Ligningens Natur må a-pb-^-c4*d være
altså a-|-b=>pJ ; når man altså opløser Lignin

gen x2—381x4-1j'’5=0 erhöhter man de to manglende
Rødder: 2 og
ligesom ovenfor.
Havde der iblandt den givne Lignings Koefficienter
været nogle, som. vare mindre end 1, kunde man for at
undgå negative Logaritmer, multiplisere Rødderne med
et Tal, hvorved Koefficienterne bleve, ligesom i oven
stående Ligning, större end 1.
Var f. E. den givne
Ligning x3—ix2-|-äx—T^=o og man sætter x=|y, for

andres den
Logaritmer
—0,09=o;
90=o, der

til y3—fya4-Yy—W”?0’ ®°r h'hken alle
ere positive. Ligeledes med x3-|-l;Gx2-|M),09x
Sættes her x=T1ny, kommer y34-16y2^9y«—
er let at behandle.

T r edie Ekse ni pel.
Ligningen
være
x
3—2x-r-5=o.
O o
2, x3-Mx24-lxJ-25=o
4, ,x3-|-Sk."’—184x | 625—-o

$ x3443Sx3+2S8iHYj-390(&^ o.
med Logaritm er x 3-| 2.63»48x 2 4-4,37760x4*5,59176. o o
16,
x34-5,14274x 24~8,36330x4-11,18352
32,
x34-10,27496x24-16,03710x4-22,36704

64,
x?4-20,54088xa—32,87992x4-44,73408
Her ér Ophöjningen til Ende. Foranderligheden yed
den anden Koefficient og dens Tegn viser, at der må
være et Par imaginære Rødder, hvis fælleds Modulus
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den tredie Koefficient må bestemme. Første Koefficient
giver a=4~2,094555, første og tredie g2=2,387141.
Sætter man du den givne Ligning =(x—a) (x--r fx |-g'!),

bliver f=a, og den trinomiske Faktor
x24-2,094555x4-2,387141=o,
som opløst giver x= —1,047277 ^^/—1,290352.

Fjerde Eksempel
må være følgende af Fourier fremsatte Ligning:
x4—4x3—3x4-23=o
2, x44-16x34-22x24-9x4-529=o
4, x44-212x»4-1254x2—23195x4-279841=0

med. Logaritmer
x44~2,32S34x34-3,09830x2=4,36539x4-5,44691. t s
S* x44.4,C2774x3-4-7,07797x2—8,21438x4-10,89382.2 <;
16, x44-9,24967x34-14,19662x2—18,26656x4-21,78764.5 2
32, x44-18,49930x34-28, t9549x24-36,17145x4-43,57529.04
64, x44?36,99860x;»-|-56,98682x2—71,18073x-487,15058.os
Ved en ny Ophöjning vilde første og anden Koefficient

kun blive Kvadraterne af de allerede fundne, den tredie
forbliver ubestemt, hvorfor der ere imaginære Rødder,
Ip is Modulus den fjerde bestemmer. Dividerer man med
64, giver den første Log a, den anden Log. ab, den fjer
de Log. abg2. Man vil finde Log,,a=0,578103, Log.b=
0,312316, Log. g2^},471309 eller a=4-3,78532, b^'

2,05266, • g2=2,96012. Da der kun er ét f at søge, be
høver man kun at udvikle de to første Led af Produk
tet (x—a) (x=b) (x24rfx4-g?) nemlig ,x4—(a-^b—f)x3
og .sammenligne dette med den givne Ligning. Man har
a j-b—f— 4 eller f=a4-b—4= 4-1,83798.
Den trino

miske Faktor er altså x24-l,83798x-|-2,96O12=o.

Op

løses denne kvadratiske Rigning på sædvanlig Måde, bli
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ver x= —0,91899 + Y —2,11558= —0,91899+1,45450
Y—L Anvender man herpå den nedenfor beskrevne
Approximatsionsmåde, vil man nöjere findex=—0,91898951
=1,45450050^—1.

Femte Elcsemp el
være følgende Ligning, der ligesom den forrige er frem

sat af Fourier'.
xH-xHx3—2x2-{-2x—1=o

2,

x5—j

2x2-| 0x-| l=o

4, x5—17x44-77x3+2x2+4x4-l=o
8, x5+135x4+0005x3—646xa+12x+l=o
16, x5-|-6215x44 36234469x3+273466x24-1430x4-l=o

med Logaritmer
x5+3,79344x4+7,55912x3-1-5,43690x2+3,15715x-j o
32, x5—7,52945x4+15,11824x3—10,46658x246,18O45x{-o
64, xr>—15,17044++ 30,23648x3—21,49432 x-+
12,37184x4-0
128, x3—30,09S77x' ; 60,472!)fix ' ; 42,21100v- ;
24,74417x+o
At gå videre med Ophöj ningen, nytter intet. De nega
tive og foranderlige Koefficienter vise at der ere to Par
imaginære Rødder, hvis Moduler bestemmes af anden
og fjerde, ligesom den femte giver den reelle Rod.
Dividerer man med 128 og subtraherer, får man Log.
g2=0,472445, Log. g'2=0,720869—1, Log. a=O,806686
—1, altså ga=2,96787, g/2=0,52586, a=0,64074. Da
g2 og g/a i de trinomiske Faktorer nødvendig må have
-j-, må den lineare Faktor være x—a=o. For at finde
de trinomiske Faktorer kunde man nu udvikle Produk
tet (xa4-fx4-g2)(x24-f0<+g'2X^—a), tig sammenligne
Koefficienterne for de forskjellige Potenser af x med
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den givne Lignings. Derved fik man 4 Ligninger til
Bestemmelsen af f og fz, men da kun to af disse beho
ves, er det nok at udvikle Koefficienterne til x4 ogx, hvil
ke for f og fz give to Ligninger af første Grad, nemlig
f4-f+=14+ og ag'2f4-ag?f'=g2g'2—2 eller med de
ovenfor fundne Værdier f4-fz=l,64074 og 0,33694f
4-l,90165fz = — 0,43931.
Disse to Ligninger give ved
en let Regning f==+2,27481, fz= — 0,63407. De Lig

ninger, hvoraf de imaginære Rødder findés, ere altså

x2 4-2,27481x4-2,96787=0 og x2—o,63407x4-0,52586=0,
og disse Rødder selv —1,137405 + 1,29390 y—1 og
4-0,317035+0,65219/ —1.

Multiplicerer man til Prøve

på Regningens Rigtighed de to trinomiske og den biiiomiske Faktor med hverandre, vil man få

x547X44 1,00005x3—l,99999x24-l,99998x—0,999999.
De fundne Rødder må altså være meget nöjagtige.

■' Ö

A p p r o x i m a t s i o n.
Det er ovenfor bemærket, at man ved Newtons
Tilnærmelsesmåde kan finde Rødderne med hvilkensomhelst Nöjagtighed, man önsker.
Denne Måde består i
det væsentlige i følgende: Man sætte den givne Lig
ning =fx og dens første Differensialkoefficient É^=Px.
dx
Er nu a en nær Tilnærmelse til en af Rødderne og
man indsætter a i Stedet for x i fx og fzx, og betegner
Resultaterne med fa og fza, da vil den Rettelse =v,
som må anbringes ved a, for at få en större Tilnærmel

se, være — ■— —, så at Roden vil nærmere være=a——
fza
fza‘
(Det behøver næppe at erindres, at v skal subtraheres,
4
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når fa og Pa have ligd Tegn, men i modsat Fald ad
Forlanges der större Nøjagtighed, gjentages den

deres).

samme Regning med det således forbedrede a.

For ikke

at gjöre Regningen vidtloftigére end fornødent, kan be
mærkes, at man ved denne Fremgangsmåde hver Gang

erholder omtrent så mange ny Siffre rigtige, som man

allerede har eller at Nøjagtigheden hver Gang kan for-

Til Eksempel på Regningen må den ovenfor

dobbles.

opløste Ligning x3—2x—5=o tjene.
—2x—5,

Iler er fx=x3

altså Px—3x2—2; man fandt a=2,094555,

heraf følger

’

a2=4,387160648025 og a3=9,189149271124003875;
indsættes disse i Stedet for X, x2,- x3 i fx og Px og

man af de sidste usikkre Siffre kun beholder såmange,
som ere tilstrækkelige til at Divisionen kan blive rigtig

i 10 eller 11 Decimaler, findes

fa=0,00003927112400
Pa=ll,161481944r

—=0,00000351845 1
Pa
og a—v=2,09455148155
1

v=+

Forlanges der större Nøjagtighed, indsættes det således

forbedrede a.

Man finder"

a 2 =4,3871459088632999904025

a3=9,1891029631856462713196
fa=O, 0000000000856462713190 ..
Pa=ll,1614377265899..

'

altså v=0,000000000007673408517576

a—v=>2,094551481542ß26591482424
De 22 første Desimaler stemme overens med Fouri-
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ert, dör har beregnet samme Rod med 32 Desimaler.

Hvor der som her kim er ét Par imaginære Rødder,
lade disse sig nu tinde med samme Nøjagtighed som de

reelle. Ved nærværende Eksempel kunde man dividere Lighirgen med x—a, for at erholdd Ligningen.x24-fx-f-g?=o;

men man vil langt lettere finde f og .g2, ved.at udvikle
Produktet (x2+fx-|-g2)(x—a) og sammenligne Koeffici

enterne med den givne Liguings.AU

Man finder således

f=a, g2=a2—2; indsættes de ovenfor fundne Værdier

för a oj* a2 og der kuri beholdes 10 Desimaler bliver
Ligningen x2-j-2,0945514815x-|-2,3871459089=ö, dei' op

løst på sædvanlig Måde giver

—1,0472757408+1,1359398891'/ —1.
Dog lader enhver imaginær Rod, hvoraf man har en

Tilnærmelse^ sig forbedre uden Hensyn til Ligningens
øvrige Rødder.

De imaginære Rødder og deres Poten

ser have i Almindelighed Formen p+q/—1, hvor p og

q ere reelle Tal, hvoraf kun i enkelte Tilfælde det ene

eller andet kan blive =o.

Når derfor en sådan tilnær

met Rod a^p/q/—1 indsættes i fx og f'x blive disse

Udtryk af samme Form.

Man sætte derfor fa=b-]-c/—1,

Fa-^d-j^e1/—1' og desuden Forbedringen -v=vz4-vzz'/+l,
fa
..
og indsætte disse Udtryk i Ligningen v—
— eller
fza
fa ] v.fza=o, så erholder man denne Ligning
b-|-dvz—ev^-Cjc-l-ev^-dv")/— l=o,

der af bekjendte Grunde deler sig i disse to
b I dvz—evzz=o

c-|-evz-| dvzz=o.

Af disse to Ligninger af første Grad finder man let de
to ubekjéndte vz og vzz, og den forbedrede Rod vil væ-
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re x=a4~vz4-vZzyz'—1.

Gjcntager man denne Behand

ling med den således fundne Rod, kan man bringe det
til hvilkensomhelst Grad

af Nøjagtighed,

der måtte

forlanges.

For ved et Eksempel at Vise Fremgangsmåden ved
Regningen,

vil jeg antage at man havde fundet at

a— —1,0474-1,136^—1 var en tilnærmet Rod af Lig

ningen x3—2x—5=o og man vil have denne forbedret.
Iler er

a2= — 0,194287 — 2,378784 V —1,

a3= -(-2,90571711

-[-2,26987682y'—1 og når disse Værdier indsættes i fx
og f'x får man

fa= —0,00028289—0,00212318'/--l

b 1 c^-l

fza= —2,582861—7,136352^/—l=d4-ey'—l.
Ligningerne b ( dv7—evzz=o

og c4-evz-j-dv^=ø

blive altså
—0,00028289—2,582861vz-|-7,136352vzz=o og.

—0,00212318—7,136352vz—2,582861vzz=ö.
Heraf fås vz=—0,00027574, vzA=—0,00006015

og altså den forbedrede Rod =a4-vz-|-vzzV-—l^i

—1,047275744-1,13593985^—1.
Ulejligheden med den noget vidtløftigere Regning erstat
tes fuldkommen derved at man med det samme har den
anden tilsvarende Rod ligeså nöjagtig ved blot at foran
dre Tegnet for den imaginære Del til det modsatte.
Forbedringen v udgjør egentlig en uendelig Række,
fa
hvoraf — — ikkun er det første Led.
fa

Er fx=o den

givne Ligning, fzx, fzzx, fzzzx o. s. v. dens første, anden,
tredie o. s. v. DiHcreiisialkoeiricient, og man betegner
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med f, fz, fzz, t"* o. s. V. livad disse Udtryk blive, när
den Rod, der skal forbedres, indsættes, da ville de første

Led af Rækken, ordnede efter Potenser af f, være v=
__ f__ f// f!>_ _
f3_ 5(f")3;f4—
7(f")4 f> ...
S(fz5~
8(fz)»
fz 2(fzp
2(f')5

4- f'"
6(f')4

+ 5fzzfzzz
12(fz)«
__
f'v

-yi^'y-v"
8(fz)s
__
f"f'v
8(fz)7

24(fz)ft
—

(y"y
12(fz)7

+

fv
120(fz),:

Er f. E. fx—x3—2x—5, så er fzx==3x-—2, fzzx=6x,
f'"x=6, f'v x=fv x=o; indsætter man som første Til

nærmelse x=2, blive f=—1, f'=10, f"=12, fzzz=6.
Med disse Værdier blive de fire første Led af v—4-0,1

—0,006+0,60072—0,0001

altså

den

forbedrede

Rod

=2,0946; men havde man beregnet alle de opstillede
Led af v, vilde man liave erholdt x=2,09455288.

Havde man sat x=2,l, vilde man have fundet f=0,061,

fz=ll,23, fzz=12,6,

og disse Værdier vilde give

de fire første Led af v, beregnede med ti Desimaler

v= —0,0054318789—0,0000165524—0,0000001009
4 0,0000000143
altså den forbedrede Rod=2,0945514821, hvor de 8 De
simaler ere rigtige.
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kongelige direction for Uiuvcrfitctct og be lærbc
©foler .tyar »eb Eircnlaire af 14be September 1839 befa«
let, at bctityerefter ffal anfeeö font pligt for entyöer af be

Icerbe ©foleré 9lcctorer elfer Sejhjrere ”til ben offentlige
jpooebexanten: i ©folen at inbbpbe »eb et trpft program,
inbetyolbcnbe enten en vibenffabefig Ubarbeibclfe i gorbim
belfe nteb Efterretninger om ©folen, faalcbcö fom allere«
be i nogle 3lar tyar funbet ©teb i enfelte ©foler, eller t
bet minbfte fibflncevnte Efterretninger alene.”

©cm ©jenftanb for :ben vibcnffabeltge Ubarbeibclfe,
ber..maa forfattet af tyoilfenfomtycljl af. ©folené ?rrere
efter - Omgang,. anbefalet ”minbre. Slftyanblinger .’ oüer ■ et
eller anbet for ©folcmanben almccnintcrcéfant, eller o»er
tyiftoriffe og .anbre Emner, freinbclcö Sjaler, Döcrfrttelfcr

programmets anben eller officielle Slfbeling
ber, tyebber bet, forfattcö af ©folené Hector, og inb.etyo.lbe
alle faabanne Efterretninger om ©folens inbre forfatning
1

o. f. o.”

2
ofl æirffomljcb i bet fibftforlobite ©folcaar, font funne ba#
ve Sntcrcdfe for ©Merited Særere og Sifciplc eller for
publicum i Sllntinbcligljcb, navnltgcn om Sifcipclaittallct,
faeivct i bele ©folen, font i enljver ©ladfc, Sifciplcncd 2lf#

og Silgang, Ubfalbct af ©ramen Slrtium, be Bcnpttcbc
Simctabcllcr, Særes og Sæfebeger, be t etljvcrt 2lar gjett#
nemgaaebe penfa, ^oranbringer i færcrpcrfonalct, 23iblio#
tljcfcrncd Stlvært, æenefteierned Corbeling, og overljovebet
ont cttljvcr J-oranflaltmitg, ber vebfontntcr faavcl Unber#
Vtidmitgcn font ©folen t bet f?cle, og enbelig bet æigttgfle

ont ©folend occonomiffc forfatning, om be @aver, ber
maatte tilflybc ben, og faa frembclcd.
©fterretninger af bette ©lagd, font derefter aarltgcn
ffitlle ubgjore ben officielle Seel af Snbbpbclfcdffriftct, ber
fra enhver ©fole ubgtvcd, ere vel iffe fyibtil leverebe i
Programmerne fra Slibe ©fole paa ben nu befalebc ©laa#
be, aarltgcn; berimob vil man t programmet for 1832
ftube en llbfigt over ben fterfte 3?cel af bc npdanførte
©jenftanbe itnbcr iJlavn af SSibrag tir ©folend ^iftoric
efter Slefornten.
Sil bidfe ©ftcrretniitgcr, fom jtanbfe
meb ben Stb, ba bentclbte program ttbfont, agter jeg at
fnptfc be Slnnalcr af et ligneitbe Snbljolb, fom derefter
officielt mcbbeled, og tillabcr mig berfor bentte Oang at
fortfatte ovennævnte æibrag fra Slarct 1832, faalebed at
be befalebc ©folecftcrrctningcr for bet ftbft forløbne' 2lar,
fra 1. .October 1(83!) inbtil ben nærværenbe 'Stb, bert Cre
inbbcfattcbe,

)^vab Snfctpeltallet angaacr og fammed aarlige 2lf#
og Stlgang, vil efterftaaenbe Sifte give tilftra'ffelig Op#
Ipdnittg.

3
©tfctpfeiie^ 9(n>
bi«
tal vei> Rovets Seraf
mittetebe. 3 SMeaatet.
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1832
1833
1834
1835
1836
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3
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6
2
3

1832—33
1833—34
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1839—40
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1
8
6
2
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5
5
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3
1
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æeb ben aarlige Snbberctning, fom fFccr fnarcjl ntit^
ligt efter ben offentlige ^)o»cberamcn, anforcö »cl bct Tis
fcipelnnfal, meb fymlfct Sfolcaaret begttnbcr; men ba bcr
i Sebct af famnie multgen ftitbcr faattel Slfgang fom Tils

gang Steb, »il ben paa biöfe 3nbberetningcr grunbebe
Slngibclfc af grcq»cntfcn i bc acabemiffe Tibcnbcr iffe at
tib fmtne gjtrlbc for ©toleaaret i bct $elc.
5 Ttlfcclbc
af Uo»crecné)tcmmclfe maa foranforte Tata give bct not
agtigftc SRefultat.
Te i bet berombanblebcTibéritm bimitterebe Ttfcips
k ere folgenbc, fom »eb Examen artium l)a»c opnaact bc
»ebtegnebe ^oöcbdjaractcrcr.
183».
Hubotg Tljeobor ^anfen, en Son af Tiftrictodgrurg
^anfett i TUbe. Laudabilis.
^ans £Lyber Roeb muller, en Son af Sognekraften
muller i (Bram. Haud illaudabilis.
folget SreberiE (Bulbberg, en Son af Jbamtner Stilbs
berg i Xtbe. Haud illaudabilis.

1833.
Samuel Ooljannee €avfcetis, cn Sen af Sanbfogeb (£tat^
•1*

1
rnab ©atßeno i ‘StcJcsFjøbing.
öerfifetet i Ätel.

dimitteret til Ito

Sranbs Tbeobor Øcfn'um, cn S^n af ben
afbebe Ärigöaöfeöfor Sdjvtim, löpfegeb i Xihgfj^bing.
Laudabilis.
Cbrifitatt petev Usftng, cn Sen af jQofpitaléforftanbcr
Usftng i Hibe. Laudabilis.
©ve ^abrictus, cn Sen af ben afbebe Äirfcinfpcctcitr
$abrt<hts, Sier af Sobygaatb paÆTErø. Laudabilis.
^ans (CbrtfHan Paulus Seibelin, cn Son af 9(potl)C<
fer Seibelin i Sfanbevbovg. Laudabilis.
Cbtifiian La ti Alberti, cn ©en af ben afbebe ^5ropr(e<
tair 2llberti, @icr af OraubaUegaavb i 2larl)itnö Stift,

Haud illaudabilis.
3ens deilntann, cn Sen af ben afbebe ^Jroprietair de
deilman til »Enbvupbolm. Haud illaudabilis.
1S34L

»Emil Conrab Valbemnt JLasfcn, cn Sen af baOærenbe
Æammcrraab og Xolbinfpectcnr Hasfen i T^ingEjøbingi
Laudabilis.
^vebeviF peter ©fjin, en Son af delbinfpcctcnr ©f»n i
SEobbotg. Laudabilis.
^atis dboinas (Dljm, ligclcbeö en Sen af dolbiitfpcctcnr
©bm. Haud illaudabilis.

' 1^30'
€di-I Sbvnvb «Eborup, cn Son Jaf 'fleeter tbørup i

2xibe.

Laudabilis.

^ans ©^iftop^ev iöibtict) £evcgov, cn Son af ^atn#
merjunfer og Xolbfaéfcrcr v. ©evetjov t 2Hngt‘jßbing.
Laudabilis.

5

Carl Äaae, cn Sen cif ben afbebe Sogncprcrfl l^aae i
JLinttiip,.Jpabcrölcb Stint. ? Laudabilis.

Julius Wo fee €ol>n, en Son af Sjibbmanb Cotjn i
SitngEj^bing. Haud illaudabilis.
C(?rtfltan SteberiF Wüller, cn Sen af Sognepraften
r Wüller i (Stam, jjabcrölcV Slint. Laudabilis.

□obdn Peter .Surf), en Sen af ben pben afbebe Stieb?
manb 25uc^ i Jiibe. Laudabilis.
1837.

pout Hannibal Äraglj, en Sen af ben ftben afbebe
Segnepraft Kragt? i Stamp beb totbing. Lauda
bilis.
SteberiF (Bunborplj, en Sen af ben afbebe Sogncproefi
(Sunborpf? tit S?lbp, 2tfp eg ^euftng »cb <oolftebtoe.
Laudabilis.
i 1838.
y. ■ n
Slnbreae Petev Wattin Hetl?, en Seit af Sogncprceftcn
lieft? i Wibbelfavt. Laudabilis.
ÆbvifHan Warming ^vbed), en Son af Slintfhicfnlb*
mergtig, Ørbe<^> i Xibe. Laudabilis.
.
£ubt>ig Palbemav tHapimtlian Sd?mm, cn Sen af
ben afbebe .^rigöaöfeöfer Scfjmnv Sßpfogcb i XingEj^
bing. ^Laudabilis.
Sabiimø ^^ybvoe, cn Sen af ben afbebe Stnitöprovft
Dr... <$øpbroe i Xpbbing, ^laberöleb Stint. Laudabilis.

Peber ^^eg Warming, cn Sen af Stcrnbcrbcputerct
Giaöferer Warming i 2iibe. Laudabilis.
iPitte» 3ot?an 21rent Fabricius Wüller, cn Sen af ben
afbebe Heller eg 95raiibcapitain Wüller t 2iibe. Ilaud
illaudabilis.
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1S39.
en gøtt af ben afbebc

Sophus IHagbahis

Slmtéprøøft Dr. ^^pbroe i Tabbing. Laudabilis.
Svobe 2luguft 25pgh, en gøn af Solbinfpecteur 2>$gh
i JUbe. Haud illaudabilis.
Se fpedelle (Lfyaractevev faint fjoøebcljaracterer, font
«eb Examen artium ere falbnc før biéfe 28 til Uniøerfh

tetet i Äj^benh«»» bimitterebe (Sanbibater, forlibe figfaa*
lebeß:
1. p. c.

laud.

h. ill.

n. c. .

0

1
17
Sanft , .
10
3
20
Satin . . .
5
1
2
Sat. Still . .
10
15
; ■ ,
3
(gwfT ...
19
6
12
1
10
.^ebraijt . .
5
2
9icligiøn . .
2
14
10
©cograpljie .
16
1
8
3
1
13
^»tftorie
. .
6
8
6
2(ritbmetit . .
7
12
3
1
(geometric . .
4
16
7
1
SW
6
46
5' •'
granfT . . .
8
20
8
20
^oveOcf>aract.
ffor ben ®rab af Piobcitljcb, font S. 5- Æarftens
mebbragte til Uniøcrfttetct i ^iel, Ijar jeg ingen ©ramenö#
cfjaractcrcr at bcraabc mig paa.'
(Efter fine Satcrcé Som
uar fyan een af bc l/aabefulbcre Sanbibatcr, font famine
Star forløbe gtolcn.
Jjøab ber om ^am øg be Sørige
mob „ccnfpit til bcrcö gtitbcringcr øg Scønctéløb enten ah
lercbc er, eller mob Siben bliver at beimrtfe, forbeljolber
jeg mig bob Sciligljeb at mcbbcle t‘ et Supplement til be
(Efterretninger, font i vore programmer fortjen ere ncblag*
te om Stolcné førbumS Sllttinnet.
Sen Silmvrt af ’Serrlinae, font bar funbet Stcb ftben
■ b- ;l.

't

SDrtobcrmanncbö æegpnbclfe 1839, er paa tabellen alfe
rebe anfort tneb 10;
Siéfe ere ttaonligen:
.

1, lEftomas tlieolai. Flensburg, 2, (Eldriften Stub

getberg,
3, Eldriften Sreberif Kod),
1, X^ti.flian
^enbrid) ütjural;, 5, tborvalö Usfing, 6, 3^rgen
□oljan Kjær, 7, ß.ubo.tf 0»e Kjær, 8, □anus 25ab

tfyafav Krarup Smitl;, 9/ Æbriftian 2lugu(E Siens*
burg, 10, ^ans 3prgen Oørgenfm.
Serintob blev Poul S^ebetiE “Vilhelm □uncEer af
Ijlc dlaéfe ubmelbt i December f. 21., og 3ens Oacobfen
af 2beit’ (Sfa^fc i SUlit b. St’S ♦">
grcqbentfen ubgjor faalebcö for Sibcit 38,. alle fhi*
berenbe, font ere forbcclte i 4 (ilaufer, nemlig: <?! ■
• ■ f ;j •'•

IV. ®(aöfe.

A, be, font taar agtcö biniittérebc til Univer*
ft tetet t Ä jo b ett ty att it:
1, €bri(tian SrebériE iHuller, ett (Son af StfFop Plul*
ler i Kibe,
2, tliels “Viborg tTJuller, og
3, ^ans Vlicolai ^erlpr> Vli'iller'/ ©bittter af Scgncprfe
, 7)
ften Ululler t ®ram, ^abcrßlc» 2hnt
B, be ettrige, font blitte tilbagbi ^laßfctt:
1, Knub Peter <£allfen, en ®øn af ©fipper (Callfen
i Flensburg,
2, ^aralb Usftng, en ©on af ^oöpitalöforfianber Uss

fing i 2\ibe,
’
;j
3, ^enriE (Beorg tllarius Raufen, on ©on af ©ogne*
pra'ftcn ^anfen til ?nnbitin og Jpanjtcb neb ^otfette,
4, tnidfael Xtctibiy ^olft Kod;, en ©on af ^’ropf
Kod; i ippftrup, Uiibe 2imt,

8
5, ^enricf) 2lbolpl; Griper, en Sen cif ben afbebe
Sogncpræfi Är^yer i 5ol;lz ^aberélcp Sltnf,

6, tHattbias Cfjeobot tXla^en, en Sen af proPfltHat«
- jen i åy^om, ^aberéle» 2lmt,
7, ^.gtiribs Xf)ura^, en Sen af Sogneprceften Tbu*
raf> til ®atl)rtneftrle i Kibe,
8, Sreberif Tfteobor Thorup,
<Ll;orup i 2vibe.

en

Sen af Sicctor

in @Wc.
1, ^aralb
:. Parbe,

Zunb,

en
<

Sen af procurator £unb i

2, tEbvarb peter Piltjetm Wolf, en Sen af Sogne;
prüften Wolf i SKaugftrup öeb ^abersle»,
3, ^ans 5^vgen 5ørgenfen, en Sen af ben afbebe
Sognepræft O^vgenfen i ^jantp Peb (Colbing,
4, ^oljanneg ^einricf? ^oltn, en Sen af Sirfebomnter
Sattcellieraagb ^olm i Wøgelt^nber, .
5, Thomas tlicolai Slenoburg, en Sen af Sanbmanb

^lenebutg i Xavnbolt, Peb (Solbing,
6, tlielø Grafen, en. Sen af ^errebéfogeb i £oe j£er;
reb, ^ancellicraab Grafen,
7, Pilljelm Oporiip, en Sen af Sector Zljotup t
2^ibe.

ii ®lasfe.
1, 2(uguß €atl ©reibe, en Sen af Sifirictöd)trurg
, r ©reibe paa $anøe,
2, titels Äasfen Ipynefen, en Sen af ben afbobe 9ie6;
flagerincftcr og æorgerpapitain Sy tiefen i 2Ube,
3, €I;rißian T^eobor tEbvatO 23ruun, en Sett af
Sulbfnieb 23rutm i T^ibe,

4, VZiels Cbviftian (Carl Usftng, cn Søn nf Sogne*

pra’ftcn Usßng i Ufbum »eb Teile,
getberg, en Son af ben afbebe
Slpotljefcr getberg i. KingFj^bing eg Stcbfen af
Slpotljcfcr Knubfen fammeftebö,
6, titels T»ct>c, en Sett af procurator Tnebe i T^ibe,

5, Cfjvißen Stub

7, 3anus Saltbafar Krarup Smith, en Sen af SSirfc*

bøntiner Smitb paa

,(

8, ^ans peter tltcoki Seebe, en Sett af Procurator

TLve&e i Tribe,
9, SreberiF Kod), cn Sen af Probft Kod>

i iö^fttiip,
.
e
10, 7EI?eobor ^erbinanb Srafen, cn Sen af ftembö*
fegeb (Sancellicraab Srafen i Harris,

11> ^ans iöiedptnann Kramp, en Sen af Äjobmanb
Krarup i Tar be,
12, SreberiF »Erbarbt tnidjael Tranbrup, cn Sen af
Stiftépljpficuö Supitöraab T^anbrttp i Tribe,
13, 3ens peter Søif^ou, en Sen af ben afbebe æcrté*
ljunöliolber K©i|?ou i iH^geltønber,
-r

14, €arl igmil ^anfen, en Sen af Sogncpraftcn ^ait«
fen til Sunbuin eg- .panfteb.
i

1, «Sans Sargen Pontoppiban, cn Sen af ben afbebe
■ Segncprcrft Pontoppiban i ^nibbing, Tabellen ?lnit;
2, Xbriftian ^enbticfj «üburab, en Sen af Sogne*
praften Zb«vab *4 (Satljrincfirfe i Tribe,
3, *Cbviftian Tluguft $lensbiirg, en Sen af Sanbmqnb
Slensburg t Kavnbolt,
4, llubolf <Dve Kjar, en Son af £iftrictöd)irurg Kjær
i T<ibe,
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5;

Usfing, cn Son af fjoöpitaläforftanbcr
Usfing i Xibe,

6, 3ovgen koljan lljær, en Son af foranfortc Di*
ftrictödjirnrg l\jær i Tube.

9Jicb Æcrerperfonalet er i bc fibfic 8 2lar, font biö*
fe Efterretninger omfatte, foregaaet ben ^oranbring, at
Slbjnnct 23ilbføe ben 4bc Sept. 1833 ble» beforbret til
Sogncprxft før Vanfør SDicnigtjcb i Dtibe Stift, øg i Ijanö
Steb ben 12. ©etbr. f. 21. conftitneret Cand. Theol; 3o*
Jannes Gören 25lod) Subv, fiben bcfTiffct til 2lb*
jund b. lobe Slpril 1831.
SfoleLrrcr ^^yer, font fav*
bc beforget Unbcrviiöningen i (öalligrapljie, bebe b. 24bc
Suni 1836, Ijvorpaa ben Äongclige Direction «eb Sfriveli
fe af 23bc Snit f. 21. overbrog benue Unbcrmiening, mob
fa'rililt timebetaling, til bcmelbte Slbjnnct Sufv.
De mcb ?cctionötabellcn fiben 1832 foretagne ^oran*

bringer ere beclö en §olgc af, at ben Unbcrviiöning i bet
tyebraiffe Sprog, fom Slbjititct 23ilbf^e forben ^avbe givet,

blev, fra æegpnbclfcn af ’Røvbr. 1833 øverbraget til Sfo*
lenö Sector12), beclö af ©pmndfrø Snbfwclfc i gfteraa*
ret 1834-), i Ijvilfct gag Slbjitnft 6ubv blev anfat fom
Særer, øg enbelig af ben forrige (S'alligrapficlirrcré oven#
nævnte Doböfalb, ba Slbjnnct øubr ligclebeé paatog ffg
benneö timer.
æcb biéfe ©mfhriibigfyebcr er Ucctionö#
tabellen, uben iovrigt at -^ave nnbergaact nogen ^oVcb«
1) Qlf bc forben anførte ^borneterer for bet tjcbroiite ^prog

OCb
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ß'(hmutcrevne i famine tib ere for 31 el tgion:
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foranbring, bienen faakbeö mobiftccrct, [om ben I,er for
gommcrfcmeflrct 1840 mebbekß.
farefageneß gorbeling, ber forreften er ben famine
font 1832, »ti feeö af Sabellen, ty vor -Hector Tljovupø
Sinter ere betegnebe meb T., Dvcrlarer ^anfens meb II.,
.^bjitiict p. S. ^anofene meb TIL, og Slbjnnct Dr. Su^tø
Simer meb S.
Sen fibfteß Secltagclfc i be latinfFc Si#
mer beftaaer i at tyave 3nfpection meb Sifctykne unber

Stileitß Ubarbctbclfe og beiiyttcé fint unbertiben, ba 9lec#
tor fom ofteft felv fercr bette Silfpn.
Sabellen for bet naftforegaaenbe Vinterfemefter afveeg

fra Sonimerfeineftrets tun i Simcrne 11—12 og 5—6
faakbeß:
Sirebag.

tH anbag.

©ymnaftit .
11—12

5—6

cl

cDnobag.

Slaturtyiflorie 2 Symnaftif . 5$

Sanft .... 3 ©ymnaftif .
pebraiff . . 4

Satin ... .3
Sanft .... 4

ti (öalligraptytc . 1
UaUfqrapljfc . 3 Salig ' . . • <2 ©raft . . i . 3
N ©raft .... 4
®ra-ft .... 4
Sorsbag.

øvebog.

tlønevbag.

Sanft . . . g
©pmnaftif .
11—12 (Jalltgraptyic . 2 @nr|T .... 3
®raft .... 4 ®rcrft .... 4 ©ymnaftil .

<?1 (balligraytyic . 1
'Sybft .... 2
in. n. <r> af 3
■ 5 — 6 ©alligraytyie . 3 Sang . . . \g
©cograptyie . 4
pebraift... . . 4
m. ø. «is. af 3
Se Hære # og Her feboger, fom br ngcv veb Unber#
visningen, ville ftben blive navnebe.
Se ere for cn
Seel be famine, fom allerebe 1832 benyttebev, beck an#
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bre og nperc.

1834 er faalcbeö iDeiiijthanns franfFe

©rannnatif, 1837 tnolbed;s baitfFe ga’febbg, 1838 Sttbrs
aSibel^iftoric (bet 9t. £eft.), 1839 Sorgens lat. ©tiifebel«
fer, bet gl. Seftainenteé ^iftorie af ©ufyr, dngetelevs
garebog i ©eograpljie, □ulin Sabritins’s tpbfTc ©rainntä*

tif, $jrof. 2lbral}ains franfFe ©tiilobclfer, font og bett
bebnbebe garebog i Utaturljiftorie af grejer og Stéenflmb
i ©tobet for Slutnenbadps approbercbe til Snbforelfel
£cénben ere be feuere ubfontne 9)iatcrialier af ^enriFfen
og Ongerslev anbcnbte til at forfpne Sifciplcnc meb

paéfcnbc Stygaber i be TätinfFe ©tilctiincr.
3lf bebfomntenbe garereö 5nbberctningcr ont Unbevvitsi

ningen og bens Srentgang i bet fib[te ©foleaar er Sub*
Ijolbct i Äortljcb folgenbc.

© a n f f•
(Sarer:

Qfbjuuct *p. %. S? a n S f e n i alle ^Iat?fev.)

III og IV <£lasfe: ©friftlige Ubarbeibelfcr af. IjiftorifFe
©inner faint ©bcrfattelfe af forfFjelligc, tfa'r l)i(lori|Fe,

tpbfFe Sfrifter. S^VcIfc i Scclantation efter ben i ©an»
bets Dbeitni gibnc Slubiiöinng.
I og II Clasfe: Drtljograpl;i)Te ©fribcebclfcr efter
£>ictata i begge ©laöfcr, i ben fibfte tillige l)i|tori)Te Ubar«
bcibclfcr og ©beffajttelfe fra bet £vbffe.
Safceoclfer,
mcb Ityilfc ipenfigten. Ijar baret beelö at aitfore ®ifciplene
til roen og tpbelig .D^laéning, beelö at fortlare Ityab bor
af 5nbbolbct inaatte vare ifar ^egpnbcre ubefjenbt, beclö
bob Slnatyfe at anbenbe bet, ber bar gjennemgaaet af
©rannnatifen. Seb Unberbiiöningen benpttebeö tiisfens
(torre og ntinbre ©proglare; ll'olbecfjs Vcrfcbog og ©tore
og gobc .fanblinger af DanfFc, 5iorffe og f;ol|tcnere, beb

trialling.
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£ a f t it.

<gærete: Stettin- S^onip i be 2bc om-fte, ?lbjiiiict 1? a it 3 f e ij
i be ivrige Staéfcr.)

IV Oasfe: Cicero de finibus bonorum etmalorum,
2 ®oß, ben 2bcit Sale niob ©atifina, Sollufts Bellum
Catilinarium, 1 SBoß af Cæfars ®allcrfriß, ^oratfes

©bcr, 2ben ®oß, ©piftfcr, 2ben Sog, "Virgils flßneibe, 5te
Sog.
1 Sune ont Ußcn uforberebt nutnbtliß ©ucrfaittel«
fe fra Satin. Stifter tif bennc ©»elfe »alßtcö af Philip*
pi Satinitat ber Weiteren, fein ©ifcipfene i bette ©jenteb
^aöe anffaffef ftg.
Stiff 3 ®attße om Ußeit, ben eite
@aitß extcmporaf.
©eöuben 1 Siwe ugentlig nutnbtliß
©öerfa-tteffe paa Safin, Iföortil, lißcfom oßfaa tifbeclö tif
ftriftfiß..©»erfattcffe, 3ngersle»s SRateriaficr benpttcbeS.

@t ^ar. ®anße ont SÜtaaneben ubarbcibcbcS fFriftliße
©üerfatteffer fra Satin paa Sanft af Staffer, font ©i«
fcipfene itte formen ^a»be gjcnnentßaact.
Habens fatin*
|Tc ©rammatit, font ljibtil britßteö i affe ©faöfer, Mev
ßjentaßet i en farftift ugentlig Sinte, oß paa fine Stcbcr
berißtißet oß ubnibet efter 9?antö^orn, SBillrotl) o. 31. —
Sd;oafs ^aanbboß i be ßrerfte oß rometffe Slntißöitetcr
oß Svof>ms Slfrtbö afben cfaöft'ffe ©fbtibö £D?ytI)oloßie
anöcnbteö »eb be fatinffc (lißefont oßfaa »eb be grafte)
gbrfattcrcö Sa’&tinß.
Ill (tlaefe: (Cafaro Saltertriß, 6tc SBoß, (Ciceros
Sale pro Ligario et Deiotaro, "Virgils Sßncibe 3bi~e oß 5te
æog. Stiff '3 ©aitßc oiit Ußcn, beribfanbt en let ©pga?
»e tif ffrar at ncbftriüeß unber inunbtliß æcifebning.
1
Sinte ont Ußen anvcnbtcö tif ©rannnatifeité fortfatte ofj
ßjcntaßite Saöitiitß.
II (Clasfe: 2lf (Cornelius Wepos ©paniinonbaé,
l'etopibaé, 3fßcflfanö, ©tintenes, ^antilcar, ^annibaf, ©a*
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to, Vltticiiö; 91 f Stöbere Lectioncs, Cap. 3, frei Section
111-2:5.
Sil ffriftlige ©tiilovelfer ineb bet overfte
sparte er tilbccbS anvenbt Sngerelevs Wiaterialicr, ineb
bet neberfte WeinfcfjenÆø Stiilovclfer, fjDilfe l)cle ßlaö«
fen tillige l)ar betjent fig af til ntunbtlig Dvcrfættclfe paa
Satin.
■
I ilaopo overfte Slfbeling: 3lf Slocfjs ©lententarbog,
2bet &irfii$, 6 Soger af Historia romana og i forening
tneb bct neberfte sparti Fabulæ poetieæ.
Set neberfte
sparti: fornben be Sectioner af ©lerøentarbogcfté Ifte ©nt«
fn3, font ere betegnebe nieb Litr. a, ovcreenöfteminenbe

hieb ben af sprof. Slorf) opgivne 9J?ctl)obe, ovennævnte
Fabulæ poetieæ og 2 Søger af Historia romana.
Sit

inunbtlig Ovcrfættelfc fra Sanp paa Satin, hvori begge
spartier tjave bccltagct, anvcnbteö WeinfcpenÆs Stiilo«
velfer.

® r æff.
(Værne: Sector $ I; o tu p i obetjle, Slbjunct 91 b le r i be neberfte
(Plaffet).

IV (Claofe:

^evobot,

9

S.,

Cpuoraf

en- Sect

forben var tæft), faint be 30. fi'bftc Sap*, af 3 S.,
£uciauø ©ubefaintaler, Romers Sliabe 3 og 5 D?l)ap=?
fobic.
Unbcr Savningen er bct latinfte og grape
Sprogö Spntarié jevnligen fannncnlignct og gorftjellcit
bcnnrrfet nieb .veitviiéning til Ganges ©rant.
IH <£lasfc: ^ei-obots 4 S. fra ßap. 83 til 173 og
Ifte S. af Sliaben til æ. 413; ben etpinologipe Seel af
Itangeo ©ramniatif.
II ilasfe, overftc ^Jarti: Sltnefens Safcbog Sibe
13—44 og be 18 forfte @ap. af ^eroboto 3bic S., lige«

lebcß ben ctpmolvgifFc

Scel af ©rannnatifen; neberfte
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spart.: ®rant. Hl Serba paa
13 forfte Sibcr.

2frnefctts Sæfcbog be

pebret iff.
. (Sæter:
IV Xlasfe:

Sector Sborup i begge ^laéfer.)

Hinbbergs (Sfyrcftoniatljic p. 65—106.

®cncjlö fra (Sap. 21 Hl ®nbeit. Åinbbergs ®rammaHf
folgeö i Slnalpfe«.
III <£lasfe, oberfte ^art: ©cneflö (Sap. 8 Hl 24;
?lf ©rammatifcn: be nrcgclmaréflgc Serber og £eclin<v
Holterne. SReberftc spart: bet SigHgfte af ®rannnaHfeit.
©ertcftö Sap. 1—8.
Sif be t begge Staffer Hcjlc spen*
fa vil en 5>ecl iffe blive repeteret i bette ©folcaar.

9f c 11 $ t o tt.
(Været:

^Ibjuuct €5 n p r i alte Slaéfer.)

ijeleKrog VHepcrs Varetog; bet 9t.£&
flamcntcö ætbelljiftorie og bet gl. Xcftamenteö üibtil Savibö
og Sßbofctljö £l)roiibe[HgcIfe efter be af Dr. Sitljr nbgtOite
IV Oasfe:

Sarcbeger. Vitcæ ©oaitgeliitm paa ®ra-ff.
onö * Ubarbcibclfcr ere fFreoiie af benne

$lcrc 3?eligü
Qlaéfcé Sb

fciple.
III (Clasfe: ‘Krog tHeyers Varebog fra § 1—89; i
SHbelljiftorten fra ©alomoö £ob HI bep dplftnc Äitfcö

(SHftelfe bob 3lpo|llcrtte.
II <£lasfe: J^ele 23aIIes Varcbog; bet gi. ^cflanten#
teé JQifborie og bet npe Scftaincnteö üibtil (SfyrifH anben
SHeife Hl Sertifalent.
I (Clasfe: 23alles Va’rcbog Hl 6 ®ap. ?it C. £cle
^erslebs nunbre Sibelfyiftorie og Dr. Sul;rs HI Salomoö
£ob. ©itbcel spfalwtcr lærte ubenab.
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© cpßrft
(Sæter:

9lbjnncf yf b (er.) ..

IV (Elr.øfe øg øbcrfte ^art af III: efter Xiifeø Være*
bog fra Ungarn til Snben, meb ^orbigaacife af en 3beet
Staler og ^robiiibé^Hbbctinger, nten bertmob mebubfør^

tigere ^ørHaring af ben pljyftffe ©eograptjie.- £en gam«
(e ®cograp!)ie efter (Bfltups ©ntnbltmer.
II ilasfe og nebcr(te ^art af III: paa famine 9J?aa?
be og efter famine Værebog, Europa fra ©nglanb øg Ijcte
Slflétt.
5ngevsle»s @eograpl)ie er begpnbt at inbføreé.
I €laofe: ; Kofobo @eograpt)ie for SBegpnbere Ijeel

gjennemgaaet, l)borl)oö ben pljpfiffe ®eograpt)ie er beljanb*
let meb ftørre Ubførligljeb.

(Sieter: Slbjuncf 31 bter.)

IV (Ctasfe og øbcrfte ’Part af III: £cle ben npere
^n'ftorie tit 1789 nbførligen; fra bette Xibßpunft en fort
Oberfigt.
1V.U er bet tagt til @runb, men i bet ^ete
fetgeö meeft Kofobs (torre gjiftorie, lebfaget af munbtligt
^orebrag. IV Slaßfe alene: Sanmarfö og Sberrigö

(tøric.

SQieb 3)imittcnberne er ben gamte og SOiibbetatbe#

renö ^iiforie repeteret.
II (tlaofe og neberfte ^Jarti af III: ^ete ben gamte
^iflorie efter Eangbergö Ubgabc af Äofobs Scerebog;

ben gamte (Scograp^ie efter ben æeitebning, font beri
gibeö.
'
1
I (Ctasfe: .^ijtorienö ma'rfbanbigffe æcgibéntfcber af
Isofob Jra bet beftromerffe Dtigeö Unbergang til bore 3)äge.

(Unber:„öt'crtetet

a it f cn)

IV Claøfe: Stile tre Surfitö af Sj^vns Sarebog.
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”

IH CIaafe: be io forfte ©nrfnö af famme.
I og n Ctasfe: praftifF stegning.
' <1-

öeowetrie.

(Unbev fboerlærer Jp a n f e it.)
IV Clasfe: ( efter Sjø.ns lærebog) Stereometrie og
Trigonometrie, plangeometrien to @ange gjentagen.
IH Ælasfe: (famme lærebog), overfte dlfbeling § 99
—145, I)de plangeometrien repeteret; neberfte Slfbeling

§ 1—119, og be forftc 99 §§ flere ®ange gjentagne.

91 rtt

i ff or te.

(Unter øoerteret ^anfen.)
II €laefe: Syreriget og Plineralriget,

I €laøfe: Syreriget, t begge ßlaßfer efter 5«nfes
Sarcbog.
3lf be 2be øerfte Clasfer fjabe i bette ©Fo«
leaar ingen mclbt ftg til at npbe UnberPiféning i 3?atur*
tjiftoric, fortil be (folge ben kongelige Sirectionö ©fru

Velfe af 24. Slpril 1818 iffe ere forpligtebe.

SuW
(nnbev Dverlæret Jj « n fe n.)
IV (Cldofe Og ©üerflc part af Hl: Seemanns
Jpaanbbog fra ©. 45 til ©nben.
II Clasfe og heberfte part af III: (Campes 9tobin?
fon fra ”iJlienbc SIften” omtrent til ©nben.

gr an ft. (gæret: Qlbjuitct Subt.)
IV Claöfe meb ooerfte Part af III: Sottings etu

des litt, fra Pag. 99—110, 352—409 og 1—50. S
iDeicfjmanns ©rammatit ben ftorjtc Stel af Syntaren.
gitre ©tile tre ubarbeibebe efter prof. Slbvafjams ©till?

eoclfer.
2

18
II iCIacfes merfte Part incb neberfie Part gf III:
be 3 ferjte Soger afTelemague; (BebiFes Sæfebøg fra bett

35 til 61be ^ortalliitg. 3 ©rainmatifen Ijele ben etpmo#
logiffe £eel.
5laar Sib er bertil, eveö ©ifciplenc i

ntnnbtligcn at obcrfatte enfelte lette Sletninger fra Danff
paa granff. ?ieberflc Part: be 30 forfle gtrtallinger i

(BebiFeø Sa’febog, faint i fortere Ubtog ben etpmologifFe
Tecl af ©rammatifen.

5 Programmet for 1832 er til ©rempel anført Qi*
mittenberneø 2lngivelfe i, be gamle Sprog for Invert 5te
3lar efter Reformen 1805.
3 Slaret 1835 afgit iSngcn
ber fra Stolen. Se, font iaar bimittereO, Ijabe taft i
£.$tin:

1, 2, 3, 4 Sog af <£æfaro ©allertrig, Øallnftø
(Satilinariffe og 3ngnrtl)infte Ärig, Xirevoø Ire
Såler mob (Jatilina, Salen for SDlilo, ?igariitö
og £eiotariré, ben 2ben pl;ilippiffe, 1, 2 og ,3
Søg de linibus bonorum et inalorum; potato’s

£)ber, 1, 2 og i S., 1 og 2 S. af Sretiene

famt ars poetica; "Virgils SSncibe, 2, 3, 4 og
5 Søg.
(Brief?: loerobotø. 3, 5 og 9 Sog; £.ueianø ©itbcfam«
taler; piatoe Apologia Socratis og Crilo; bc
forfte 10 Søger af Romero Sliabe.
»øebvaif?: foruben (Benefiø, be 16 forftc kapitler af Æpo*
buø og 11 (Samitier af tlumeri.

keruben St'olebibliotljeFetø egne 5»btagter (f.
progr. 1825> S'. 20—23J' bar ben kongelige SirOction
Ijibtil bevilget et Silffnb af 25 9?bb. Scbler aarlig, fra
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1831 at regne, til Søger« Slnftaffelfe, enbnitere i et^öett
af bc ftbflc 3 2lar 5 Stbb. til Søgeré Snbbinbing.
Sogs

famlingeu, føm i Slarct 1832 6eftob af noget otier 2.500
Stummere, famt en £cel Smaaftrifter, fom bengang enbmt
iffe »arc optagne i datalogen, er imiblertib beclö »eb

Stcctoré Snbfjob, beclb tieb ben kongelige £)ircctioné £ik
fenbelfe af nyere Sfrifter, Dtéputatfer og programmer,
beelé ogfaa »eb Saner, foreget til I)en»eb 3200 Sinb,
naar bertil tvtteö blotte jpefter af ePubctybefigt Omfang,
(siben min ftbftc officielle Seretning til ben kongelige 3?is
rcctioli om, SibliotljetetS Snlftanb, af Oato 29. 5an. b.2l.,
l)ar bet mobtaget en Siltiært af følgenbe (slrifter.
2lbler, 21. p. Ten ifolerebe Subjcctitiitet i bend tiigtig*
ftc grøelfer. lite O. ,^»n. 1830. 8.
Sang, <D. S- Sitiubetalc otier Äong ^reberif ben ©jets
te. Äjtin. 1840.
23arfob, S. Srage og Sbun, 2 S. Äfytiu. 1839. 8.
Bech, F. de capite quinquagesimo tertio libri Jesiajani.
Hauniæ 1840. 8.

aSecEeto 9oerbenöl)iitoric, otierf. af 3- Sliife. 1 jp. Jlljtin.
1810. 8.
aSectev, X. Orion. 2 S. 3
Äl)»n. 1839. 8.
Bjerregaard, J. B. F. de libertinorum hominum conditione libera republica romana. Hauniæ 1810. 8.
Bornemann, J. A. Anselmas et Abælardus sive initia
scholasticism!. Hauniæ 1810. 8.
Buntzen, A- de app^ratu permanente amylaceo in ossimn
fracturis adhibito. Hauniæ 1810. 8.

Casse, A. L. de damiio ab aniuialibus dato. . Hauniæ
1810. 8.
o«
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(Cicero’s anßerwäljlte 9?cben. Jpcrauégegcbcn V. 21. lUotj.
Seipjig 1838. 8.
Ciceronis oratio pro T. Annio Milone lithographic» opcre ed. a Guil. Freund. Vratislaviæ 1838. 4.
Ciceronis de officiis libri tres. Editio Heusingeriana a
C. T. Zumptio repetita. Brnnsvigæ. 1838. 8.
Dahlernp, E. A. de ulcere ventriculi perforante. P.1.

Hanniæ 1840.
Damkjer, I. C.
fixis.

8.
de pericopis ad usum ecclesiasticunt

Hanniæ 1840.

8.

SecEen, 21. S- «on ber, bie £>ben beé ^oratiuß in ben
æcréinaafen ber Urfrfjrifft beutfdj. 1
SBraunfd)cig

1838. 8.
Dirckinck de Holmfeldt C. P. M- V. Prolegomena
de notione proprii rerumque domini.
Ilauniæ 1840
8.
iDoebetiein, 11. lat. ©jntonpiniF, G £lj.

SBcplage.

^eipjig 1838.

Seidig 1839.

Æigilsfon, 0- 17,18,19,20be Sot af Homeri Odyssea
å iélcnjfit utlagbar. æfbepar ^tfanftri. 1840. 8.
lieblet, S. Sie æcréfiiiift ber lateinifdjen Øpradje.
æefel. 1838. 8.
Gad, O. C. L. de argumentis pro existentia dei. Hartniæ 1840. 8.
Gad, C. P. Stenersen de Luthero principiorum rei
lithurgicæ æstimatore et arbitro. Hanniæ 1840.
Hall, C. C. de indiciis eortimque vi ad probationem in
causis poenalibtis efficicndam. Hatmiæ 1840. 8,

^orc.3’ Cbcß)®ricf an bie Offenen (Urfdjrifft, Ucberfcgttng,
©rflarung) von 2i. 2lrnolb. Berlin ic. 1836. 4.

Sngentann, 25. ø.

eKer ben ftife^øwarbfTc
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K&h^fortHatioitöhvre betragtet forn SSillcbform for Diatiir^
pocffcn. Äljvn. 1810. 4.

Kayser, C. de versione in caput in situ foetus obliquo.
Hanniæ 1840. 8.

^laufen, (5.
©efammelte ©ebic^te itnb SSortrage in
gebunbetier unb nngebunbener Diebe. 1—2 25. Slltoita
1835. 8.
Äolberup Tiofenvitige, 3. £. 21. Samling af ^ororb*

ninger og DtefFripter ic., font vebtomme ©eiftligtycben.
3 2. 4
ÄljVit. 1840. 8.
Kreyer,
DtaturljiftorifF XibßfFrtft. 2 23. 6
Äl)Vn.
3 S. 1 $. Äi)»n. 1840, 8.
llectionorataloger for Unibcrfitctct og ben polpted)nifFe
?a’rcanftalt i ^jobcnljaen.
Lind, P. E. de coelibatu Christianorum per tria. priora
secula. Hanniæ 1839. 8.
tHabvig, 3. VI. 25lif paa Dlbtibcné Statsforfatninger

meb ^citfpn til Ubbiflingen af DJionardjict og cn om#
fattenbe StatSorganiSme. Ä^vn.
iHagajin (Dip bauffe) 6 25. Jtbvn.
Hlolbed), <£. .^iftoriff £ibß|Trift.
1840. 8.
Nielsen, R. de speculativa historiæ
tliodo. Huuniæ 1840. 8.

1840. ^ol.
1836. 4.
1 23. 2

Äl)Dit.

sacræ tractandæ me-

nisfen, <5. 5. <5. ?atiit(T ©rammatit 1—2 2). Ä'ljbn.
1839. 8.
Olufsen, C. F. R. Disquisitio de Paralaxi Lunæ. Hauniæ 1840. 4.
Paludan Müller, C. P. observationes criticæ de foedere inter Daniain, Sveciam et Norvegiam auspiciis
Margarethæ Reginæ iclo. Hanniæ 1810. 8.
Pelursson, P. Symbolæ ad tidem et studia Tyranuii
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Unfini Presbyteri Aqnileiensis illustranda e scriptis ipsius petitøe. Hauniæ 1810. 8.
JicjT,

K. SKorffabölocöiung fer

ben banffe Sllmue.

1 23. 3 C^. 26—42). Ä^n. 1839.
%) Stoffe
. (3L 1—13.)
llothe, P.. C. de vita et gestis Anselmi Archiepiscopi
Cantuariensis. Hauniæ 1840. 8.
Saætorph, I. C. de funiculi umbiliaci prolapse. P. 1.
Hauniæ 1840.

Gdirettinger, IH. ^anbbndb ber SSibliotljef^ifjenfcbafft.
æten 1834. 8.
©eltuer,
p. jtjøbenfyabné Umscrfttctö Slarbog for
1839.
Stephani Thesaurus græcæ lingvæ. vol. 4 fase. 4. Parisiis.
i .

S term, S. StatiftifMtopograpljiff 23effrt»clfe otter Sw*
ttebs og SHcfEbentéftabcn Äjobcitljavn.
2
; Äbsit.
1840. 8.
©term, 6. StatilfiffÆopograpbtfF 83c|?rivclfe otter Äjo*
benljattnö Slint. 1 S). Äbütt. 1839. 8.

Xljftßtup, Z.. firbrelanbff Stcfrolog.
2 j?.
Äbttit.
1834.
©Ijotfett, p. Ty. SBeffrittclfe og forffaring cf ben fonberi
ttiöftngfFe SRnncftecn.
Äljttn. 1839. 8.
foræret af
forfatteren.
Tfiorfen, p. (5- og (Bislafon, 7x. Sagan af prafnfcli
frepbgobe. Äbttn. 1839.-. 8. foråret af Sborfcn.
Wegener, K. 5. £qibbpbc[fcéfFrift til Sorgefeften for
JFong freberif ben ©jette paa Sorbe Slcabemi. Äljon.
1840. 4.
Sresenberg, A. -S. Emendationes M. Tuliii Ciccronis
epistolarum. Hauniæ 181.0. 8.
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With, G. C. de came mammalium domesticorum ægrotantium judicanda. Hauniæ 1840. 8.
Wilfter, C. Suripibeö omfat. ^{)bn. 1840. 8.
©eblenfcfelßger, 21. Wiinbebigt ober Äong grebertf bett
©jette. ^I)bii. 1840. Fol.

Ttfctpfcncö morfPabsbtbliotfjeF er oprtnbeltgcn ftip

tet af bent fefo, üben itogen ubborteö Tilffmibetfc, og Heb
beftpret efter ?obc, font ett Committee af bereö egen ®tib«
te tjabbe forfattet, og font Webe anragne ben 29 ©tat 1815.

Slt ©etftabetß ©rganifation bar fonftig not, bit man
(Fjonne beraf, at bet babbe 1 ©ireeteur, 1 Tribun, en
Commisfton af 4 ©iebfemmer, 1 Tabellarius Præfecti,
1 Adjutor Tribuni, 2 Electi Præfecti, 2 Electi Tribuni: altfaa 12 Gnnbebömamb i et ©amfunb, font ben«
gang beftob t bet fyeiefte af 30 ©iebtemmer.
©tarfefigt
not, at matt fclb t faa filte en Stat fanbt bet fornebent
at faftfa-tte ©traffe for Cbkane og 2lmbitus. 3 Tibenö
£eb ftnbcö benne (5on|litution uben rebotntiouaire Dptrin

at bare aflejl af ett finalere. £c 2be eberfte ©ifeipte t
©folen foreftobe æogfamlingcn og fammenfafbte, faabibt
jeg beeb, ett afntinbclig ^orfamftng t- bigtige Oftrlbe.
33egcriteé SSafg bar ftebfe, efter ben jtitnbffab, jeg bcront
bar fegt at erlwlbe, nffabeligt og paSfcnbe. S Staret 1839
fpiteö ^orfatningené betnerrfebe Mangler at Ijabe foranfe«
bigot T'ifciplene tit at oberbrage Stbjunct Subv 58c|lvret«
fen, i Ijbilfcn bog ©fotenö ©up er paa en 9Kaabe beclagtig.
53ogfanitingcit beftob famine Tib af 61 Sorter i '99
SBinb. 3)cn 30 Stprit 1839 beljagebe bet ben Æongetige
Tirection paa Seftprerenö berom tnbgibne Shtfogning at
hebitgc belie Sibliotbef cn llnberfiettclfe af 10 9i&b., Ijvor«

24

af ^alvbclen tycevebeö 1839, og ben anbcn ^alvbcel i Siar.
(Efter Dr. gutyrs SSeretning af 23 Sulfi b. 31. var ftbcit
ben Ifte Set. 1839 i kontingenter fra Sifciplenc inbfom#

met en gitm af 18 3tbb. 4 3Kf. 3 fty, og SBogfamlingen
var imiblertib forøget til 96 23«rfer i 192 33inb. (En §or#
tegnelfe over bc fiben ben 30 Slpril 1839 anftaffebe æøger,

tilligemeb en (Extract af SRegnffabet, vilbe maapee i ^renv
tiben paöfcnbe funne optage» i ijiéfe (Efterretninger.

Sil uforntuenbe Sifctples Unberfi^ttelfe tyerigfo*
len tyave fiben 1832 aabnet ftg npe og betpbelige $jælpe*
filber. ®ctyeimcftatémint|lcr ®rcv ^oaetytm ®obffe tHolt#
fes £.egat for ®mbebém«nb6 æørn, font gaae i ©fole,
tyar ubbrebt fin velgjørenbe æirffomtycb ogfaa til vor fin#
berenbe Ungbom. 8 Sifciple ere fucceöftvc blevtte ubnævn«
te til at npbe gobt af bette Scgatö Stenter, tyviö 23eløb
er for tyver gtipenbiar 40 9lbb. g. aarlig. Se, font for
n«rv«renbe Sib oppebære bonne Unbcrftøttelfc, ere ^enrif

(Beorg tHarius Raufen, ubneevnt ben 22 §cbr. 1837,
cg 3otyanues ^einriety £olm, ubnæVnt ben 24 ^ebr.
1840.
33eb ben kongelige Xircctioné gfrivelfe af 13 3nlü
1825 CProgr. 1832, g. 37) vare be anbre gtipenbier

inbffr«ntebe til bet 35eløb, føm af gfolenö egne Alibier,
nben Silfhtb fra ben alminbcligegfolefonb, fuiibc ubrebeö.
3 program 1825 g. 18 givcb Spidning om bc til gti#
penbiefonben tyenlagte Snbta-gtcr, fom til (Erempcl i 2(a*
ret 1823 ubgjorbe 192 9ibb. — 2 f. rebe gølv og 15
3ibbr. 5 SRf 10 f. 9lepr. (Efter 9?cgnftobct for 1839 var
berimob Snbtaegtöfitmmen, en SSetyolbning fra forrige 91ar
af 89 9tbb. 2
inbbcfattct, 577 9lbb. 4 9)?f. 1 f. (En
om|l«nbclig gorflarmg over .Dpriitbelfcn af benne Silvært
vilbe mebføre en for mine Safere tra'ttcnbc i8ibtløftigtycb.
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Saalebcö blev bet $aab, fein jeg unber Ubdrbeibcf*
feit af mit program 1826 nærebé og i fforerinbriifgeit
pttrebe: at be ber omtyaitblcbe legater ttnber künftigere
ftibéomflambigtyeber mttligen fnnbe vinbeS tilbage for bercé
oprinbelige æeftemmelfe, fffe alene opfplbt, men enbog et
anbet £ab, fom Stipenbiefmiben veb ©mfTriVningen tyaVbe
libt, oprettet.
f?vor meget Stolen i benne penfeeitbe
ffplber ben na’tværenbe Stiftgøvrigtyebé Dmforg og 9tib*
fjærtyeb, bpber pligten mig tier offentligen at bevibne, lige*
font jeg ogfaa meb ^viagtelfe og, paa Sfolcné æegne,
tneb Dafnemmeligtyeb erfjenber be billige ©rnnbfcctningcr,
fom lebebe ben kongelige Direction unber Slfgjorclfen af
biéfe for vore nformuenbc Difciplc faa vigtige SpørgS*
maal. '
f^or Sfolcaaret 1839—40 ubgjorbe ben til btéfeS Un*
berftøttelfe af Stipenbiefonben anvenbte Sum 585 9tbb. r.
S., fom ifølge ben kongelige Directions Sipprobation af
2 9lov. 1839 forbeelteS faalcbcS: bet F>£iefl-e Stipcnbium,
50 9?bb. r. S. tillagbeS 4 Difciple: 17. P. tHuller,
17. muller, X. p. €aUfen og
Uoftng af 4be (5laS*

fe; af æeløbet palvbelen at nbbetale, ^alvbelen at oplæg*
ge. Det mellenifte Stipenbinm, 35 9ibbr. r. S., 7 Di*
fciple:

21. Ävfper,

Tl> Tfjorup og ß.. Dbutalj

af 4be @laSfe,
2.unb, f. ^ovup af 3bie SlaSfe, 17.
Ä. Dy liefen øg C. D. i?. 23ruun af iben (JlaSfe;' til
Ubbetaling var 15 9ibb., til Dplag 20 éefemte fer tyver

tfirr. Det lave|te Stipcnbinm, 20 nibb. r. Sølv, 7 Dt*
fciple:
(S. 117. Raufen af 4be Claöfe Cfom ogfaa
oppebærer bet SOioltfefTe £cgat) 5.
^olm (ligclebcé
beneficeret meb bet SDioltfcftc ?cgat) af 3bie (JlaSfe,
p.

II. Dvebe, >5. D. Krarup, 3. Oacobfni, 17. Dvebe og
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Änn til. be vigtigfte Momenter vil jeg tyer inbfTromte min
Skretning. Sen kongelige Sirectioné Sfrivclfe til Stifte
ovrigtyebcn af 25 Slpril 1835 foranlebigebe en noiagtig
Unberfegelfe af be Snbtasgter, ber maatte anfccö at tiltyore
Stolen^ Stipenbiefonb. Set bcfanbteé ba, efter be af
Sfoleforftanbcrne givne ©plpéniuger,
1, at Stipenbiefonben veb en Sotvepling af nogle ben
tiltyorcnbe Obligationer ineb anbre, Stolen tiltyorcnbe,
tyavbc i fin Sib libt et betpbeligt Sab, i bet 1638 9ib. 88
fl, af benö kapitaler vare omfirevne til 600 9ibb. 48 f.

i Stebct for at Sklobet efter ©mffrivningen vilbe tyave
Været 1303 9ibb. 23 ß. r. S., naar ^onben var blcvcn
i Skfibbelfc af fine oprinbelige Obligationer.
2, Sit nogle ælbre donationer, tyviö inbviflcbe og til
gorglcmmelfe forlængft overgivne Stjaibne var blevcn op#
Ipft i $)rogr. 1826 S. 29—-54, nemlig 3ens "Viborgs,
Ole (Cletnenfen ^ynboes, 2lnber» Sprenfens SnFes,
famt Ttyoniao Hjotinms Scgatcr, ialt 763 9ibb. r. S.

burbe tilteggeö Stipenbiefonben.
Secifioncn af bonne
Sag inbetyolbeé i ben kongelige direction^ StriVclfc til
©ptyoratct af 15 Slug. 1835.’)

3, Sit en aarlig Snbtagt af 209 9?bb. 11

tyibroren#

be fra Skffop Sbtiflians Åegat, (tyVorom ^Jrvgr. 1826
ligelebeö giver Spinning), efter bet Äongelige Sanfte
ßanccllieö inbtyentebe Sktamfning og meb ben Jtougclige
Sircctionä Samtpffc i Sfrivelfc af 16 gebt. 1836, over#

broget fra famme Slarö Skgpnbelfe til Stipcnbiefonben.-)

1) Om biSfe 2be Reffet f- SclmerS Slc. Sibcube 3 Siarg.
291—92.

2)'@. berom gelmeré Slc. Sibenbe 3 Slarg.

S. 560—33.

©.
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X <£• ©reibe af 2bcn ßlaßfc. 9lf bißfc ffitlbc fünfen
^olm og ©reibe Ijaoe bet fraloc ubbctalt, bet fraloc ops
lagt §br be øBrigc blc» bet freie at opkogge.J) Svt
Unberoiisning tilfiobeß B.cb bemeibte Slpprobatwn af 2
Stob. 9 Sifciple: . UI.Tl?. tUatjen og U7. 23.
Kcd)
af 4bc-, (Haßfe, *£. p. fr. Wolf og tt. 25vafen af 3bic

(Haßfe, VI. C. €. Usftng, T. S- 23tafen og 3. p. 23pk
fJou,- af 2ben (Haßfc, af ifte (Haßfe «$. □. Pontoppiban
og 3» S- "V. 3un<fer (fiben nbmclbt.)
Romben bißfc
ere i Sfoleaaretß Seb Beb ben kongelige Sirectionß fpe?
tielle ®eBtUütgcr 1. (D. Kjær,
Kjeer ;og S!U.
Xanbrup, ben 8 februar, og
Usfing ben 22 f. 9JJ.
forunbte. fri UnbcrBüßning.
Sit ben "kongelige direction intet SScneftcium, bet Bav
rc ftg fri UnbcrBüßning elfer ©tipenbium, approberer for
mere enb bet itærmefte (Sfoleaar, og at følgelig paa@runb

af foranbrebe Dmftacnbtgljcbcr, meb frcnfpn til Sifciplcnß
glib, Spførfel eller gormne, faaoel fri UnbcrBüßning font
Unbcrftottclfe af Stipcnbier enten fan ophore, eller ben fib?
ftc forminbffcß, er ifte faa ahninbelig befjenbt, font bet
burbe Bare, IjBorfor bet fpneß paßfenbe ber at gjorc æcb*
fontmenbe opimrrffommc paa bette princip.
Set i Slarct 1828 ftiftebe Tfjura^S«l|ter|?e legat
I) ©a Dplagct er beweint tif Unbevgetteffe »eb Uuivcrfttctet, bliver
bet en igetvfeige, at bet falber tilbage tit Stipenbiefonbcn, naar
©tipenbiaren fortaber Stolen itben at bliue biinitterct, l;vab
nu Silfælbet er ineb 3. 5 a cobfen, ber forben er anfert
blanbt be i 2lar UbinctOte. — !2lt ben .ftongelige ©irection i
?(aret 1836 af egen ©rift fatte ©ifciplene fy. $ I). Z f) o r n p
og æ. £ftorup paa Stipcnbiaremeé Vifte, tillaber jeg mig
Oer, fom gaber, at bemærfe meb 'aatneninieligljcb for bette 2ki'iif
raa ©irectioneiiv velvillige Cmforg.

28
ciebe i Staret 1832 eit rcnteba’rcnbe Sapital af 375 Sibb.
r. g. faint en $8el)otbning af 2 9tbb. — 3 Sunii 1839

»ar æcløbet af bc imiblcrtib i gfotecaöfen oppebaarne
Stenter tiUigcmeb obeninelbte æeljolbning 107 Sibb., font

efter gnnbatfenS 3 § igjcn blive at ubfatte, naar ffee
fan paa ben SJtaabc, fem ^unbatfen i mrftforegaaenbc

§ beftemnter.
3 Slarct 1837 forctogcé efter Sp^oratetö gorftag en
^orebrepavatton paa Sat^ebratjTotcnö æpgningcr faabel
inböenbig font ubnenbig.
©c bctpbelige Mangler, font
bervcb bte»e afhjulpne, ere for mange til tyer at opregncé.
Sit gorfTjønnclfe tjente, at faaöet Scefeftiicrne font Syrers
nc3 æarctfcr btebe forfpncbe mob npe Sinbner af et fmag?
fitlberc Ubfeenbe, og Softct i be forjte gipfet. © en Ijete
paa bcnitc Sftanbfa^ttelfe anncnbtc gant belob til 748 3tbb.
48 fi. r. g., Ijooraf .paføbeten ttbrcbebeö af Somtirfcnö

SOtiblcr, jpafobclen ifølge Jfongclig Sicfolution af 21 Sto».
1837 af ßattjebralftolenö Savfe. Sgfaa »eb at foranle#
bige og fremme bette gPretagenbe baue »cbtommcnbc Sin#
tboriteter gjort fig fortjente af Slibe Sat^ebralffolc.

©ramen begpnbcr b. 12te (September cg ^olbeö i felgcnbe Srben:
Öanfl og latinl? Still.
Jeccrbaqen ben 12te (Septbr. alle ©laufet CSimittenbeme inbbefattebe)
•
•
•
ÜTatljematiE og TpbfJ.
SJtanbagen — übe —
Storm. Simittenberne
•
•
«
Xeligiou og Stauff.
©fterm. Simittenbeme
fjriftlig (Dverfcettelfe fra Zatin.
gorm. Simittcnberne og 4be ©laöfe ♦
Siröbagen — 15be —
•
•
^ebvaill.
4
©fterm. alle ©laöfer •
*
•
•
^tfcorie og <Seogtapl>i.
gorm. Simittenberne
Onöbagen — 16be —
«
•
4
ttatuvljiftotie og Tybff.
©fterm. alle ©lasfer 4
4
•
4
Soröbagen — 17be —
(Latin og Orcef?.
giorm. Simittenberne
«
4
©fterm. alle ©laöfer *
(BymnailiF.
♦
•
•
Sooerbagen — 19be —
4
WiatfyematiF.
alle ©laöfer
•
*
A
SJtanbagen — 21be —
4
4
4
4
4
Hatiii.
*
•
•
4
Ströbagen — 22be —
^iftorie og (Seogvapl^ie.
*
•
•
•
•
•
Snöbagen — 23be —
4
Jteligion.
4
4
•
♦
•
4
Soröbagen — 24be —
•
♦
•
4
*
•
grebagen — 25be —
.
•
*
•
•
4
ffirevd.
^ecerbagen — 26be —
4
•
»
4
Sand.
©raminationötiben begpnber l)öer ^ormibbag M 8, ©ftermibbag Äl. 2.
Sen oö anbetroebe Ungbomö goreelbre og ^aarorenbe, faabelfom anbre SfolenS æelpnberc, inbbpbeö
Ijcroeb til at onertnrre ©ramen eg ben £øitibeltgl)eb, meb feilten ben flutteö Siröbagcn b. 29be

(September, cm ©ftermibbagen M 3.
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