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

KORT UDSIGT
over

DEN GRÆSKE KUNSTS
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riE RRITO FOR SKOLKR.

Af
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Rektor for Aalborg Katlicdrahkole.
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Ja“et, som nærmest har givet Anledning til nærværende
Bearbejdelse af den græske Kunsthistorie, ere nogle
Forelæsninger, jeg i to Sommersemestre har holdt over
denne Disciplin ved Sorö Akademi. Disse Foredrag,
der vare beregnede paa at slutte sig til Forevisningen
af Kunstgjenstande i Afbildninger, og hvoraf jeg kun
havde nedskrevet Momenterne, have imidlertid nu un-

dergaaet betydelige Forandringer, idet navnlig Frem
stillingsformen er forandret, en Del mindre vigtigt er
udeladt, og korte Beskrivelser af Kunstværkerne ere
tilfbjede. Ihvorvel Kunsthistorien uagtet den store Ind
flydelse, den vilde kunne have paa Aandens Dannelse,
selv ikke efter den ny Undervisningsplan for de udAidede Skoler vil blive nogen befalet Undervisningsgjeustand i de lærde Skoler, har jeg dog troet, at en
kort Udsigt derover, der sögte at holde sig indenfor
Skolens Grændser og kun berörte det mest bekjendtc,
der endog for en stor Del er gaaet over i de dannedes
almindelige Bevidsthed, kunde være kjærkommen for
Lærere, der buskede at henvise deres Disciple til
et saadant Skrift. At der ikke medfølger Afbildnin
ger, maa jeg selv betragte som en væsentlig Mangel;
dog ville de fornødne Afbildninger, naar de arkitekto
niske Afsnit undtages, næsten alle findes i K. O. Mül
lers Denkmäler der allen Kunst, som ethvert Skolebi-

bliothek let kan komme i Besiddelse af, og Grundteg
ninger af Templer, Afbildninger af SSjler osv. findes
i Atlasset til Kruses Hellas, i Horners Bilder des grie
chischen Alterthums og mange flere Skrifter, af hvilke
Skolebibliothekerne vel altid eje et eller andet.
At Fremstillingen nærmest slutter sig til K. O.
Müllers Handbuch der Archaeologie der Kunst, vil ikke
kunne undgaa den kyndige Læser; dog har jeg tillige
benyttet ikke faa andre Skrifter og Billedværker og
navnlig den rigtignok kun ringe Lejlighed til Avtopsi,

som Kjøbenhavns forskjellige Antiksamlinger frembyde.
Skulde nærværende Udsigt, hvoraf kun et lidet
Antal Exemplarer kommer i Boghandelen, finde nogen
Udbredelse, vilde det være mig kjært ved Lejlighed
paany at udgive den forsynet med de fornödne Afbild

ninger.
Aalborg i Juni 1846.

Indledning.

1. Ved Kunst i mere omfattende Betvdning forstaas en Fremstilling af det skjönne. Den indvirker
paa en behagelig Maade paa Aanden igjennem Synets

eller Ilörelsens Sans eller begge disse tilsammen, og
betjener sig for at frembringe sin Virkning af meget

forskjeliige Midler, hvorved den antager de forskjelligste Skikkelser. Saaledes omfatter den Digte- og
Talekunst, hvis Middel Sproget er, Danse- og Skue
spillerkunsten, der som Middel betjener sig af Menne
sket i bevæget Tilstand, Tonekunsten, der beroer paa
Luftsvingningernes indbyrdes Forhold, og endelig den
saakaldte formende eller bildende Kunst, der som
Middel betjener sig af forskjeliige Naturfrembringelser, som den omformer til Skikkelser, der behage
Öjet.

Den formende Kunst, der som oftest i ind
skrænket Forstand simpelthen kaldes Kunsten, er Gjenstand for Kunsthistorien, der giver en Skildring af
dens Oprindelse og Skæbne.
An>n. Kunsthistorien, ledsaget af en Fremstilling af
de til Kunstværker benyttede Stoffers Behandling og de
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fremstillede Gjenstandea Betydning og Anvendelse, be
nævnes ofte Arkæologi (åf%a/oXoy/a), et Udtryk,

der i Oldtiden brugtes i en langt mere omfattende Be
tydning og indbefattede, hvad vi nit kalde Oldsager
(Antikviteter) og Sagnhistorie.

3. Den formende Kunst eller, som vi herefter
ville kalde den, Kunsten fremtræder under tre forskjellige Hovedformer. Enten er den 1) Bygningskunst
(Arkitektonik), der frembringer regelmæssige og med

passende Prydelser forsynede Bygninger, eller 2) Bil
ledhugger- og Biliedstöberkunst (Plastik), der frem
bringer Skikkelser af Guder, Mennesker og Dyr eller
skjönne Kar ved en Omformen af haarde eller blod
gjorte Stoffer, eller 3) Tegne- og Al. 'erkunst (Grafik),
der ved at anbringe Afvexling af Lys og Skygge, ofte
ogsaa ved Farver, frembringer Figurer paa Overfla
den af andre Gjenstande.
4. Efterhaanden som et Folk tiltager i Udvikling
og Dannelse, begynde dets Forsög paa at frembringe
disse forskjellige Arter af Kunsten, der ofte end mere
uddannes ved Bekjendtskabet med andre Folk, som
allerede have bragt det videre i en eller anden Kunst
art; ja hele Kunstarter overföres undertiden fra det
ene Folkeslag til det andet. Saaledes har den græske
Kunst, der paa Grund af Folkets store aandelige Dyg
tighed og de Opmuntringer, den havde i den græske
Religions Beskaffenhed og Nationens hele Tænkemaade,
tidlig hævede sig til et höjt Trin, givet Anledning til
Udviklingen af en Kunst hos Etruskerne og efter at
være geraadet i Forfald i Grækenland selv fortsat sig
hos Romerne, der heri som i saa meget andet efterlig
nede deres Lærere Grækerne. Fra Romerne har den
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igjeii forplantet sig til den nyere Tid ved Efterligning.
5. Den græske Kunsthistories Kilder ere dels de
Efterretninger, der findes hos græske og romerske For
fattere, af hvilke Pausanias og den ældre Plinius især
fortjene at nævnes, dels de bevarede Kunstværker selv.
Uagtet disse ere temmelig talrige, udgjöre de dog
kun en meget ringe Del af hvad Oldtiden frembragte,
og höre for störste Delen til dens sildigere Frembrin
gelser. Dog maa det bemærkes, at mange af de be
varede Kunstværker ere Efterligninger af ældre Arbej
der, hvorom de saaledes kunne give en Forestilling.
6. Grunden til, at saa faa Kunstværker ere be
varede, maa fornæmmelig söges i de mangfoldige Ödelæggelser, hvorfor de allerede tidlig bleve udsatte. I
Grækenland selv tilintetgjordes meget ved de hyppige
indvortes Krige, saasom dem Aitolerne og Filip 5 af

Makedonien forte i det tredie Aarhundrede, og ved
Romernes Erobring af græske Byer i det andet Aar
hundrede. Meget fortes efterhaanden til Rom, f. Ex
efter Syrakus’s Erobring af M. Marcellus (212) og
Ambrakias Indtagelse af M. Fulvius Nobilior (1S9),
efter L. Paullus’s og Q. Metellus's Sejre i Makedonien
(168 og 148) og især efter Korinthos’s Erobring af L.
Mummius (146). Ved sildigere Erobringer, ved Kjöb
og især ved Statholdernes Plyndringer kom i den fol
gende Tid flere og flere Kunstværker til Rom, saasom
ved Sulla (83), Lucullus (67), Pompejus (63) og Ver
res (70), samt endelig under Nero, der borttog en
Mængde græske Kunstværker. I en sildigere Periode
samledes ogsaa mange Kunstværker i Konstantinopel,
men de i Rom opdyngede Kunstsager lede overordent
lig ved Plyndring og Ødelæggelse under Folkevandrin1*

4
gen, f. Ex. ved Alarik (410), Gajserik (455) og de östgothiske Konger (6te Aarh.), og i Konstantinopel gik
meget til Grunde ved en Række voldsomme Ildebrande,
ved Billedstormernes Ôdelæggelser og tilsidst ved By
ens Erobring af Korsfarerne (1204) og Tyrkerne (1453).
— De bevarede Kunstværker ere dels fundne paa de
res oprindelige Plads, hvilket især er Tilfældet med
Bygninger og deres Prydelser, dels opgravede af Grus
dynger, især i Rom og denne Bys Nærhed. En sær
egen med Kunstværker smykket Levning fra Oldtiden
udgjëre de udgravede Dele af Byerne Herculanum og
Pompeji, der endnu næsten i et og alt have samme
Udseende, som da de i Aaret 79 bleve begravede af

den fra Vesuv udstrømmende Aske.
'5 '. Forsaavidt som de Kunstværker, der saaledes
bleve fundne, kunde flyttes, bleve de ved Middelalde
rens Ophor Gjenstaude for Opbevaring i Museer. Da
de hyppig vare beskadigede, sögte man at raade Bod
herpaa ved Istandsættelse og Tilföjelse af de tabte
Dele (Restavration), hvorved man imidlertid begik
mange Fejl. Efter at man en Tid lang næsten gan
ske havde indskrænket sig til at samle og istandsætte
de fundne Kunstværker, gjorde man dem i nogen Tid
især til Gjenstaude for antikvariske Undersøgelser; man
betragtede dem som Kilder for Oldsager og Historie
og samlede Efterretninger om de gamles Levemaade
og deslige af Kunstværkerne og deres Indskrifter. En
delig indförte Winckelmann i Slutningen af det 18de
Aarh. en ny Betragtningsmaade, der tog Hensyn til
Gjenstandenes Værdi som Kunstværker, hvori det
skjönnes Ide mere eller mindre heldig var udtrykt.
8, Den græske Kunst har haft tre Perioder, hver
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med sin Karakter. Den forste Periode er Kunstens
Barndomsalder, hvori den söger at finde en Form og

endnu kæmper med Mangel paa Haandværksfærdighed.
Denne Periode, der falder sammen med Litteraturens
iörste Periode, gaar fra de ældste Tider til Midten
af det 6te. Aarli. f. Kr. (— omtr. 550). Efter den fol

ger den anden Periode, Manddomsalderen, i hvilken
Grækerne i Kunsten som i Litteraturen og andre
Retninger e-fterhaanden bringe det til den højeste Grad
af Fuldkommenhed.
Denne Periode gaar til Slutnin
gen af det 4de Aarh. (— omtr. 300) og efterfölges af
den tredie Periode, Kunstens Oldingsalder, hvori den
efterhaanden mere og mere gaar tilbage.

Förste Periode.
Fra do ældste Tider til omtr. 550 f, Kr.

i) . 1 Kunstens forste Periode finde vi kun ned
lagt Spiren til dens senere blomstrende Tilstand. Den
Hovedart, der fürst blev bragt til nogen Fuldkommen
hed, var Bygningskunsten, som dog længe vedblev næ
sten blot at være et Haandværk.

A.

Arkitektouik.

1O. De ældste mærkelige Bygninger i Grækenland
vare de saakaldte kyklopiske, der opfortes af Stenmasser,
som i den ældste Tid dyngedes ovenpaa hverandre, uden
at der toges Hensyn til Stenenes Form. Senere valgte
man med Omhu Stene, der paa Grund af deres Form
kunde ilutte i hverandre, og udfyldte de uundgaaelige
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Aabninger imellem dein med mindre Stene; tilsidst

ti I huggede man Stenene i forskjellige Former saaledes,
at der ingen Aabninger kunde opstaa imellem dem,
og deres Sider bleve jævne.
Ved ingen af disse

Fremgangsmaader anvendtes noget Bindingsmiddel, men
Stenene bleve liggende paa deres Plads alene paa
Grund af den betydelige Vægt, de havde. Fra denne
kyklopiske Bygningsmaade var Overgangen let til den
senere brugelige med Stene af firkantet Form (Kvader
stene), der ogsaa benyttedes ved Opförelsen af Tem
pelbygninger.
11. Templerne dele sig efter Bygningsmaaden i
doriske og ioniske, der især adskille sig fra hverandre
ved Søjlernes og Gavlenes Beskaffenhed. Det doriske
Tempel, hvis Karakter minder om en Tid, da slige
Bygninger opfortes af Træ, bæres i det mindste for
en Del af Siijler (¡rrüXo/, ¡aoves), som ikke have noget

Fodstykke {ßocms), men hvile umiddelbart paa Grunden,
og som efterhaanden blive smallere og tilsidst ende
sig i en Kapitæl (¡aovóa^avov), der blot bestaar af

nogle faa firkantede eller runde ovenpaa hverandre
lagte Stenplader. Ovenpaa Söjlerne hviler en glat
Hovedbjælke (JitistvKiov, liai, architrave), hvorover Fri
sen (t,ávv¡) findes, der bestaar af en Række fremsprin
gende Bjælkehoveder (r^'ykc/øo/) og Aabningerne imel
lem disse (fieróvai), der i Almindelighed ere lukkede
med Plader. I Gavlfordybningen (¿fro?) anbragte Korinthierne allerede tidlig Prydelser.
12. Den ioniske Tempelbygnings Sejler hvile paa
Fodstykker, ere lige tykke overalt og slankere end
de doriske Söjler. De ende foroven i de saakaldte
Voluter (¡c^oí), Snirkler, der til alle Sider springe ud
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fra Söjlen og forestille Væderhorn. Frisen
er glat, uden Afdelinger og i Almindelighed smykket
med Dyrebilleder.
13. Nær beslægtet med den ioniske Söjle er
den korinlhiske, som adskiller sig fra hin ved sin Ka

pitæl, der foruden Voluterne, som her ere noget min
dre end paa den ioniske Söjle, er prydet med eftergjorte Akanthosblade.
14. Alle tre Slags Söjler ere som oftest kannelerede (paß^aroi), det er riflede med indhuggede Striber
efter Længden, hvilke paa den doriske Söjle stöde tæt
til hverandre, saa at de kun adskilles ved en skarp Kant;
paa den ioniske og korinthiske derimod staa de længere
fra hverandre, saa at de blive adskilte ved glatte
Flader.
15.

Tempelbygningerne ere enten runde eller

firkantede- De runde kaldes vaoi /¿ovémegoi og have
rundt omkring Söjler, der ere indsatte i Muren; de
firkantede have efter deres Beskaffenhed mange forskjellige Navne. Nogle af dem have blot to fritstaaende Söjler midt paa Forsiden og ere forövrigt om
givne af Mure, som paa Forsiden i lige Linie med
hine Söjler have fremspringende söjledannede Hjörner
(vaol ¿v
, templa in antis), andre have fritstaaende Söjler paa hele Forsiden (nací ^¿o-tuKoi) , an
dre baade paa For- og Bagsiden (v.
ô^tu^cî), at
ter andre have Sôjlerækker til alle Sider, dels enkelte
(v.
dels dobbelte (v. ^in-reçoi) , dels endelig
enkelte, men saaledes anbragte, at de se ud som dob
belte (n. tyeu^oH-rTefioi). De paa alle Sider med Söjler

omgivne Templer frembyde desuden indenfor Söjlerne
baade til For- og Bagsiden Udseendet af et Tempel
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med Hjörnepiller (t. in antis).

I nogle Templer fin

des i Midten en aaben med Söjler omgiven Plads,
hvoraf Bygningen faar Navnet uxaiSooç. Efter Antallet

af de paa Forsiden anbragte Söjler benævnes Temp
lerne
¿^åøTuKej, öxt&ttu'Koi. (Parthenon i Athe
nen er saaledes vais viiji~Teaos
viraifyoç.)
16. Til de mærkeligste bevarede Levninger af
denne Periodes Bygningskunst horer en Del af Ring

muren om Borgen i Mykenai med den saakaldle Löveport, opfort af store raat tilhugne Kvaderstene med
en uhyre stor Overligger, ovenover hvilken der er en
trekantet Aabning, dækket med en Plade, hvorpaa
tvende Löver, der sætte Forbenene paa en Slotte, ere
udhuggede.
Fremdeles det saakaldte Atreus’s Skat
kammer i Mykenai, en af Kvaderstene opfort rund
Hvælving med en tilbygget lav Indgang og en pyrami
dalsk Port. Hvælvingen er dannet ved, at de oven
over hinanden horizontalt hvilende Stene bestandig ere
skudte længere frem imod Bygningens Midtpunkt; en
eneste stor Sten slutter den hele Hvælving.

B.

Plastik.

IT. Plastikken viste sig paa denne Tid især i
Frembringelsen af Prydelser paa forskjeliige Kar og
Redskaber af Metal, der dels bleve stöbte, dels sam
menloddede. I Lodning udmærkede sig især Glaukos
fra Khios (omtr. 600), i Stöbning flere Kunstnere fra
Samos, saasom Rhoikos (omtr. 600) og Theodoros. Et
berömt Kunstværk henhorende til denne Art af Arbej
der var den saakaldte
•KuvJ'éXou, en af den korinthiske Tyran Kypselos (655—625) til Templet i
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Olympia skjænket Kiste af Cedertræ med indlagte og
graverede Figurer af mythisk Indhold,
IS. En Hovedgjenstand for Kunsten bleve Gude

billederne,

I Begyndelsen havde man ladet sig nöje

med Stene og Træstykker, der uden at være tildan
nede i menneskelig Skikkelse skulde forestille Guder.
Til disse saakaldte traíña (Tegn paa Gudens Nærvæ
relse) hörte saaledes tvende ved et Tværstykke for
bundne Bjælker i Sparta, der forestillede Dioskurerne.
Siden gav man Stenen eller Træklodsen et menneske
ligt Hoved og undertiden tillige istæden for Arme et
Par fremspringende Hjörner til at hænge Kranse paa.

Fra disse Stotter, der kaldes ¿yjaï, fordi man især

hyppig paa denne Maade fremstillede Hermes, gik man
over til en ny Form, ^åava, hvorved forstaas Træbil
leder forsynede med Hoveder, paa hvilke Arme og

Ben vare antydede ved Udskæring men endnu ikke
adskilte fra den övrige Krop.
19. De mærkeligste af disse stive Figurer ere
de saakaldte naXÁtó/«, Pallasbilleder, der sædvanlig

forsynedes med Hjælm, Skjold og Lanse, og ved Ma
ling og iförte Klæder skalfedes Lighed med menneske
lige Skikkelser. Til disse
hörte ogsaa den efesiske Artemis’s Billede, hvoraf mange med talrige Pry
delser overlæssede Efterligninger endnu findes. Disse
have sort Hudfarve og ere indhyllede i en lang Klæd
ning, som er prydet med en Mængde Réliefs og et
stort Antal Bryster.

ÄO. Tilsidst forsögte man paa at danne fuldstæn
dige Gudebilleder med fritstaaende Ben og Arme
(¿yapara), og anvendte hertil flere Stoffer, som Me
taller, brændt Ler
&ot), Sten og Træ, Som
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Exempel paa et saadant a<ya\^a fortjener at nævnes

den af Kypselos i Olympia opstillede Zens af ham
ret Guld.
De mærkeligste endnu bevarede Pröver paa
denne Periodes Plastik ere et Par ved Udgravning af
»1.

et stort Tempel i Selinus (paa Sicilien) fundne Meto-

per af Marmor, der i Basrelief forestille Perseus, som
dræber Medusa, og Herakles, som bortbærer to af de
röveriske Kerkoper (ved Efesos). Figurerne paa disse
Metoper ere ikke vel proportionerede men altfor korte
og tykke, de mindre Legemsdele, saasom Hænder o.
s. V., ere skjödeslöst udarbejdede, Haaret er paa en

stiv og unaturlig Maade regelmæssig ordnet i krusede
Lokker, og det hele vidner om en meget ringe Kunst
færdighed.

C.

Grafik.

Tegnekunsten, thi en egentlig Malerkunst
var paa denne Tid endnu ikke opstaaet, indskrænkede
sig til at frembringe Omrids af Figurer, som derpaa
udfyldtes med en enkelt Farve. Den anvendtes især
paa Vaser eller Kar af brændt Ler, der vare af for-

skjellig Form og bestemte til meget forskjelligt Brug.
De til denne Periode horende Vaser vare enten lyse
gule uden Glans med mörke Figurer eller rödgule og
ferniserede med sorte Figurer. Vi have endnu et ikke
ubetydeligt Antal Vaser, der kunne give en Forestil
ling om disse ældste Vasers Udseende og de derpaa
anbragte Figurers Behandling. Figurerne ere i Teg
ningen meget mangelfulde og snarere blot antydede
end virkelig udförte.
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Anden Periode.
Fra omtr. 550 f, Kr, til omtr. 300 f. Kr,

»3. Ligesom i alle andre Retninger den græske
Aand i denne Periode kom til at vise sig i sin fulde
Kraft, saaledes bragtes ogsaa den Bestræbelse for at
frembringe en national græsk Kunst, der var begyndt
i forrige Periode, i denne til sin Fuldendelse. Den
blomstrende Tilstand, hvori Digtekunsten, navnlig den
lyriske og dramatiske Poesi, befandt sig, bidrog ikke
lidet til at vække Kunstnernes Ideer og uddanne deres

Smag, og den videnskabelige Sans og vidt udbredte
Dannelse, som herskede i denne Tidsalder, greb ogsaa
Kunstens Udövere, der ikke blot stræbte efter at komme
til Bevidsthed om deres Opgaves Beskaffenhed, men

endogsaa ofte skriftlig behandlede Kunstens Theori.
!®4,

Uagtet de forskjellige Hovedarter af Kun

sten alle i denne Periode naaede deres Højdepunkt,
er den mest fremtrædende dog Plastikken, hvis Udvik
ling meget befordredes ved den Skik, man havde ind
fort, at opstille Billeder af de Athleter, der havde sej
ret i de hellige Lege,

A.

Arkitektonik.

Ä5. Der opfortes i denne Periode et betydeligt
Antal store og pragtfulde Templer rundt omkring i
Grækenlands forskjellige Egne, Nogles Bygningsmaade
var dorisk, andres ionisk; i nogle Bygninger saa man
en Forening af begge disse Arter, saa at for Exempel
den udvendige Side var dorisk, den indvendige ionisk
eller tildels korinthisk, eller omvendt,
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26.

Til de mærkeligste ioniske Tempelbygnin

ger hörte
Heras Tempel (tí ‘Hçalov) paa Samos, det störste

af de Templer, Herodot kjendte.

Det var efter Ri

melighed opfort under Polykrates’s Regjering (f 522)
og smykket med Billedhuggerarbejder af Datidens stör
ste Kunstnere.
Artemis's Tempel (ri ’
i Efesos, der ef
ter længe at have været under Bygning fuldendtes om
trent Aar 400 og regnedes blandt Verdens syv Under
værker, hvorfor ogsaa Herostratos ved at sætte Ild der-

paa (356) haabede at opnaa Udödelighed.

Athena Aleas Tempel i Tegea, det störste og

skjönneste af de peloponnesiske Templer, opfort af
Billedhuggeren Skopas, var kun udvendig af ionisk
Bygningsmaade, men havde indvendig doriske og korinthiske Söjler.
2T. Til de vigtigste doriske Tempelbygninger
udenfor Athenen höre:
Apollons Tempel i Pytho (Delfoi) med det berömte Orakel. Dets Opförelse begyndte 548.
Apollon Epikurios’s Tempel ved Figalia i Arka
dien, opfort af Iktinos fra Athenen, var kun udvendig
dorisk, men havde indvendig ioniske Söjler. Af dette
Tempel findes endnu Levninger.
Zeus Olympios’s Tempel (ro' 'Ohvyrtieiov) i Olym
pia, med Feidias’s berömte Zeusstatue.
Zeus Olympios's Tempel i Akragas og tre store

Templer i Selinus ere endnu ikke ganske tilintetgjorte.
28. I Athenen, hvis ældre Templer vare bievne
opbrændte af Xerxes, anvendte man i den folgende
Tid de Skatte, der især indkom ved Bidrag af de for-
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bundne Sömagter (oí (pó^oi ran
til at opföre
en Mængde Pragtbygninger, der for störste Deien
bleve opförte eller i det mindste begyndte under Perikles’s Styrelse. Saadanne Bygninger vare Dionysos-

iheatret, det til musikalske Øvelser bestemte Odeion
ÇShleîoi/), Theseus's Tempel (to'
der endnu er
i temmelig god Stand, og flere Bygninger, der dels

tjente til Befæstning af Akropolis, dels vare opförte
ovenpaa denne stejle og golde Klippe, der dannede
Athenens Middelpunkt og Fæstning.
20. Ved den överste Ende af den eneste tem
melig stejle Opgang til Akropolis befandt sig de saakaldte Propylæer (t« n^offóXa/a), en Indkjörselsport

med Sideporte,

bestaaende af Söjlerækker.

Foran

denne Indgang befandt sig to Sidebygninger, af hvilke
den, der vendte imod Nord, indeholdt en Malerisam
ling, hvorfor den kaldtes Hotul^., den anden derimod
mod Syd tjente til Vagtstue. Foran sidstnævnte stod
paa en lavere Afsats af Klippen et lille til Nike (N/«»j
aimpo?) indviet Tempel.
30. Ovenpaa den nogue Klippeflade, der dan
nede Toppen af Akropolis, fandtes blandt andre Byg
ninger to mærkelige Templer, nemlig tí Tpxiruov og
o’ na^evåv. Erekhtheion var et ionisk Tempel af en
særegen Bygningsmaade med tvende Hovedafdelinger,
indviede til Athena Polias (efter hvem Templet ogsaa
ofte benævnes) og Erekhtheus’s Datter Pandrosos (to'
HavZaoaûov). Til denne sidste Hoveddel af Templet
hörte en Hal omgiven af Karyatider, det er Söjler,
som forestille menneskelige Figurer, i hvilken man saa
det efter Sagnet af Athena plantede hellige Oliventræ

tø popa) og den Saltkilde tø ’Epe%fyls Ufan»), som
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Poseidon under sin Kamp med Athena om Besiddelsen

af Attike havde frembragt.

31« Parthenon, indviet til ’A^va Haberos, var et
af pentelisk Marmor opfort dorisk Tempel, hvis Byg
mester var Iktinos fra Athenen. Det var et vaèç
¿%áaruXo<? viratfyoç, i hvis Hoveddel, ri snató^Tt^ov kaldet,
fordi den var 100 græske Fod lang, Athenas af Feidias

forfærdigede Billedstøtte stod under aaben Himmel.
Gavlfordybningerne mod Ost og Vest vare prydede
med kolossale Statuer, og Frisens Metoper forestillede
i Hautrélief Kampe med Kentavrer og andre mythiske

Scener. Frisen om den indre Hovedbygning (equis-,
celia) forestillede i Basre'lief Optoget paa Festen 11«Alle disse Billedhuggerarbejder vare i det

mindste for störste Delen udgaaede fra Feidias’s Værk
sted og forfærdigede under hans Tilsyn.

32. Udenfor Athenen fandtes i Attike blandt
andre mærkelige Bygninger flere store doriske Temp
ler, saasom Nemesis’s Tempel i Rhamnus, Athenas
Tempel paa Forbjærget Sunion og Demeleis Tempel i
Eleusis (t¿ ’EKiueiviov), bygget af Iktinos.
33. De mærkeligste af denne Periodes Bygme
stre vare:
Iktinos fra Athenen, Perikles’s samtidige, der op
forte Parthenon, Demeters Tempel i Eleusis og Apol
lons Tempel ved Figalia. Han havde ogsaa skrevet
om Bygningskunsten. Hippodamos fra Miletos, i 5te
Aarh., der anlagde de skjönne Byer Peiraieus, Thurioi
(446) og Rhodos (408).

IS.
34.

Plastik.

Billedhugger- og Billedstöberkunsten uddan

15
nedes i denne Periode til sin højeste Fuldkommenhed
igjennem forskjellige Stadier, der have hver sit Særkjende. De ældste Kunstnere, der endnu for en stor

Del kæmpede med Mangel paa Haandværksfærdighed,
sögte fornæmmelig af religiöse Hensyn med en vis
Ængstlighed at bevare Ligheden med den foregaaende

Periodes tvungne Mandr. Medens de derfor under
Paavirkning af det Naturstndinm, som den hyppige
Forfærdigelse af Athletbilleder fremkaldte, efterhaanden vandt större og större Frihed i Behandlingen saavel af Grupper som af enkelte Figurer, bibeholdt de
dog meget af det overleverede i Fremstillingen af en
kelte Legemsdele, i Figurernes Klædedragt m. m,, og
i Gudebillederne var man især længe utilböjelig til at

afvige fra den ældre Form. Senere maatte imidlertid
disse Hensyn vige for en naturtro Fremstilling, der
satte sig til Formaal at gjengive de ophøjede ideale
Forestillinger, som Kunstnerne dannede sig om Guder
og Heroer, og igjennem et Stadium, hvorpaa Omsorg
for at frembringe en storartet Virkning ved Kunstvær

ket i dets Helhed havde Overvægten over Omhu for
den nøjagtigste og fuldkomneste Udførelse af hver en
kelt Del, naaede Kunsten tilsidst et Punkt, hvorpaa
den forbandt Bestræbelsen for en fuldendt Udförelse
af de enkelte Dele med Mesterskab i Kompositionen,
men dog ikke saa meget sögte at gjöre en storartet
som en ved Ynde henrivende Virkning.
35. Perioden kan efter Plastikkens forskjellige
Standpunkt inddeles i tre Tidsaldere, der hver har sin
ejendommelige Stil, nemlig den hieratiske, hvori Hen
synet til den Skikkelse, de ældste Gudebilleder havde,
var stærkere end Hensyn til hvad Natur og Kunst
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fordrede; den ophöjede, der sögte at fremstille Idea

ler paa den ved Simpelhed og Majestæt mest gribende
Maade; og den grati'ôse, der sögte at gjöre Virkning
ved Ynde og Harmoni imellem alle Kunstværkets for-

skjellige Dele.
1. Den liieratiske Stil.

36. De gamle kunstlose Gudebilleder bleve i
denne Tidsalder ofte Gjenstaude for Efterligning, idet
man f. E. i Kolonierne hyppig sögte at skaffe sig Ko
pier af Moderstatens vigtigste Guddomme. Dog for
bedrede man ofte de gamle Former, saasom ved at
anbringe Arme, Ben og Hoved af Marmor paa Figu
rer, der forövrigt vare af Træ
¿x^ó\iSra).

Denne Fremgangsmaade gav Anledning til större Fri
hed i Stillinger, idet Arme og Ben ikke længere blot
antydedes, men bestemt adskiltes fra Kroppen.
37. Et Stof, der ikke sjælden benyttedes ved
Forfærdigelsen af Gudebilleder, var Elfenben. Man
overtrak en Kjerne af Træ med udskaarne og böjede
Elfenbensplader, saa at hin aldeles skjultes og hele

Figuren syntes at bestaa af Elfenben. Deslige Bille
der forsynedes i Almindelighed tillige med en Klæd
ning af stöbt Guld, hvoraf Benævnelsen ¿yåX/iara
XçuaeKeQàvrivu har sin Oprindelse.

Man har i den

nyere Tid betegnet denne Gren af Billedhuggerkun
sten med Navnet Torevtik, der er laant af Grækerne
selv, som imidlertid brugte Ordet ró^tupa i en mere
udstrakt Betydning og derved betegnede ethvert ud
graveret Arbejde, hvad enten Stoffet, hvoraf det var
forfærdigct, var Elfenben, Metal eller af anden Art.
38.

Guderne fremstilledes snart staaende, snart
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fremadskridende, snart siddende paa Pragtstole
5fci). Ofte rare de kolossale og bare paa Haanden

mindre

Figurer,

der ligeledes

forestillede Guder.

Foruden Gudebillederne vare Billeder afAthleter i de
for deres Kunst ejendommelige Stillinger en hyppig
Gjenstand for Billedhuggernes Fremstilling, da det
efterhaanden var bleven Skik i Olympia og andre Ste
der at opstille Billeder af dem, der havde sejret i de
paa Stedet holdte hellige Lege. Dçn store Afvexling
i disse Figurers Stilling, idet Löberen fremstilledes i
fuldt Löb, Bryderen i Kamp osv., kunde ikke andet
end have en saare gavnlig Indflydelse paa Elastikkens
Fremskridt i det hele, da Sans for en naturtro Frem
stilling og Studium af det menneskelige Legemes Ud
vortes og Bygning derved næredes og opmuntredes,
og den saaledes erhvervede forögede Indsigt ogsaa
mere og mere begyndte at gjöre sig gjældende ved

Billeder af Guderne.
Anm> Det var ikke blot af Athleter, men undertiden,
skjont endnu-temmelig sjælden, ogsaa af andre berömte
Mænd, at man opstillede Portrætstatner. Harmodios og
Aristogeiton skulle have været de forste, der paa denne
Maade hædredes i Athenen.

39. Kunstværkerne vare dels enkeltstaaende Sta
tuer, dels Grupper bestemte til Prydelse for et Tem
pels Gavlfordybning, eller Basreliefs, der smykkede
Tempelfriser, Altere eller lignende Gjenstande. Af
bevarede Kunstværker fra denne Tidsalder, eller i det
mindste i den hieratiske Stil, fortjene at nævnes flere
Billeder af Athena, navnlig den saakaldte dresdenske
Pallas og Pallas fra Villa Albani i Rom, der begge ere
overordentlig stive og tvungne i Stillingen, ligesom
2
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ogsaa Haaret og andre Biting röbe Mangel paa Frihed
og Færdighed i Behandlingen. Lignende stive Gude
billeder findes paa et Fodstykke af Marmor, der i Basrélief forestiller Herakles og Apollon i Strid om den
delfiske Trefod, som hin vil röve, og paa et tresidigt

Alter, der fra Villa Borghese er gaaet over i Louvre,
og hvorpaa de 12 store Guder, Horaerne, Kharitterne
og Moirerne ere fremstillede, ligeledes i Basrelief.
40. Den mærkeligste Levning af denne Tidsal
ders Billedhuggerkunst ere dog de saakaldte æginetiske
Monumenter, der i Aaret 1811 bleve fundne ved Ud
gravningen af et Athenatempel paa Aigina. De fundne
Statuer ere af Marmor og höre til tvende symmetriske
Grupper, der have udfyldt Templets to Gavlfordyb
ninger. Begge Grupper have forestillet Kampe imel
lem græske og trojanske Helte; i den ene finde vi
Athena som den midterste Figur og gjenkjende blandt
de kæmpende Helte paa Grækernes Side Aias ogTeukros, paa Troernes Hektor og Paris, der söge at be
mægtige sig Patroklos’s Lig. I den anden Gavlfordybning, af hvilken flere Figurer savnes, har en lignende
Scene været fremstillet; af de bevarede Statuer er

Herakles som Bueskytte kjendelig. Symmetrien har
i begge Grupper været omhyggelig iagttaget, saa at
bestandig en Græker og en Troer have svaret til hin
anden, f. Ex. Teukros og Paris som Bueskytter i knæ
lende Stilling ligeoverfor hinanden i den ene Gavl.
Der findes endnu Spor af, at Figurerne have været be
malede, og af forgyldt Bronze, navnlig paa deres Vaaben og Attributter. Medens Heltene næsten alle ere
fremstillede nögne og med Undtagelse af det stive
Haar og Skæg ere behandlede med Frihed og i Over-
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ensstemmelse med Naturen, er Gudinden Athena ind

hyllet i et langt Klædebon og rober ved en paafal
dende Stivhed i Holdning, at Kunstneren ikke ved
Gudebilledet vovede at Çærne sig fra det sædvanlige
eller gaa paa egen Haand. Alle Figurerne have dog
mere eller mindre skarpe Former og ere altfor korte
og muskulöse.
41. Foruden Aigina, hvor en berömt Kunstner
skole blomstrede, vare Argos og Sikyon Hovedsæder

for denne Tidsalders Kunst. Iblandt de aiginetiske
Kunstnere glimrede især Kallon (omtr. 530) og Onatas (omtr. 450), der begge stöbte Bronzebilleder; for

uden disse udmærkede sig mest Kanakhos fra Sikyon
(omtr. 500), Agoladas fra Argos, Polykleitos’s og My
rons Lærer (omtr. 500—’460), Kalamis (omtr. 480—
430), hvis Billeder af Heste roses meget, og hans sam
tidige Pythagoras fra Rhegion, dar skal have lagt Vind
paa en naturligere og nøjagtigere Fremstilling af Haar,
Muskler, Aarer og deslige mindre Dele af det menne

skelige Legeme, som tidligere vare forsömte af Kunst
nerne.
3. lien ophøjede Stil.

4». Ved den foregaaende Tidsalders Bestræbelser
var Vejen banet for den af traditionelle Typer uaf
hængige Fremstilling af kunstneriske Idealer, som ud

mærkede de til den ophöjede Stil henhörende Kunst
nere. Alvor og nogen Haardhed og Strænghed fand
tes dog i Almindelighed i deres Værker og vare for
en stor Del begrundede i de behandlede Gjenstandes
Beskaffenhed. — Tidsalderens Kunstnere dele sig i to

a*
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Skoler, der efter deres Hovedsæder Athenen og Si-

kyon benævnes den attiske og den sikyoniske.
a) Den attiske Skole.

43.

Den attiske Skoles Begründer og mærkelig

ste Kunstner var
Feidias (ÿeïiias) fra Athenen, der var samtidig med
Perserkrigene og en Ven af Perikles. Paa Grund af
denne Forbindelse var det ogsaa, at Perikles’s Mod
standere, der grebe alle Midler til at krænke den
mægtige Folkeleder, som de ikke saa sig i Stand til

at styrte, anklagede Feidias for Underslæb, og da
denne Beskyldning modbevistes, for at have spottet
Guderne ved at anbringe Perikles’s og sit eget Billede
paa den af ham forfærdigede Athenas Skjold, Fei
dias blev kastet i Fængsel, hvor han skal være död i
Aaret 432,
44. Feidias’» Virksomhed som plastisk Kunstner
var overordentlig stor og udstrakte sig over hele Græ
kenland,- dog var hans Födeby Athenen i Besiddelse

af hans fleste Værker.

Til de Kunstværker, der ud

gik fra hans Værksted, höre de i §31 omtalte Billed
huggerarbejder, der have smykket Parthenons Friser
og dette Tempels Gavlfordybninger. De i disse an
bragte Kolosser have paa den östlige Side forestillet

Gudernes Forsamling som Vidne ved Athenas Födsel
af Zeus’s Hoved, paa den vestlige Athena og Poseidon
i Strid om det attiske Land og de indenlandske He
roer som Vidner og Dommere. Af disse Statuer ere
nogle bevarede og ligeledes en betydelig Del af Fri
serne; de fleste af de bevarede Arbejder findes i Lon
don i British Museum, hvorhen de ere bragte af Lord
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Elgin, som i Begyndelsen af dette Aarhundrede bort
tog dem fra Parthenon, hvor nogle dog endnu be
finde sig,
45. Feidias’s berömteste Statuer vare folgende:
’Afyvä U^ópa^o?, et 50—60 Fod höjt Bronzebil

lede, forestillende Athena bevæbnet med Skjold og
Lanse i krigerisk Stilling. Denne kolossale Statue var
anbragt under aaben Himmel paa Toppen af Akropo

lis, og knejsede saa höjt i Vejret, at den kunde ses
af söfarende, der sejlede omkring Sunion.
'Afyvâ Ha^ivoç, et i Parthenons Hypaithron an

bragt 39 Fod höjt Billede af Athena, forfærdiget af
Elfenben med et langt Klædebon af stöbt Guld, hvor
til der skal være medgaaet 40 Talenter Guld. Athena
stod oprejst, havde Lanse og Skjold hos sig og bar

paa Haanden en 4 Alen höj Nike, der ligeledes var

af Elfenben og Guld. Statuen selv udmærkede sig ved
ædel Simpelhed, men Attributterne vare udstyrede
med overflödige Prydelser.■ Paa Skjoldet var saaledes
anbragt en Afbildning af Kampen med Giganterne og
Amazonkampe, paa Randen af Gudindens Sandaler saas
Afbildninger af Kampe med Kentavrer i Basre'lief.
Skjold, Lanse og flere Attributter vare af Bronze.
Zd? ’O^úpirio?, 40 Fod höj, siddende paa en Pragt
stol af Cedertræ, hvis rigt smykkede Fodstykke var
12 Fod höjt. Guden holdt paa den höjre Haand en
Nike, i den venstre et af flere Metaller sammensat
Spir med en Orn. Dette Billede, der ligesom Athena
Parthenos var af Elfenben og Guld, var Hovedstatuen
i det store Tempel i Olympia og paa Grund af det
imposante Udtryk navnlig i Hovedet, en Gjenstand

for hele Grækenlands Beundring og Ærefrygt, hvorfor
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det ogsaa senere regnedes iblandt Verdens 7 Under
værker.

46. Blandt Feidias’s talrige Disciple udmærkede
sig især Agorakritos fra Paros og Alkamenes fra Athe
nen, der engang forfærdigede hver sin Afrodite for
derved at tilkæmpe sig en af Athenienserne udsat Pris.
Belønningen tilkjendte Athenienserne deres Landsmand
Alkamenes, hvis Billede, der blev opstillet i en Have,
var bekjendt under Navn af
i¡ iv xfaoiç. Agorakritos forandrede siden sin Billedstotte til en Neme

sis, og under dette Navn opstilledes den i denne Gud
indes Tempel i Rhamnus i Attike.
b)

47.

Den sikyoniskc Skole.

Argos og Sikyon vedbleve i denne Tidsalder

at være Hovedsæder for Kunsten. De vigtigste Kunst
nere, der hörte til den efter sidstnævnte Stad opkaldte

Kunstskole, vare Ageladas’s Disciple Polykleitos og
Myron.
48. Polykleitos fra Sikyon blomstrede især un
der den peloponnesiske Krig og udmærkede sig ved et
grundigt Studium af det menneskelige Legeme, om
hvis Forholde han endog udgav Skrifter. Han benyt
tede sig af forskjcllige Stoffer, især Bronze, til sine
Figurer, der hyppig vare Portrætstatuer af Athleter i
forskjellige kunstige Stillinger. Han havde Forkjærlighed for ungdommelige Skikkelser og forfærdigede
kun meget faa Gudebilleder.
49. Til Polykleitos’s berömteste Værker höre:
Heras Billede, opstillet i Argos, et torevtisk Ar
bejde i Guld og Elfenben, en Kunstart, hvori han skal
have bragt det til den höjeste Grad af Fuldkommenhed.
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'O Sojuøofo?, en med en Lanse bevæbnet Yngling,
der af de efterfølgende Kunstnere betragtedes som
Monster med Hensyn til Forholdet mellem de forskjel
iige Legemsdele og derfor benævnedes å xavav.
‘O HidSoúpevoí, en nogen Yngling, der binder et

Baand

om Hovedet.

En Amazone, hvormed Polykleitos i en Væddestrid
sejrede over lignende Statuer af Feidias og flere an
dre Kunstnere.
50. Myron fra Eleutherai i Boiotien arbejdede
kun i Bronze og udmærkede sig ved en höj Grad af
Symmetri i sine Grupper og Figurer. Han fremstil
lede især Dyr og Athleter, hos hvem der fandtes Ud
tryk af legemlig Anstrængelse. I Hovederne fandt
man en vis Stivhed, navnlig i Haaret, der næsten lig
nede det, som fandtes paa de ældre Billeder. Oldti
dens Kunstdommere fandt ogsaa, at Myron lagde mest
Vægt paa Legemets Fremstilling, og mindre bekym
rede sig om det sjælelige Udtryk. Til denne Kunst

ners mærkeligste Arbejder horer en ung Ko, der gav
Anledning til en Masse beundrende Epigrammer, og
en Diskuskaster (Smtoßo'Koi) y af hvem vi endnu have
Efterligninger.
8. l*en grattose Stil.

51. Den Afvigelse fra tidligere Alvor og Strænghed, og Tilbøjelighed til Forfinelse, som opkom un
der den peloponnesiske Krig, ytrede ogsaa sin Indfly
delse paa de plastiske Kunstnere. Disse forlode de
tidligere Gjenstande for Kunsten og valgte andre bli
dere Guddomme til Behandling, der gave dem rigere
Anledning til at vise en i det mest enkelte gaaende
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Omhu for at fremstille Ynde; eller de foretrak andre
Gjenstande, som gave Lejlighed til at lægge Udtryk
ket af Lidenskab i Figurerne. Athenen og Sikyon vedbleve at frembringe de störste Kunstnere, der i denne
Tidsalder som i den forrige inddeles i tvende Skoler,
der have Navn efter de to nævnte Stæder.
al

52.

Den ny attiske Skole.

Ligesom paa Feidias’s Tid forfærdigede denne

Skole endnu mest Gudebilleder, men valgte fortrinsvis
Guddomme, der gave Lejlighed til en blödere Behand
ling eller hæftigere Fremstilling. Det Stof, denne
Skoles Kunstnere benyttede, var mest Marmor, der
udelukkende brugtes af dens to forste Mestere, Sko
pas og Praxiteles.

53.

Skopas fra Paros, omtr. 390—350, var tillige

Bygmester og opforte Athena Aleas Tempel i Tegea
(§ 26) samt arbejdede paa det berömte Mausoleion,
et Gravmæle, den kariske Dronning Artemisia lod opföre til Minde om sin afdöde Ægtefælle Mansolos.
Nogle af Skopas’s vigtigste Statuer forestillede Diony
sos, Afrodite og Apollon. Ilans Apollon, der var frem

stillet som
i en lang Klædning med en Lavrbærkrans om Haaret og spillende paa tabana, var forst
opstillet i denne Guds Tempel paa Forbjærget Aktion

i Akarnanien, hvorfra Statuen efter Augustus’s Sejer
fortes til Rom og under Navn af Apollo Palatinos op
stilledes i det pragtfulde Tempel paa Palatium, der
opfortes til Minde om Sejren. En Efterligning deraf
haves endnu i den saakaldte vatikanske Apollo.
54. Praxiteles fra Athenen, samtidig med Filip
2 af Makedonien, forfærdigede Statuer tildels af de
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samme Guder, som Myron, nemlig Dionysos, Eros,
Afrodite og Apollon med Tilnavn o' aauçoxTôvog, fordi
lian med en Kniv i Haanden vænter paa, at en Firben
skal krybe op ad en Træstamme, hvortil han læner
sig, for derpaa at kunne dræbe den. Praxiteles’s berömteste Statuer vare de to, der forestillede Afrodite,
og hvortil han skal have taget de Hetærer, med hvem
han levede, til Model. Den ene af disse Statuer, der
forestillede Afrodite beklædt, blev opstillet paa Öen
Kos (den koiske Afrodite), den anden derimod, som
forestillede hende nogen, ligesom hun træder ud af

Badet og igjen vil tage sit Klædebon paa, blev opstil
let i Knidos i Karien (den knidiske Afrodite). En
anden berömt Statue af Praxiteles forestillede en ung
Satyr, der lænede sig til en Træstub, og som Græ
kerne gave Tilnavnet o
Af næsten alle
disse Statuer have vi Efterligninger fra en sildigere
Tid. Især har den knidiske Afrodite hyppig været
Gjenstand for Efterligning, og berömte Statuer, som
den kapitolinske, vatikanske og mediceiske Venus have
mere eller mindre haft den til Forbillede.
•55. En berömt i Florens opbevaret Statuesam
ling, der forestiller Niobe og hendes Born i det Öje-

blik, de blive dræbte af Apollon og Artemis, skylder
enten Skopas eller Praxiteles sin Tilværelse. Statuerne
synes oprindelig at have dannet en Gruppe bestemt til
Prydelse for en Gavlfordybning, og man antager, at
det er denne Gruppe, der har smykket Apolio Sosianus’s Tempel i Rom.
56. Foruden Skopas og Praxiteles fortjene end
nu to af den ny attiske Skoles Kunstnere fortrinsvis
at nævnes, nemlig Leokhares og Kefisodotos.
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Leohhares er især bleren berömt ved en Gruppe,

hvoraf vi endnu have en Efterligning, og som forestil
ler Ganymedes, der röves af Ornen. Begge forestilles
at svæve höjt i Luften, medens Ganymedes’s Hund,
der sidder paa Jorden, göei’ ad dem; men Situationen

er blot antydet, idet Kunstneren har været nödt til at
sammentrænge Figurerne saaledes, at Hunden i Virke
ligheden er lige ved Siden af Ganymedes.
Keflsodotos^ Praxiteles’s Sön, forfærdigede en Grup
pe, der forestillede to kæmpende Pankratiaster. En
Efterligning af denne, der findes i Florens, vækker

Beundring ved den kunstige Sammenslyngning af de
kæmpendes Lemmer.
5T, Fra denne Tid skriver sig det tidligere un
der Navn af Demosthenes’s Lanterne bekjendte lille Mo
nument, der findes i Athenen. Det er et til at bære
en Trefod bestemt meget lille rundt Tempel med korinthiske Söjler, der staar paa et höjt Fodstykke og
er oprejst af en
ved Navn Lysikrates til Minde
om en af ham vunden Sejer i musisk Væddekamp
(335). Frisen er smykket med Basreliefs, der i ud
tryksfulde Figurer fremstille Dionysos og hans Satyrer,

der overvælde Tyrrhenerne.
b) Den ny sikyoniske Skole.

58. Den sikyoniske Skoles mærkeligste Kunst
ner og den sidste græske Billedhugger af forste
Rang var
Lysippos fra Sikyon, der oprindelig var Kobber
smed og forst i en modnere Alder begyndte at give
sig af med Kunsten. Han var samtidig med Alexander
den store, der satte saa höj Pris paa hans Kunstner
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dygtighed, at han ikke vilde lade sine Portrætstatuer
forfærdige af nogen anden Billedhugger.
Lysippos

arbejdede udelukkende i Bronze og skal have stöbt
1500 Statuer, af hvilke flere forestillede Alexander den
store. Et af hans berømteste Arbejder var en Herak
les, der udhvilte efter fuldendt Arbejde, og hvoraf den
farnesiske Herkules er en Efterligning. Ligesom sine
Forgængere af den ældre sikyoniske Skole udmærkede
Lysippos sig ved sine Figurers Proportioner og skal
have gjort dem noget slankere, end de vare i Virke
ligheden, idet han paastod, at de ældre Kunstnere
fremstillede Menneskene, som de vare, han selv der
imod saaledes, som de burde være.
59. En egen Gren af Plastikken er Sten- og
Stæmpelskærerkunsten , som i denne Periode fik en
meget udbredt Anvendelse. Myntstæmplerne smykke
des med Gudehoveder, allehaande Sindbilleder og mythiske Fremstillinger af forskjellig Art, og de til For
segling almindelig brugte Ringe
med ædle
Stene (Gemmer) vare ligeledes prydede med indgra-

vede Billeder. Disse vare i Almindelighed ikke origi
nale, men Efterligninger af et eller andet större Bil
ledhuggerarbejde, og en efter Tidsfölgen ordnet Mynt
elier Gemmesamling giver derfor en temmelig paalidelig Forestilling om den forudgaaende Plastiks Beskaf
fenhed.
Den berømteste Stenskærer var Pyrgoteles, Alex

ander den stores samtidige, som hyppig udskar denne
Konges Portræt.

C,
60,

Med

CSi‘«fik.

Undtagelse

af Vasetegningerne ere
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næsten ingen Spor tilbage af denne Periodes Maler
kunst. Hine Tegninger vare især i Begyndelsen stive
og bevarede altid en vis Skarphed i Omridsene, og
dette synes ogsaa at have været Særkjende for den
övrige Malerkunsts Frembringelser.
De forskjeliige
Figurer holdtes ud fra hinanden ligesom paa Basreliefs,
og vare altid klart belyste; der fandtes saaledes den
gang större Lighed imellem Plastik og Grafik, end det

nu er Tilfældet.
61. Vaserne, af hvilke de fleste og skjönneste
forfærdigedes i Korinthos og Athenen, viste i Begyn
delsen sorte Figurer paa rödgul Grund, siden rödgule
Figurer paa sort Grund. En stor Mængde Vaser fra
denne Tid er for nogle Aar siden funden ved Voici
(i Etrurien). Til de interessanteste höre de saakaldte
panathenaiske Vaser, der have været bestemte til som
Kamppris ved de panathenaiske Lege at opbevare den
hellige Olie af de attiske ¡m^ícu. De have paa den
ene Side Athenas Billede i krigerisk Stilling, paa den
anden en Fremstilling af en Væddekamp.
62. Efter de gamle Forfatteres Vidnesbyrd have
denne Periodes Malere indskrænket sig til Brugen af
4 Hovedfarver, Hvidt, Rödt, Gult og Sort, dog frem
bragtes ved Blanding af disse Farver flere Mellemfarver.

Malerne inddeles i tre Skoler, der fulgte paa
hverandre.
a)

Den attiske Skole.

63. I Athenen vovede Malerkunsten sig först ind
paa vanskeligere Kompositioner. Det for Theatret nödvendige Dekorationsmaleri befordrede her navnlig Per
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spektivets bedre Behandling. Den mærkeligste Maler
af den attiske Skole var
Polygnotos fra Thasos, Kimons samtidige og Ven,
hvis Malerier smykkede den saakaldte noixiÅq i Athe
nen, en
i Delfoi og flere Bygninger,
b) Den ioniske Skole.

04. De ioniske Kunstnere viste större Tilbøje
lighed til Fremstilling af det blöde og yppige og gjorde
betydelige Fremskridt saavel i Behandlingen af Lys
og Skygge som i korrekt Tegning, De mærkeligste
af denne Skoles Kunstnere vare Zeuxis og Parrhasios.
65. Zeuxis fra Herakleia (i Lukanien?), omtr. 400,
udmærkede sig ved Lysvirkningen i sine Malerier, der
sædvanlig fremstillede kraftige Legemer med Udtryk
af ophöjet Værdighed, som f. Ex. en siddende Zeus,
eller stor kvindelig Skjöuhed, som en Helene, han i

Kroton malede for et derværende Tempel. Man for
tæller, at han havde haft de 5 smukkeste Piger i Kro
ton til Modeller, da han forfærdigede dette Maleri,
hvorpaa han satte saa stor Pris, at han tog Penge for
at lade det se. Zeuxis’s Stolthed var ubegrændset;
han erklærede tilsidst, at hans Værker ikke kunde be
tales med Penge og bortgav dem derfor.
66. Parrhasios fra Efesos, Zeuxis’s samtidige,
havde sin störste Styrke i Tegningen, især af Omridsene.
Han malede forskjellige Guder og Heroer, og et af
hans mærkeligste Malerier forestillede det athenien
siske Folk, fremstillet som en enkelt Person
'A^vaiwv').
Ogsaa Parrhasios viste megen Stolthed;
naar han viste sig offentlig, optraadte han i pragtfulde
Klæder med Gulddiadem om Hovedet.
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c") Den sikyoniske Skole.

07. En större Lethed i Tegningen og videnska
belig Indsigt vare den sikyoniske Malerskoles Fortrin
fremfor de ældre. En af dens Opfindelser var det
enkavstiske Maleri med Voxfarvcr, som indbrændtes i
Trætavler, hvorpaa Tegningen indgravedes med en
skarp Stift, en Kunst, der senere gik tabt.
OS. Til den sikyoniske Skole horer Grækenlands
forste Maler
Apelles fra Kolofon, Alexander den stores samti
dige, hvis Malerier vare lige udmærkede ved Aand og
Ynde.
Han malede mange Portrætter af Alexander
den store i forskjellige Stillinger og Omgivelser (f.

Ex. med Tordenkilen i liaanden), og skal have været
den eneste, der af Kongen fik Tilladelse til at male
hans Portræt.
Et af Apelles’s berömteste Malerier
var paa Kos og forestillede den af Havet opstegne
Afrodite
¿ra&uop,évii).
09. Protogenes fra Kaunos (i Karien), en yngre
samtidig af Apelles, skyldte sin Berømmelse til denne,

der under et Ophold paa Rhodos blev opmærksom
paa den hidtil ubekjendte Protogenes’s Arbejder og
skaffede ham Afsætning ved at erklære, at han vilde
kjöbe hans Malerier og sælge dem igjen som sine egne
for at tjene paa dem.
Protogenes’s mærkeligste Ma
leri skal have forestillet Jalysos, en af Rhodes’s Skytsguder og Sön af Helios.
70. Et bevaret Maleri, der kan give en Fore

stilling om denne Periodes Malerkunst, er det saakaldte aldobrandinske Bryllup, et i Rom fundet Væg
maleri, der forestiller tre Scener af et Bryllup.
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Tredie Periode.
Fra omtr. 300 f. Kr. til omtr. 550 e. Kr.

71. Efter at have naaet et glimrende Höjdepunkt begyndte Kunsten i denne Periode atter at dale
og tabte sig tilsidst ganske i Middelalderens Barbari.
Dog maa man i denne Periode adskille tvende Tids
aldere, af hvilke den förste endnu bevarer en vis Ori
ginalitet, medens den anden ganske har hengivet sig
til en Efterligning, der efterhaanden rober mindre og
mindre Talent.
Förste Afdeling.
Den alexandrinske Tidsalder (300—30 f. Kr.).

7®. De mange Fyrsteslægter, som'opstode efter
Alexander den stores Död, ydede Kunstnerne Fordele
og Beskyttelse. Men uagtet ej alene Ptolemæerne
men ogsaa de syriske og pergamenske Konger, Pyrrhos

i Epeiros, Ilieron i Syrakus og flere belönnede deres
Arbejder kongelig, sank dog Kunstnernes Dygtighed
ved idelig at sættes i Virksomhed i Pragtens Tjeneste,
og en Jagen efter Effekt, som blev mere og mere al
mindelig, skadede deres Værkers Skjönhed.
Anni. Vi kalde denne Tidsalder den alexandrinske, ikke
saa meget fordi Kunsten især blomstrede i Alexandreia,
som fordi denne By var Hovedsædet for Datidens Kul
tur og navnlig de litterære Sysler.

Æ.

Arkitelitonïli.

73. Anlæget af ny Hovedstæder, som Alexandreia,
Antiokheia og flere beskjæftigede mange dygtige Byg
mestre, ligeledes opfortes ny Templer paa flere Ste-
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tier, og pragtfulde Boliger indrettedes for de kunstel

skende Fyrster.

Selv Fartöjer som Hierons som en

Fæstning udrustede Skib med Taarne istæden for
Master gjorde Fordring paa Arkitekternes Virksomhed.
En egen Art af Bygninger vare de saakaldte Maua-afaïa,
pragtfulde Gravkamre, der havde deres Navn af det i
§ 53 omtalte for Mausolos opförte Gravmæle.
En Lævning af denne Tidsalders Bygningskunst er
Vindenes Taarn i Athenen, et ottekantet Taarn, smyk
ket med Statuer af 8 Vinde, der vende mod de til
svarende Verdenshjørner.

T4.

Tidsalderens berömteste Bygmester var Dei-

nokrates, der havde anlagt Alexandreia og udmærkede
sig ved sine æventyrlige Planer, som f. Ex. til at om
danne Bjerget Athos til en knælende Figur og at ind
rette et Tempel for Arsinoe 2, Ptolemaios 2’s Söster
og Hustru, med en Hvælving af Magnetsten, hvori Arsinoes Billedstötte skulde svæve frit, holdt i Ligevægt

af de modsatte Magnetkræfter.
I!.

Plastik.

IS'S. Af de tidligere Billedhuggerskoler vedblev
den sikyoniske at levere Bronzearbejder, der dog
ikke saa meget bestode i Statuer, som i Forsiringer paa
Vaaben, Kar osv. En udmærket smuk Prove paa saadanne Bronzearbejder ere to ved Floden Siris i Lukanien fundne Brystplader af et Harnisk, paa hvilke
de to Ajanter, hver i Kamp med en Amazone, findes

i drevet Arbejde.
TO. Paa Rhodos dannede sig i denne Tidsal
der en Billedhuggerskole, som frembragte mange effekt
fulde Grupper og Figurer, tildels i overnaturlig Stör
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reise, hvilket paa denne Tid var meget yndet.
En
særdeles stor Kolos var det under Navn af den rhodiske Kolos bekjendte 70 Alen höje Bronzebillede af
Rhodos’s Skytsgud Helios, der var anbragt ved Indlø
bet til Byen Rhodos’s Havn, men allerede inden det
3die Aarhundredes Udlob var styrtet sammen ved et
Jordskjælv.

77. Til de mærkeligste bevarede Værker af den
rhodiske Skole horer foruden en Mængde Billeder af
Konger og personificerede Stæder:
LaoÅoowsgruppen i Vatikanet, af Marmor, forestil
lende Laokoon og hans to Sönner i Kamp med de to
Slanger. Det ene af Börnene er alt saaret, det andet
ser ængstlig paa Faderen, som forgjæves söger at
fjærne Slangen fra sig.
Stærk Pathos udtaler sig
navnlig i Hovedfigurens Ansigt og Bevægelser.
Den farnesiske Tyr i Neapel, en Gruppe i Mar
mor, der forestiller, hvorledes Amfion og Zethos binde
Dirke til den vilde Tyr, der skal sonderslide hende.
Flere Figurer henhorende til Grupper, som fore
stille Scener af Kampen imellem Kelterne og Græ
kerne, som Moribundo (den döende) paa Kapitoliet,
en paa sin Halskjæde kjendelig saaret Kelter; den
borghesiske Fægter i Louvre, en Græker, der bevæbdet med Skjold og Lanse gjör Udfald imod en Rytter;
Arria og Paetus i Villa Ludovisi, en Gruppe der
forestiller en Kelter, som efter at have dræbt sin Hu
stru stöder Dolken i sit eget Bryst.
Aum. De Navne, som disse og mange flere berömte
Statuer bære, svare ikke til Figurernes virkelige Betyd
ning, men ere opstaaedo ved falske Udtydninger. Saaledes er den sidstnævnte Gruppe kaldt Arria og Paetus,
3
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fordi man antog, at den forestillede Caecina Paetus, der
med ulykkeligt Udfald gjorde Opstand imod Claudius
og af sin Hustru Arria, der foregik med sit Exempel,
blev opmuntret til at dræbe sig selv for ikke at falde i
Fjendens Vold.

78. Ogsaa ;den attiske Skole frembragte i
denne Tidsalder efter nogen Standsning Mestere, som

dog især udmærkede sig ved en fortrinlig Udfórelse

af ældre Kunstneres Ideer. De mærkeligste ere:
Kleomenes, der efter Praxiteles’s knidiske Afrodite
som Forbillede forfærdigede den saakaldte mediceiske
Venus, der forestillede Gudinden nogen med en Del
fin ved Siden.
Glykon, der efter Lysippos forfærdigede en He
rakles (den farnesiske Herkules), men i Marmor.
79. Om Sten- og Stæmpelskærerkunstens Frem

skridt vidne de smukke Mynter fra denne Tidsalder
med Portrætter som Ptolemæernes og Selevkidernes,
og flere skaarne Stene, af hvilke de störste og berömteste ere den saakaldte Cameo Gonzaga i St. Peters
borg og en anden Cameo i Wien, begge Onyxstene,
der forestille Hovedet af Ptolemaios 2 og hans Hu
struer, den ældre og yngre Arsinoe, i ophöjet Arbejde.
Anni. Cameo kaldes en Sten, der er saaledes udskaaren, at Figurerne vise sig ophöjede, intaglio derimod
en, hvori Figurerne ere indgravede. Denne sidste Art,
der brugtes i Signetringe, var den almindeligste.

C.

Grafik.

80. Malernes Kompositioner omfattede i denne
Tidsalder flere Gjenstande end tidligere. Saaledes
opkom den saakaldte puira¡¡ci<y(iaQ!<x, en Art Genremaleri,
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der forestillede Situationer og Gjenstande af det dag
lige Liv (Stillleben). Vaserne tabe sig derimod og
Tegningerne paa dem robe, at det [ikke længer var
Kunstnere, men kun Haandværkere, som befattede sig
med dem. Om Malerkunstens Standpunkt i denne
Tidsalder aflægges imidlertid et fordelagtigt Vidnes
byrd af flere Mosaikarbejder, af hvilke det berömteste
i 1831 blev fundet i Pompeji i den saakaldte Casa del
Fauno. Dette Mosaikmaleri bestaar af Marmorstykker,
som ere indlagte i Gulvet, og forestiller et Slag imel
lem Dareios og Alexander den store. Perserkongen,
der blot bevæbnet med Persernes Nationalvaaben,
Buen, befinder sig paa sin Stridsvogn, er udsat for at
falde i Hænderne paa sin til Hest fremstormende

Fjende, og en Perser iler til med en Ridehest for at
tilbyde Kongen denne til Flugt. Dareios’s Ansigt bæ
rer Præget af hæftig Skræk, de övrige Perseres af
Bekymring for Kongen.

Anden Afdeling.
Den romerske Tidsalder (30 f. K. — 550 e, K.)

SI. De med Grækerne beslægtede og ved Beröring med dem dannede Etruskere havde frembragt
en Kunst, som i sin Begyndelse havde megen Lighed
med den græske i dennes ældste Skikkelse og siden
vel mere og mere forbedredes, dog uden at naa en
saadan Fuldkommenhed, som den græske. Den etru
skiske Kunst forplantede sig til Rom, men standsedes
i sin Fremskriden og Udvikling ved det Bekjendtskab,
man i Italien kom til at gjöre med den græske Kunst,
hvilket bevirkede, at dennes Værker bleve foretrukne.
Efter de græsk-asiatiske Rigers Undergang levede de
s’11

86
res Kunst derfor endnu hos Romerne, der brugte græ

ske Kunstnere til at smykke Templer og Paladser,
Theatre og Triumfbuer. Uagtet Kunsten imidlertid
næsten slet ikke frembragte noget originalt Arbejde,
udmærkede dog mange af de Kopier, der hyppig frem
bragtes af ældre Arbejder, sig ved Skjönhed og stor
Færdighed i Udförelsen.

A.

Irki tekt onik.

SÎ®. Den etruskiske Bygningsmaade, der ogsaa
brugtes i Rom, var noget forskjellig fra den græske,
og de efter hin opforte Templer havde i Reglen kun
en Søjlegang paa Forsiden, men indeholdt 3 ved Siden
af hinanden beliggende cellae (f. Ex. Juppiters Tem
pel paa Capitolium).
Senere opförte man i Rom
Templer i græsk Stil, hvoriblandt de mærkeligste vare

Apolio Palatinus’s af Augustus opförte Tempel og det
af M. Agrippa opförte runde Pantheon, der endnu er
til, men er blevet forandret til en Kirke (Sta. Maria
della rotonda). Af den olympiske Zeus’s Tempel i
Athenen (to' ’OX^uæwoj') , opfort af Hadrianus, ere nu
kun nogle faa Söjler tilbage.
S3. En ny Gjenstand for Bygmestrenes Virksom
hed vare de til Ære for nogle Kejsere i Rom oprejste
Stotter og Triumfbuer, som Columna Trajani, 118 Fod
höj, indvendig hul med en Vindeltrappe, Arcus Septimii Severi, Arcus Constantini o. fl., af hvilke de yng
ste tildels smykkedes med Billedhuggerarbejder, som
toges af de ældre.

B.

84.

Plastik.

De allerede omtalte Triumfbuer og lignende
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Bygningsværker prydedes med Billedhuggerarbejder, især
Reliefs, tildels forestillende historiske Begivenheder.
En vigtig Del af denne Tidsalders plastiske Kunstvær
ker udgjorde de mange Brystbilleder (Buster), der forfærdigedes af Kejsere og Kejserinder samt andre. Ogsaa Billeder i fuld Legemsstörrelse forfærdigedes hyp
pig; dog var det ej sjældent, at kun Hovederne vare
ny, det øvrige derimod blev taget af et ældre Billede,
som oftest forestillende en Guddom eller en foregaaende Kejser. Det var meget almindeligt at fremstille
Kejserne i Skikkelse af en Gud (f. Ex. Juppiter) og
Kejserinderne som Gudinder (f. Ex. Juno) med de
disse Guddomme tilkommende Attributter; undertiden

gjorde man sig ej engang den Uleilighed at forandre
Hovederne, men satte blot en Indskrift paa Fodstyk

ket for at betegne, hvem Billedet nu skulde forestille
(^sTay^åøe/v). Undertiden forandredes ogsaa en Guds
Billede til en andens ved Forandring af Attributter
({MTafåuSfufytv).
S5. De mærkeligste Statuer fra denne Tid ere
Kopier af ældre. Saadanne ere:
Den belvederiske Apollo, en næsten nogen Figur,
der forestiller Apollon Kallinikos.
Den meliske Afrodite, funden paa Öen Melos.
Den farnesiske Flora i Neapel, der blot ved Restavrationen er bleven til en Flora.
Kolosserne paa Monte Cavallo (mons Quirinalis) i
Rom, forestillende Kastor ogPolydeukes i Begreb med
at tæmme Heste. De bære paa Fodstykkerne de falske
Indskrifter Opus Fidiae og Opus Praxitelis.
Nogle til en Marsyasgruppe horende Figurer i
Florens, som Marsyas selv og Sliberen, en Slave,
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der sliber den Kniv, hvormed Marsyas skal Haas.
86. Disse vel udfórte Kopier ere imidlertid blot
at betragte som Undtagelser. Hvorledes Plastikken
stadig gik tilbage, ses bedst af den Maade, hvorpaa
Kejsernes Portrætter behandledes ej alene i Buster,
men ogsaa paa Mynterne, hvis Værdi som Kunstværker
efterhaanden blev ringere og ringere.

C,

trafik.

Sí*. Staffelimaleriet, der tidligere var det mest
yndede, forsvandt i denne Periode næsten ganske.
Derimod dyrkedes Vægmaleriet meget, hvorom de Lev
ninger vidne, som endnu Andes i Herculanum og Pom
peji. De forestille allehaande mythiske og andre
Gjenstande, for en Del ere de blot Arabesker, det er

Forsiringer bestaaende af Linier, der slaa over i Planteog Dyreflgurer. Farverne ere stærke og mangeartede.
SS. Under Folkevandringen forsvandt Kunsten
mere og mere, og dens ældre Værker bleve for störste Delen ödelaste. Det var forst flere Aarhundreder
efter Romerrigets Undergang, at Italienerne igjen be
gyndte at bringeKunsten til Live, og at denne Bestræ

belse udbredte sig til andre af den ny Tids Nationer,
hos hvem Kunsten siden har modtaget en ny Udvik
ling uden dog i de vigtigste Henseender atter at have
naaet det Standpunkt, hvorpaa den befandt sig i Feidias’s og Iktinos’s Tid.

Cffícrrcfnittgcr
Olli

^kníemrt 1845—46.
Síf

@Fofcn$ 9ïeFtor.

^’(vrerperfonnlrt.
défierai Ktatöraab Tauber i nogen Tib efter fin Kntlebú

geífe ifølge Slnmobning af ben tongeiige ©irettíon ßavbe
vebbíevet at before Sieftoratet, nbnœvnteê unber 26be Sluguft
1845 Mag. art. sßaui Jagernp Tregber, fonft. Setter
veb Sorø Slfabemi, til Stolens Sîeftor og overtog SSeftprek
fen ben Ifte Sttober meb bet ni; SfoleaarS 53egi;nbelfe.
s43aa famine ÍKib ubneevnteS Slbjuntt Klaubi til orbineret
Watetet og førfte.Scerer »eb ben ni; oprettebe SBorgerftok i

Aalborg og fratraabte fom gølge I;eraf fit Kmbebe »eb Äa*
tljebralfïolen, l;vorimob Slbjuntt 3ol;nfen, ber i nogen Tib
l;avbe l;aft s41ermiSfton ^aa @runb af en UbenlanbSreffe, meb
9lovbr. SJtaanebS æegpnbelfe atter overtog fine gunttioner.
^r. 3ol;nfen er imiblertib fenere ubnævnt til Dverkerer veb
^orfenS kerbe Stole fra 1 Septbr. 1846 og vil faalebeS Veb

bette Stoleaarö Slutning fortabe Slalborg Jtatl;ebraljtolez ^vor«

veb l;an l;ar været Scorer ftben SBegi;iibclfen af klaret 1837.
©en l;ibtil tonftituerebe Særer Cand. Theol. ißeter @eorg
Se^renb blev unber 28 Dtovbr. 1845 allem, ubneevnt til
Slbjuntt; og ba @l;mnaftitkrreren iïabitain v. ®ebbe paa
@runb af Slnfcettelfe anbenftebS tog fin Slfffeb, oïerbrogeS
Çand gag fra Ifte Slpril 1846 til ben tonft. Særer Cand.
Theol. SReumert.

Itnberui öitingen
blev fra Stoleaaretø SSegpnbetfe i flere ^enfeenber leempet
efter ben for be tre ubvibebe Stoler i Äfebenljavn, Sbenfe
og Äolbing foreffreVne proviforifte $lan. SaalebeS er Satin
og granf! itfe bleven lieft i neberfte ^laöfe (I. B.), ^vor
berimob et befto ftørre Timetal tillagbeS be- unber en Særer
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forenebe

®anft og ^ff.

S næfte Sfoleaar ville enb*

nu [terre goranbringer i UnberviSningSplanen tunne inbtrcebe,
ibet navnlig Satin og ®rcefl ville blive ubfatte tyver et Siar
længere, ligefom ogfaa UnberviSning i Slaturtyiftorie og $eg*
ning vil blive mebbelt i be neberfte ÄlaSfer. ^or at imib*
lertib biSfe goranbringer i flanen for Stolens SSirtfomtyeb
tunne tomme til at bare be foronffebe frugter, er bet i tyoj
@rab af iBigtigtyeb, at be ^oraibre, ber agte at anbringe
bereS Senner i Äattyebralffolen, labe bem gaa alle Stolens
ÄlaSfer, navnlig begge be neberfte, igjennem og iffe føge at
forberebe bem paa anben SJlaabe for nogen af SJlellemflas*

ferne, tyveri be i g-remtiben iffe ville tunne antages, meb*

minbre be tyave mobfaget en forberebenbe UnberviSning, ber
ganffe fvarer til ben, fom Stolen mebbeler fine egne ®ifciple
i be forfte Siar.
UnberVtSningeti begpnbte ben 6 Sftober og vil flutteS
veb ^oveberamen i Suli SRaaneb, faa at Sfoleaaret 1845
—1846 bliver noget tortere enb fæbvanlig. 2>en i februar
sKaanebS Slutning aftyelbte ^alvaarSeramen volbte ingen
fenberlig Slfbrpbelfe i UnberviSningen, ba benne ©ramen for
i Siar blev aftyolbt faalebeS, at Sletter fom vebtommenbe See*
rerS enefte 3)lebcenfor overvarebe ©raminationen i be til

tyvert gag beftemte fæbvanlige Zirner, tyvorfor be lîlaSfer, ber
iffe netop prWebeS, uforftprrebe funbe fortfatte Slrbejbet.
2)e forftjellige Sarefag tyave i bette Stoleaar været faa*

lebeS forbelte:
A. SDe fafte Særere:
Siettor SRag. iregber: Satin og @ræft i 4be

ÄlaSfe, famt 1 Xinte ugentlig i tyver af be
anbre ÆlaSfer, i alt ugentlig ......... 18 Ximer.
Dverlærer ©o Ib in g: ©anft i 4be og 3bie ÄI-,
Satin og ®ræff i 3bie Ät. ......................... .17 firner.
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Slbfuntt 3oí)ufen: granel i alíe Älaöfer, Satín
i 2b en ÄI. A.................................................... 20 Timer.
Slbj. ^anfen: Otelígion i alle Äiaöfer, ^íftoríe
og ©eografí i Ifte Äl. B ............................ 21 Timer.
Síbj. Sermíin: Tanfï i II A, II B og I A,
Satín i II B og I A................ ...................... 31 Timer.

9lbf. 53el)renb: Tpff, 3)íatl)ematií og Otegning
i alíe Älaöfer meb Unbtageífe af 1 B .... 25 Timer.
Atonfí. Scerer Cand. Theol. Olenmert: ©rceft
i II A og II B, Tanfí og Tl)jï i 1 B ... 22 Timer.
Äonft. Scerer Cand. Theol. Ärar up: ^ebraíft
i 4be og 3bie ÄL, ^iftoríe og ©eografí i alíe
Älaöfer unbíageit IB.......................................24 Timer.
B.

^tmdceverne :

Stríveícerer Sunb: Stribning i III, II, I . . .

9 Timer.

Äantor ©reg er fen: Sang i I)ele Stolen ...
Äapt. ©ebbe til Ifte Sípríí 1846 ....................

6 Timer.
4 Timer.

Terpna fonft. 9lbf. SR eu m er t ©pmnaflif og
Svømning i ijeie Stolen................................
6 Timer.
T>et ï^ert gag tillagte Slntal Timer feô af folgenbe

Tabel:
Slflöf«:
Tanft..........
.........
granit ............
Satin.........
®rceff.............
ôebraift..........
ÿteliôion......
£>iit- og ®eogt.
ÏÏRatgematif 09
Stegning ....
Stribning.....
(Sang.............
Sømnaftit....
IRcftor« Timer.
5 alf :

I A
3
3
3
10

I B
6
6

2
4

3
4

3
5

3
4

3
4
3
2
1
39

5
4
3
9
Î
35

IV
2
5
2
10
5
9
3
4

HI
9
5
9
9
4
9
3
4

II A
2
2
2
9
4

II B
2
9

2
4

3

3
1
1
2
1
åé

9
4
2
2
1

1
2

åe

3¿

9

9
6

9

2
1
39

Sum.
17
17
11
47
19
4
16
25

19
17
12
12
5
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93eb Unberbiöningen i Sfrivuiitg og Sang famt i Siek
torô Timer pave 2ben M A og B og Itgcicbeö Ifte M A

og B været famlebe, bet famme par veb Saugunbervtoningen
været Tilfœlbet meb 4be og 3bie JU. 3 ©^mnaftif pave
©ifciplene været inbbelte i to §olb : 4be og 3bie, 2ben A &
B og Ifte A & B, i Svømning i tre ^olb: 4be og ifte B,
3bie og Ifte A, 2ben A og B.
fœrfïitt unbcrvift.

©Herb er Ijver Äfaöfe bieven

Pc gjennmgaflebe |ionfrt.

3 Sfoleaaret 1845—46 ere folgenbe fßenfa giennem^
gaaebe :
Satin.
IV iila^fe (SI eltor). Cic. pro Milone, Livius
lib. 33—34.
Cic. de orat. lib. 2. Mor. Epist. lib.

1—2.

?lf SJlabvigë Sproglære ere be uregelrette Ubfagnêï

orb og Drbfojningëlcerenê anbet Slffnit famt Tiltogene repe*
tcrebe.

©et øvrige er mebtaget unber Siningen af forfat*

terne, til pviö ^orHaring Stpffer af Sojefenö rom. Slntígvú

teter og Trcgberø íitteraturpíftoríe ere ben^ttebe.

Cic. de

orat. og ^orato er forub gfennemgaaet af Særere«, paa bet
øvrige pave ©ifcípíene forberebt fig paa egen ^aanb. Ugent*
lig 3 ffríftíige Stile ogæerfioner; unbertíben munbtlíg Dver*
fcetteífe fra @rœff. — SReb ©ímíttenberne er bet tiblígere
tofte repeteret i en ugentlig Time.

III fiíaéfc. (ÜVertorer ©olbing). Cic. Catil.
1—4 og pro Milone, Verg. Aen. lib. 3. SDlabVigé SSerá*
tore famt Drbfofníngéteren inbtíl 2bet 2íffníts trebie Capitel.
Síf be følgenbe kapitler bíeVe behüben flere Siegler lejligpebö*
viö efterflagne. SSeb at forilare dbfager benpttebeö SBoje*
fené ^aanbbog. Ugentlig 3 ffriftlige Stile og SSerftoner.
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Sætningen af forfatterne gao jævnlig Sejlig^eb til mundtlige
Stiløvelfer.
II Mlaêfe A. (Slbj. 3 o I) nfen.)
?lf Cornelius
Nepos be 13 førfte Setmetdbefirbeifer famt Atticus. Cae
sar de bello Gall. lib. 5—6. Slf SKabvigö Sproglære er
Iceft og repeteret bet vigtigfte af formlæren famt gjennemgaaet
^ovebreglerne af Srbføjningdlierend førfte Blffnit. 2 Stile

ugentlig efter 3ngerdie»d SRaterialier.

II ßlciSfe B. (Slbj. Sermtin.) Sif Corn. Nepos
be 13 førfte Sevnetdbeffrioelfer. Slf SJÏabvigd Sproglære er lieft
formleeren famt af Drbføfningélieren be til Srug unber
Seedningen uøbvenbigfte SRegler, beduben §§ 246—298 jærm#
fibed meb Stile efter Srojeld (Stempler og Sngerêlebô 9Jïa#
teriaíier.

I Sîlaëfe A. (?lbj. Sermiin.) Sorgend Scefebog
S. 76—94. Slf ÎOÎabvigê formlære (ben tortere Searbep
belfe) §§ 15—94 meb Unbtagelfe af 9be kapitel og enïelte
Stylter, famt af bet øorige l)vab ber efterftaanben beljøvebed
veb Seedningen af fablerne. Slf og til fïriftlige og munbt#
lige givelfederempler.

Oræff
IV ßlctSfe. (9ie11or.) Hom. II. Jib. 22—24,
Herodot lib. 8—9. Sanged formlære repeteret. 2)et uig#
tigfte af ©rbføjmngdlæren munbtlig mebbelt unber Seedningen
af forfatterne, llnbertiben munbtlig ©verfcettelfe fra Satin.
ÏOleb ©imittenberne er bet tibligere leefte repeteret i en ugent#
lig 2nme.
III ßlaSfe. (Dverl. S o Ib in g.) Xenoph. Anab.
lib. 1—2, Hom. II. lib. 2. 3 Sanged @ramm. ble»
formleerett repeteret; af Sentaren ïœrteô, 'Imab ber fanbt
Slnbenbelfe unber Seedningen af forfatterne.
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11 Älrtöfe A. (Slbj. 9îeiimert.)

Sunbô Scefebog,

anbei Slffnit S. 95—136. Sregberô Çormtere er meb Unbt.
af bei, ber blot vebtommer Ståletterne, og enteite $lnmært«
ninger íceft i ^orbinbeïfe meb Scefebogenö Stoffer og i Sam«
menpœng repeteret.
II Siaöfe B- (Slbj. 9ieuinert.) Sunbé ßcefebog,
førfte Slffnit meb Unbt. af enteite ©templer. Sregberê ^orm«
leere meb Unbt. af bet, ber blot vebtommer Ståletterne, og
enteite Slum. Slf be nregelrette llbfagnêorb tærteø blot be,
ber »are fornøbne for ben ojebiitfelige Srug. æeb ben for«

fte SceSning af ©ranún. blev blot bet lært, ber for fSjeblitfet
var nøbvenbigt, anben ®ang lœrteô gormïœrenô Siegler i
Sammenhæng.
¿¿cbnuff (W Ærar up.)

IV îïlaêfe Sar íceft be befalebe Æapitier af ©eneftô
og repeteret Sinbbergê ©ramm.
Ill ®(aêfe. Set celbfte $arti par íceft @en. 3—
12, i ßinbbergö ®ramm. Saren om Slomina, Salorb og
^Jartitler famt repeteret bet øvrige. Set pngfte $arti pat
Iceft @en. 1—2 og i Sinbbergö @ramm. ©iementarlaren og
Sßerberne.

©«tiff»
IV filaSfe. (Cvcri. ©oíbing.)
3 bet forfte
^alvaar pver Uge, fenere pver anben Uge en flriftlíg libar«
bejbelfe, pvortil for bet mefte gave£ nogie vejiebenbe æint.
Stptter af Sigtere og Ißrofaifter Sieve efter Snr forelcefte af
Sifciplene, unbertiben ogfaa af Sæteren, pvorveb Sportfenô
llbfigt ftabig benpttebeê.
Hl ßfaife. (Dveri. go lb i ng.) Ugentlig en Ub«
arbejbelfe.
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II Slaêfe A- (Slbf. 3 er mi in.) ^jortô SSørnesen
S. 229—332. Slf £olft$ poet. Sœfebog ere nogle Sigte

lærte ubenab.
©ojefenö Sproglære er bel gjennemgaaet.
Ugentlig en Ubarbejbelfe.
II iîlaêfe B. (W 3 er mi in.) £jortô ©ørneven
S. 229—332; ^jolftP poet. Scefebog og ©ojefenë Sprog«

lære ere benpttebe ligefom t II ÄI. A. @n ©ang ugentlig
jRetffrivningêwelfer eller Dtebftrivelfe af en fort fortælling.

I ííía^te A. (Slbj. 3 er mi in.) <§jortó ©ørneven
S. 33—52, be poetiffe Stpffer ubenab, S. 356—364
og nogle enfelte Stpffer paa forftjellige Steber. ©ojcfenô
Sproglære er gjennemgaaet. 1 à 2 ©ange ugentlig 9iet«
ftrivningøøveifer.
I Sllasfe B. (Slbj. Neunter t.) ^jortö ©ørneven
S. 1—332. Sif ©arfobb poet. Sæfebog ere nogle og tpve
ftørre og minbre Sigte tærte ubenab.

3 forbinbelfe nteb

Øvelferne i Slnalpfe er ©ofefens Sproglære gjennemgaaet nteb
llnbtagelfe af Slffnittet ont Orbftillingen. 3—4 ©ange ugent«
lig ere Sifciplene webe i Sîetffrivning efter Sittat, og Sti«
lene tilbelô rettebe af bem felv inbbprbeô unber Såretens
©ejlebning.

IV iîlaôfe (Slbj. ©e^renb.) hjorts Safebog S.
412—450 og SdjillerS Sßilljelm Sell. hjorts ©rammatif
gjennemgaaet. ^Ver anben ©ang efter ©ronberg ffriftlíge
og munbtlige Øvelfer i at overfeette fra Sanff.
Ill Älaöfc. (Slbj. ©eljrenb.)
<^jortø Safebog
S. 113—146 og noget af @oetl)eS ^errmann unb Soro«
tl)ea; af <§jortö ©ramm, er formlæren repeteret, ^ver an«
ben ©ang efter ©rønberg ffriftlíge og munbtlige Øvelfer i
at overfatte fra Sanft.
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A. Wj. 53eprenb.) SRiifeö ftørre Safe#
bog S. 182—313.' ?lf ^jortô ©rammatit formlæren mob
llnbtageïfe af Cjoifåreglerne. ^ver anben @ang ffriftlige
og munbtlige Stiløvelfer bels efter ©rønberg befå fom Doer#
fcetteífe paa ïpfï af et i forvejen fra ©pfï fïriftlig overfat
StpRe.
H ®laêfe B. (?lbj. 53eprenb.)
Siiifeô ftørre
Sœfebog S. 1—74.
Stf £iorfå ©ramm. formlæren meb
Unbt. af Seeren ont ©eflination ogCjøn. ^»er anben@ang
ffriftlige og munbtlige Stiløbelfer foin i 2 A.
1 Äkiöfe A. (Slbj. 53ebrenb.)
fRiifeë minbre
Scefebog S. 22 til ©nben. 9lf ^jortê ©ramm. Slrtitlerne,
SlbjeftiveriieS ©etlination, Pronomina, Sialorb, ^jceïpever#
berneö og be regelmäßige æerberô Conjugation famt é^rce#

pofttionerne. Siegle lette Smaabigte ere íeetre iibenab. ©i#
fciplcne ovebeó i at ffrive ©pff efter ©iftat faalebeö, at be

pjemme forberebte fig paa, pvorlebeö Drbene ftavebeö i bet
Stpfte, foin fïuïbe bitteres.

1 fííaófc B. (Slbj.
eu inert).
9tüfeë minbre
Scefebog S. 1—176. 9tungâ formlære er efterpaanbeii gjen#
nemlœjt meb Unbtagelfe af en ©el uregelrette Ubfagifåorb.
@t 5f5ar ©ange om Ugen et ber verelviô bifteret eller fïrift#
lig overfat nogle Dveïfeôetempler.
^ranfî.

(2lbj. 3opufen.)

IV &ïa§fc. 53orringô etudes litt. <S. 1—89. 53or#
ringô Cours de langue S. 69 til ©nben.
111 Slaêfc. SorringS Scefeb. f. SJtellemtl. <5. 1—
32, 53—74, 151 til ©nben. Slf Slbrapanfåfå Sproglære bet
vígtigfte af ÿormlteren, pvilfet meb ©illceg af nogle Slum, er
repeteret.
11 &l(rëfe A.
Sorringö Scefebog for SJlellemtl.
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<5. 1—53 og 74—128. Slf Síbraíjamé’á Sproglære er bet
vigtigfte af ^ormlareii læft to Sange og be uregelrette ©er*

ber 3 Sange.
II Âliiêfe B.
©orrtngô Manuel S. 27—92.
Sif Slbral;antê’ê Sproglære er bet »igttgfte af formlæren laft
to Sange.

I Slaéfe A. ©orring? Manuel S. 27—73. $lf
Slbraljamô’ô Sproglære formlæren meb gorbigaaelfe af Sin*
mærfningerne.
SHdtgrøn (Slbj- Raufen.)

IV ft lab fe.

^ogtmannö lærebog og £erélebô ftørre

©ibellftft. ere gjennemgaaebe, beéuben SJlattljæi Sbangeltunt
i Srunbfproget. ®n ffriftlig Ubarbefbelfe 1 Sang ont Wîaa*
neben.
Ill Siaefc. Sogtnrannë lærebog §§ 1—46 og §§
122—156. ^jerölebö fierre ©ibelíjíft. fra 3bie Slfbeííng til
Suben.
11 ^laéfe A. ©alíe? gcerebog og af ^ierölebo
ftørre ©tbeïbift. 3bte og 4be Slfbeïtng.

11 ßlaöfe B.
Se 5 førftc Äapitler af ©alle?
Sarebog og af ^erêlebô ftørre ©ibeliftft. fra 3bte Slfb. til
Slpoftlene? ^iftorie.
I Âhîéfe A.
Se 5 førfte kapitler af ©alle?
ícerebog og fiele ^erêlebé nttnbre ©tbel^.
1 fitôôfe B. ^ele ^erélebé nttnbre ©ílieítp og
nogle ©falmer.
Oeogtíjfi.

IV Slaêfe. (SIbj. Ær a ru o) ^ar gjennemgaaet Ijele
Sngerêlebë ^ørre Seograft.
ill ^ía^fe-

CW Ærtrup) ^ar i SngeréíeP? Se*

4
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ograft iceft og repeteret Elften, Slfrita, @oropa, ®anmarî,

9îorge, Söerrig, Stwölanb og ^ofert.
II átUéfe A.
(Sibj. Ärarup.)
Sfter (amme
59og iceft og repeteret Simerifa, goropa, iDaitniarï, Sîorge,
Soerrig, Sùtêianb, S|3olen, granfrig, ©ngianb, Spanien,

foliant) eg Belgien.
II Siaéfe B. W Ärarup.)
(Sfter famine
53og ligeiebeê Iceft Síften og Slfrifa.
I Sidêfe A. (Slof. Ä r a r u p.) @fter æîilïingé minbre
@eogr. iceft og repeteret famtlige Sanbe i Suropa.
I ¡Ríaéfc B. (Sibj.
an fen.) SRiHingé minbre
@eogr., bog fun paa Sanbfaartet.

igiftorte.

IV Âlaéfe. (Slbj. Ärar up.) ®et ceibfte Ißarti íjar
iceft I)eie ^iftorien efter Äofobö ftørre Scerebog; be vorige bet
famme meb Unbtageïfe af Scípoci^’S, StaiienS, Sprïieté, bet
grcefïe Äeiferbommeö, Sïraberneê, ^erferneø og ÏRongoIerneê
^iftorie.
î)anmarfê ^iftorie er tilbeiö iceft efter Silienê
Scerebog.
Ill fíídéfe. W Ärar up.) @fter Äofobö Ub*
tog: ®en gamle ^iftorie inbtii be romerffe Äejfere, famt
(Jranfrigö, (Sngianbë, ^ortugaiö, Spaniens og Sîeberianbe*
neê ^ijiorie.
II Sîldêfe A. (Sibj. Ärarup.)
@fter ÄofobS
Ubtog : granfrigö, ©ngïanbê og îpfïianbé ^iftorie tii 1789.
II Silage B. C3it>K Ärarup.) @fter famine ®og:
f^ranfrigS og (Sngtanbø ^iftorie tii 1789.
I ^íaéfe A.
^iftorie §§ 19—48.

(?íbj. Ärarup.)

SngerSIeoö fragnt.

I ^iaéfe B. (?ibf. 45 anfen.) -2(f SngerSieoS fragm.
^iftorie ben garnie ^iftoric.
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SOhtfljemafif og Stegning.
IV & la c fe (Slbf. Sebrenb.)
SergS ©cometri.
©fier Sergé Slrítljmettf bet tíí Examen artium anorbnebe
^enfiini faint Stgninger af 1 og 2 ©rab.
HI Slasfc. (Slbj. S et) reu b.) Sergé ©eom. <5.
1—128. Sergé Slritljm. § 1—135, beéuben Saren omJtva?
brat« og Âubifrobé Ubbragning famt Stgninger af Ifte ©rab
meb 1 ubefjenbt.

IB ^laéfe A. (Sibj. Sebrenb.)
Sergé Sebe?
traab i ©eom. tiï Seeren om fßolpgoner; ftre af Âlaéfené
©letter tjatte tæft fiele Sogen. ©»elfer i Stegning meb ©rot
og ©ecímatbroí fanit Sogftavregning.
II
B. (Slbj. Se^renb.) ©»elfer i Sieg?
ning meb Srot og Sogftattregning.
I Sîlaefe A. (Slbf. Se^renb.) ©»elfer i 3tegn=
labetri, Swt og JRcgulabetri i Srof.
I &lrtøfe 85. (Slbf. 3 er m tin.) Se 4 Specieé i be?

nævnte og ubenævnte Sal, SRegulabetri; nogle Sifciple og?
faa Srof.

/orfttjeHiøe ny ^eftemmelfer.
a. ©fterat fReftor ifølge ©pforbring af ben tongetige
©irettion i ©trfnlcerffrivelfe af 13be «Sept. 1845 Ijavbe afgi?
vet fin Setæntning om Ovílle af be i ben proBiforiffe S la«
for be tre ubvibebe Stoler inbeljolbte Seftemmelfer enten ftrar
eller i ben nærmefte gremtib funbe anvenbeé i Stolen, refol?
verebe Sireftionen unber 13be Secbr., „1) at Sfolené 6
Âlaéfer fra nœfte Sfoleaarê Segpnbelfe benœvneé I, II, III,
IV, V, VI; 2) at be i flanen forefïrevne Settngelfer for
np ©tfctpleé ©ptagelfe allerebe nit anfeô fom Stegel; 3) at
inbevcerenbe Sfoleaar flutteé ben 31te Slog. 1846, og at
4*

Vi
Sfoleaaret tyerefier tager fin ílegtynbelfe ben Ifte September;
4) at i Star og frembcíes ^oPcbcramen tyenlitggeë tií SíuU
ningen af Suíí Waaneb, og £albaarëeramen aftyolbeë í
Slutningen af gebr. Síaaneb ; 5) at til Sommerferie beftem*
mes tyele Síbguft SRaancb; og 6) at æeftcmmclfernc i ben
probiforiffe flanes § 6 om ben ugentlige Sfoletibê gaftfcet*
telfe til et fintal af 36 îimer trceber i Äraft fra mefte
Sfoleaarë Segpnbelfc." 3 en ftlbigere Peb cit gorefporgfel
fra fReftor foranlebiget Strivelfe af 13be San. 1846 tyar
Direftionen enbbtbcre beftemt, at ben proPiforiffe Ißlanö § 8
angaaenbe Sfoleferierne i fin ^eïtyeb gjoreö gfalbenbe, og
meb §enfpn til ^obebexamcn, at ber »eb benne, „typortil

paa fæbbanlig SRaabe bliper at inbbpbe Pcb et program,
bor foruben ben eraminerenbe Scerer Pære tPenbe Senforer
tilftæbe, tyPoraf ben ene er en af Sfolenë anbre Særere, men
ben anben fan Pære en i gaget fpnbig æibenfïabSmanb uben*
for Stolen, tybilten iøprigt fom tyibtil blioer at inbbpbe af
Sforatet", famt at „ingen fan betragtet fom Senfor og bei*
tage i Senfuren ober groben i noget gag i enÂIaëfe, meb*
minbre tyan tyar oberbæret ben tyele Sramination i famine
fra Segpnbeffen til Slutningen."

©e oPenfor omtalte 53etingelfer for nty Sifeipïeë üpta*

gelfe inbetyolbeô i ben proPiforiffe fßlanb § 3 og ere foígenbe :
„gor at funne optageë i Stolenê forf te eller neberfte
Âlaêfe ubforbreë:
1) at Siífcipíen tyar ftylbt bet lObe 2ïar eller íffuit
mangler faa SRaaneber berí, og er vaccineret, typorom be
fornobne Slttefter blive at fremlægge;
2) at tyan fan lœfe fœrbtg banfï £rtyf og Sfrift,
ftrive bet banfïe Sprog uben bettybelige orttyograftffe gefl,
famt regne nogenïunbe filtert be ftre Speeieê;
S) ai tyanë Sæber ere uforbærvebe.
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Saafremt nogen attraar at optages i en af be Infere
klaêfer uben at bave gjennemgaact be lavere i [anime Sfole,

ubtrœveg :
1) at -Sliberen iffe er unber ben, meb pvilfen ©ifcipien
vilbe seere inbtraabt i ben vebtommenbe klaéfe, bcrfom pan
pavbe meb bet fplbte lObe Siar bcgpnbt Sfoienê neberfte
kiaøfe; og at Ban paa ben anben Sibe beller life er faa
gammel, at pan life fan tilbagelægge bet barn foreftaaenbe
Sfolehtrfug til bet fplbte 20be Slår;
2) -at panö kunbpaber ere fplbeftgiorenbe efter ben
4hwe, pvoraf Sfolen betinger fine egne ©ifeiples £)prpfning
til ben Älabfe, i pvilfen pan artraar at optages;
3) at ban probaterer IBibiteêbprb om uforbærvebe Sæ?

ber og, faafremt ban bar gaaet i en anben iccrb «Stole, ba
Seftimonium, fom oifer, at ban iffe enten er bortvift fra
benne eller paa ulovlig SWaabe bar foriabt ben eller er nægs
tet Slbgang til per at oprpffe til ben famme kiasfe, i pvilfen
ban vil optageg i ben anben Sfole. "

b. æeb girfulcerftrivelfe af 12 Staf 1846 bar Sireftionen

foreffrevet, at Sfolefontingenterne fom pibtil inbfræveP i ®e*
gpnbclfen af be orbincere kvartafômaaneber, altfaa ben Ifte
Sanuar, Ifte Slpril, Ifte Sult og Ifte Dftober, men at ber
for be ©ifcipie, fom anmelbes til Dptagclfe i ©folen veb
Sfoieaarets Segpnbelfe ben Ifte Sept, vil være at erlægge,
forinben be optageb og inbffriveö i Sfolenå Ißrotofoller, en
gorubbetaling belé af Snbffrivninggpenge (5 9tbb.), belö- af
kontingent for Spå og Srcenbe for Siben inbtil 31te SJlaré
ncefte Siar, ber bog fim beregnet fom et paivt Siar (2 9îbb.
48 ^¡0, befó enbelig af Sfoiepcnge for be fire SRaaneber fra
1 Sept til 31 See. (10 9îbb. ; altfaa i bele 17 9îbb. 48 bO,
pvorimob-enhver Sifcipel, ber.inbmelbeö til Dptagclfe i Sfos
len i Søbet af Sfoleaaret, vil base forinben Optagelfen- at
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erlægge Sfolepengene for fyele bet kvartal og Spfe? og

Srænbefontingentet for Ijele bet £alvaar, i I)»iS Søb fyan
optages.
c. Sfter 3nbftilling af Dteftor ^ar Sireftionen bifalbet,

at ber for be Sifciple, ber til @fteraaret vœnteS bímítterebe til
Uníverfitetet, bliver i (Sept. SJtaaneb ínbrettet eu fœrffilt Un?
bervíSning i 2—3 Slimer baglig ubenfor ben fabvanlige
Sfoletib.
d. l|Jaa ®runb af en Slbjunft Raufen allernaabigft
forunbt 9lejfetillabelfe Ijar ©írcftionen tilíabt, ataranten fcer?
ffílt af^olbeS i benne SarerS gag i SBegpnbelfen af Suit

æîaaneb.
e. 3 Segpnbelfen af Sfoíeaaret ptrebe tilbeíS paa be celbre
SiifcípleS goranlebning et íffe ringe Slntal gorcelbre og SBœrger
bet Ønffe, at famlet gormibbagSffoletib maatte blive inbført.
goranlebiget »eb bisfe ytringer tilftíllebe jeg, efter at Sagen
»ar overvejet i et Scerermobe, be i Aalborg boenbe gorcelbre
eller æcerger fvlgenbe Sirfulære:
„@t iffe ringe fintal af gorcelbre og æærger for Si?
fciple af Jfa^ebralffolenS forftjellige ÄlaSfer fyave piret Ønffe
om, at Sfoletiben maatte blive foranbret til famlet gormib?
bagêffoïetib iftæben for at være forbelt paa gormibbag og
©ftermibbag. Uben at ville tale om be gorbele, ben famlebe
Sfoleiib tilbpber Stolen i bet Ijele og benS Særere, fan jeg
og mine Wïeblœrere for Sifcipleneö SBebfommenbe iffe anbet
enb -lægge æcegt paa, at biéfe veb famlet Sfoletib ogfaa op?
naa famlet Tib til bereö gorberebelfe, fom faalebeö fan blive
befto grunbigere, naar ben iffe er ubfat for gjentagen Slfbrp?
belfe, ja at be enbog, veb Sløbvenbigljeben af at forberebe
fig paa at bevare bet lærte i ^ufommelfen før længere £ib
enb ellers, tvinges til at lære bereS ^enfa bebre; — at be
faa Xib til at funne tante paa et eller anbet Stubium paa
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egext faillit), tyver efter fin
og Silbojcligljeb ; — at be
fœttcê i Staub til at funne gjore ftg nogen Sevcegelfe i fri
Suft, Ijvilfet ellers, ifœr i Sintcrenö forte Sago, meget ran«
ffcliggjoreé bem ; — at be unbgaa at foriabe ©folen i SÄorfe
om Sinteren og faalebeô ogfaa unbgaa batí fiere Sîaaber at
blive ubfatte for garer og grifteifer ; — at ben for øjnene
ffabelige og Sufren i ©folevcerelferne forpeftenbe Snig af
funftigt Spê, ber beêuben let fan give Slnlcbning til Horben,
nœften ganffe bortfalber; og at enbelig be iffe faa Sifciple,
ber ^ave lang Sfolevej, unbgaa ben Sibêfpiibe og Ulœmpe,
fom flet Sejr og gore foraarfager bem, naar be fhtlle vanbre
ben lange Sej 4 @ange om Sagen.
Kaar man paa bett anben Sibe f»ar ptret grpgt for,
at SifciplencS ^eïbreb ffulbe libe og bereS Slanb fïoveô un«
ber en uafbrubt Sfoletib af 6 Siiner, ba fvœtfeê biôfe Se«
tœnfeligljeber allerebe berVeb, at be forffjellige grifvarterer

og Stanbêntnger imellem Samerne, tyvorunber Sifcipicne
funne bevæge fig og nube ben fri Suft, omtrent ville mebtage
en Sime baglig, og at enbnu en baglig Sime i Keglen vil
mebgaa til ©pmnaftif, Sang og anbre Unberviôningêgjen«
ftanbe, ber iffe anftreenge Slanben, men tvertimob bibrage til
Scgemeté Ubbannelfe, faa at ben virfelige Scefetib tun bliver
omtrent 4 Sinter baglig, et Slntal, ber ^ibtil for fort Sib
fiben l)er i Sfolen var bet alminbelige for gormibbagen alene
og blev paafulgt af en ©ftermibbagêfïoletib af 3 Sinter,
geller iffe ftnber benne grpgt Wfebljolb i ben ©rfaring, ber
om famlet Sfoletib er gjort veb flere Sfoler paa forffjellige
Steber i Sanbet, ^vorimob man allevegne, l)Vor famlet ©fole«
tib Ijar været inbført, tyar fporet gavnlige galger beraf baabe
for Sijctpleneå aanbelige og legemlige Ubbannelfe.
@n vigtigere Snbvenbing fan berimob IjamteS fra et
gor^olb, ber ligger ubenfor ©folen, nemlig Stfcipleneé ©pife?
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tib.

Senne ^ar bibtíl »ccret ÄL 12—1, men veb Snbforel?

fen af famlet Sfolctib, ber befvemmeft silbe være fra 9—3

om æinteren og 8—2 om (Sommeren, slibe ben lomme til

at falbe Äl. 2—3. Sa bet er af fBigtig^eb for Sifcipíene
at fnnne npbe SJÎibbagémabcn i Selffab meb bercé gorcríbre
eller ben familie, í)oé IjVem be ere anbragte, (igefom bet
silbe sære til Stabe for bcm, om be fun ergibt opvarmet

iRab, fom fra gamiliené Sorb var benfat til bem, silbe
bet, bsiê famlet Sfolctib blev inbfvrt, seere i boj @rab on?
ffeligt, om be familier, ber bwc Sifciple i Stolen, inbret?
tebe bercé Spifetib efter biéfcé Sars, ^orinben jeg berfor
foretager noget Pibere i benne Sag, tillaber jeg mig at ub?
bebe mig Seres ffriftlige ©rtkering fnareft muligt mebbclf,
om Se, bvié famlet Stoletib bliver inbfort i Slalborg Äatbe«
bralffole, er villig til at inbrette Screé og ^amííteé Spifetib
faalebeé, at ben fvrff falber efter Sfoletibené Spfmr."
Sa be Svar, jeg mobtog paa benne Sfrivelfe, oserty^
bebe mig om, at be to Srebiebele af bem, jeg Ijavbe tilffrevet,

enten onffebe ^oranbringen eller iffe ^avbe noget imob ben,
blev Sagen paanv overvejet og inbffillet til Slfgjyrclfe af ben
fongelige Sireftion, fom unber 30 SQiaj tilbagemelbte, at ben
„maatte anfc bet for rigtigfl at labe bet inbtil Pibere Ijavc
fit gorblivenbe veb ben Ijibtil ftebfinbenbe Corbeling af lin?
berviéningen paa ^ormibbag og ©ftermibbag."

pifciplm.
33eb ftbfte programé Ubgivelfe var Sifcipelantallet 76.
l’lf biéfe bvbe 1 og 9 nbgif til anben ©cflcmmclfe. Sil Uni?

verfitetet bimitterebes 7, fysiö 9îavne og Äaraftcrcr vcb Ex
amen artium fes af nebenftaaenbe Sabel :

diavne.

Ubarb. i
SKotwáí Satin.
maalct.

Sat.
etii.

Sraf.

íjcbr

3ldiô.

©eogr. <úftcric. Siritij m. ©com.

3W-

Sranif. faraftcr.

1. 3«ifen< 3- ?•

Laud. L. p. c. Laud. L. p. c. L. p. c. Laud. L. p. c. Laud, Laud. H.ill. L. p. c. L. p. c. Laud.

2. fünfen, 9L g.

Land. Laud. Laud. Laud. Laud. H. ill. Laud. Laud. H.ill. H. ill. Laud. Laud. Laud.

3. $.<Spre(ictfen, §.?R.S). Laud. Laud. II. ill. Laud. L. p. c. Laud. Laud, Laud. Laud. Laud. Laud. Laud. Laud.
4. SBtnbe, Jp. ©.

Laud. L. p. c. Laud. Laud. Laud. Laud. Laud. H. ill. Laud. Laud. Laud. Laud. Laud.

5. 3ëfem, æ. G. S.

H. ill. H. ill. H.ill. H. ill. II. ill. H.ill. Laud. II. ill. H.ill. II. ill. Laud. H.ill. H. ill.

6. ©regerfén, 45-

Laud. H ill. H. ill. II. ill. H. ill. H. ill. H. ill. H. ill.

7. ©jern, 21. 5DL

Laud. Laud. H. ill. H.ill. H. ill. H. ill. H. ill. H.ill. H. ill. Laud. Laud. Laud.

N. c.

H. ill. Laud. Laud. H. ill.

H. ill.
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íBeb bet ni; Sfoleaarö 58egpnbelfe ben 1 Üft. var faa#
iebeö Slntallet af be tilbageblevne Tnfciple 59, Ijbortit tom
16 npanmclbte, Veb ï;viô Dptagelfe ©ifcipeltallet atter fteg
til 75. Slf bisfe er fcncre i SlaretS Søb 1 nbgaaet for at
giveë en til I;an$ (Søner mere fvarenbe Seftemmelfe, Ijvvrimob
2 nt; cre tnbfomne, faa at ©ifcipeltaliet for $ibcn er 76.
Siiöfe ere i inbevœrcnbe guni SRaaneb faalebeô forbclte i 6
klaêfer, font nebcnftaaenbe Sifte ubvifer, ^vorpaa gaberenë
Stavn er tilføjet i IßarentljeS. (Sn Stjœrne (*) betegner be
efter fibfte ^oveberamen optagne Sífcípíe.

ïv Sîlaôfe.
A. 1. greberifgulinë SRøIler (kjobm. ®;r. SR. iSlaiborg.)
2. gver kierulf (afb. ißaftor k. tilglabe paaSRorS.)
3. SRattl;iaê karl greberif Surtiuë S3 lab t (üoïbbetj. 58.
i Slalborg.)
4. goljan §enrif SR0Her (SRøllebpgger SR. i Sfagen.)
5. Xljorolf SJalbemar Soefen CPaftor 58. i Slalborg.)
6. gcnS 58Iod; ©jern (kammerraabSanbfogeb @. paa
SæSø.)
B. 7. Sliefå greberif §il(erup Äoefoeb (guftitôr. 58p# og
^erreböfogeb Ä. i Hjørring.)
8. genS Sinton ^íerftínb (®artner
i Slaíborg.)
9. SBilíjeíin 2B i n b c (ißropr. 2Ö- t. 58url;olt i 58enbfpSfel.)
10. ^anS 5)3eter SR a l m f t r 0 m (Storftenéfejerm. SR. i
Slalborg.)
11. Staêmuë SBint^er SlsfenS gerêleiv (Jíjvbmb. g. i
Slaíborg.)
12. greberií gbœuë ^oíá ©oíbtng (överlcerer ®. i
Slaíborg.)
13. greberif Sínbreas SRarinuS SRoítfe (©eneraímajor,
kammerherre v. SR. i grebericia.)
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14. Äriffian Sofuö 23rorfon (Sulbntœgtig 23. i Sial?
borg.)
Ul «In O fe

1. Äriftian Stariub Ärar up (afb. Stiftöprobft Ä. i
Slalborg.)
2. ©avib ^ornfplb 23oggilb (©aarbejer, formen». Äjob?
ntanb 23. veb Zaubers.)
3. Slnbreab Subolf 6 r i f t e n fe n (afo. Solbbetf., formens.
Äjobmb. St}, i 9tibe.)
4. Spannes 23apl (afb. Stegiinentöfirurg 33. i Slalborg.)
5. Safob Severin Skidjmann 23rant^ Cßortiontrollor
23. i Äjobenbavn; ^itejefaber 5ßaftor SJei^mann i gerS?
lev veb 2lalborg.)
6. -bans 3afob $uliub Slpginb (îolbbetf. Sí. i Sæb?
tu eb.)
7. $ßeter Sbvarb Stecfe (Äapitainheutn. 9îtbber 9î. til
©ofjugaarbêfjoim veb Aalborg.)
8. So^anneé íiibuíg SB it trog (Síeutii. og ^rosíantfor*
valter SB. paa St. (Sroir.)
9. Otto Slnbreaö ^tlligfoe (afb. Äjobmb.
i Slalborg).
10. grané Sorenb 23oggilb (Canil, pharm. 23., gorpag«
ter af ^oftegaarb i SSenbfpSfel.)
11. gerbmanb (Soweit (Äjobmb. 3. 9JL 6. t Slalborg.)
12. Siielö Savritö SOÍørd) (©aarbejer 9JÏ. veb §alb.)
13. ißeter Raufen (Sanbmaaler og Uienbefommiêfœr <§.
til Scbeelêminbe Veb Slalborg.)
14. Änub Schott Seicfjmann 23ruun (€ßropr. 23. tilDrnv
fjolt t æeubfpêfel.)
15. 2ßeter ©ubmunb Stavnftibe (23pfogeb 3t. t Sar«
fjobtng.)
16. 3onab greberif Sßulff (Äcemner 2ß. t Slalborg.)
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Il fil. A.

1. ©rnft ^enrif Âarl § safS (Suftitöraab <§errebSfogeb
óp. til æœlutn Sîorgaarb.)
2. ^anê Xfseobor 53 u 1)1 (©aarbejer 53. t æenbfpSfel.)
3. Sasritô SSalbemar Tpegaarb (XoïbaSfiftcnt 31. i
Slaïborg.)
4. *^eber Safeb Romann Tîüllet (Rafter W. i üfter?
53i'ønbetøle» i 93enbfpêfel.)
5. ©mil Sesin 3 a co b p (.Rjebmb. 3. i Slaïborg.)
6. ©rnft SSogiSlauS SBefenberg (Slmtftuefulbm. SÖ. i
Slaïborg.) Sffeftubcrenbe.
7. doger ^augaarb Tïolier (^rsfnr. TL i Slaïborg.)
8. *Ânnb ®cbott Dettmann dßaftor 5). i lllbbjcrrg i
(Bailing.)
9. TieïS Sulins Stranbgaarb (dolbinfpcftor <5. i
Sßbeltoft.)
10. Tiarinuê Sasrentln 5DÎ s lier (afb. ißropr. TL til Tía?
rienbal seb Slaïborg.)
11. Æonrab 9M)ber$
($ropr.
üí ÍWÍS Sabegb.)
12. Âarï greberif æilljelm 51 ff ermann (^jøbmb. 51. t
Slaïborg.) Sffeftuberenbe.
Il Äl. B.

Tlarr SBulff Äoppel (afb. Âjubmb. JL i Slaïborg.)
Sorgen $eter Sergenfen (afb. TMlerS. i Slaïborg.)
Sergen ^anfen ^ruufe (Äapitainlieutn. Ä. i Slalb.)
greberif Äriftian Übel (Xobaiöfabrifor ü. i Slaïborg.)
Sfleftuberenbe.
5. granS ^»afö (afb. Sßropr. <§. til ^oftemarf »eb
Slaïborg.)
6. gilip ©bsarb ^irftein (Äammerraab Smelter Ä.
paa Sinbenborg.) • . . .
■

1.
2.
3.
4.
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7. 3ené Ä’jelierup Str øl) b erg (Äancelliraab Vlpopefer
S. i ílalbotgj
8. *ßubbig Äriftian SJlülíer (Prober til Sir. 4 í II A.)
9. Änup Renneberg P1 ul) me (Äapitain af Søetaten og
Snbrulleringsofficier 59. i Aalborg.)
10. SJHdjael Sange ó? o af3 (Prober til Sir. 1 i II A.)
11. (Sboarb gerbinanb @arben (afb. Stebflagerm. ®. i
Slalborg.)
12. Sorgen Safob 4tfelierup Stromberg (Prober til Sir. 7.)
I »I. A.

1. Petruö Sanuö Ärufe Sdjaumburg (Äapitatn v. S.
i Slalborg.)
2. *paul Äriftian Steifen (Äjobmb. Piceíonful 91. i
forring.)
3. - (Emmanuel Sauber Senf en (Paftor 3. i ^oöelberg
oeb Staubers; piefefaber Statsraab fibber Sauber i
Slalborg.)
4. *Peter ^eiörod? S^agaarb (forijenv. Sanbflugtö*
fommtëfœr SI). i Aalborg.)
5. 3oí)an Pictor Pruneë (particulier 93. i Slalborg.)
6. *^reberif Sirènftorff groft (Propr. g. til Älttgaarb i
Penbfyêfel.)
7. Sinton Sofus Äaaröberg (Äjobm. Jt i Slalborg.)
8. ^aralb SBenbir ® o Ij n (Äjobm. 93.
Ê. i Sialborg.)
9. *9liefô 3nel (Suftitör. Simtöfomiter 3- i ^jorrtng.)
10. Äarl Sofué Palbentar Siede (Prober til Sir. 7 till.)
11. Slnberá ^erfltnb Db el (Prober til Sir. 4 i II B.)
12. *3anuê Sinton Siabedj ß ar fen (Propr. ß. til Støbflet
i Penbfysfel.)
13. Æarl Solían Süolíer (Propriet. SU. til Æornutngaarb
i Penbfpéfel.)
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14. ^enrif Äriftian Ärag Billing (afb. Ärigtabfetfor
3JL til 8reberifèl)uj »eb Aalborg.)
i St la 6 fe H.

1. *^eber Äriftian Sitgaarb (Øaarbmanb S3, i Sfal*
borg »eb Sialborg.)
2. *Âar( greberif S b âr ci GRrigéraab ^errebtfogeb S.
i Hjørring.)
3. *§ant Senfen (23rober til Sir. 3 i 1 A.)
4. *2a»e 23øbecfer ® arben (23rober til Sir. 11 i II B.)
5. *@eorg Äriftian Sang^off 2unb (23ataílíonsfírurg 8.
i Slalborg.)
6. *Ulrif Uriftían 23oefen (23rober til Sir. 5 i IV.)
7. *5ßeter 23 erg GRjøbm. 23. i Slaíborg.)
8. *Slieít Äaj ©raëmus Strø i; berg (23rober til Sir. 7
og 12 i II B.)
SJleb Unbtageífe af be meb A betegnebe Sifcípíe i IV
Älasfe Blive alíe Sifcipíe i ^ver SSlaaneb omfíptíebe efter
Sammentælling af be bem tííbelte baglige Äarafterer, ber
ligelebet maaneblig inbforet i Haraiterbøgerne. £e »ebtagne
Äarafterer ere ubmcerfet gobt = 6, meget gobt = 5, gebt
= 4, temmelig gobt = 3, maabelig — 2, flet = 1, 0
— 0. 23eb Sammentællingen (ber life omfatter Sang eller
©bmnaftíf) regneó alíe fjag ligez og Summen for b^ert eiv
felt ubfinbeö »eb at bivtbere Summen af be enfeite Karaite«
rerê Talvcerbt meb biêfeê Slntai. Slil Settelfe »eb Stegningen
multipliceret Summerne meb 100.

^•tipenbier.
Sfterat en ©ifcipel, b»em laPefte Stipenbium »ar tillagt,
t Slarett Sob Ifar fortabt Sfolen, ere be Stipenbier, Ijoortil
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ben fongelige Sireftion nbnæbner efter Sîeftorô 3nbffilííng,
nu faalebeô forbclte:
1. ^ejefte Stibenbium (50 9tbb.): g. 3. ^Roller
og 3. Äierulf.
2. SReííemfte Stibenbium (35 9lbb.): SR. Ä.
(S. Siabt, 3. <§• WMier, 3- 91. ^erjfinb og £. iß. SRalnv
ftrpm.
3. Savefte Stibenbium (20 €RbbO• X. S3. 23oe*
fen, 9t. SB. 91. ^erölem, g. 3. & (Soibing, Ä. SR. Ärarttb,
2). $. SBoggilb, 21. 2. ©jrifteufen, 3$. 3- 3ginb, O. 91. ^ißtgfoe, 5- 2. Soggilb,
£. ®u^l, St. 3.
Stranbgaarb, iß. 3«
©Naumburg.
4.
r i U n b e r b i ô n i n g : Iß. IS. Stecfe, SR. 2. SRelf
1er, SR. SB. Äobbel, 3- iß. 3orgenfen, 3. -5. Äruufe, (S.
®arben, @. X. 3enfen,
Ä. Ä. SRilling, og fom ober*
orbentlig ©ratift
Senfen.
5. Unberbiöning for nebfat Setaling: iß.
®. Stabntiibe og Ä. 9t. grerdj.
2)et SRoïtïeffe Segat for ©mbebômœnbô Sont, fom
gaae i 6îole (40 9tbb.), ^bortil <§ô. (SrceÏÏ. ©elfejmeftatô#
mtnifter @reb SRoïtfe ubnœbner, m;be .R. SR. Ärarub bg Iß.
3. Ä. eciiaumburg.
Det XI)urefonfte Segat for Sønner af iiformuenbe
Sorgere t 2laiborg (omtr. 12 9îbb.), fortil 9teftor ubnœb*
ner t gorentng meb ©benô SRagtftrat, n^be SR. Ä. (S. 23iabt,
iß. SRaimfîrom, 2).
Soggtib og 0.91. ^t(ÍÍgfoe famt
be t 1845 bimitterebe Stubenter 3. 2. 3enfen og
9Î. 2).
b. SbveÆelfen.
Sleftor Smmanui £ ait b er ô 3ubellegat (20 9tbb.)
er af 3ubeliœreren tillagt
3* SRoller og Iß. SRalmftrom.
3Beb Slutningen af ftbfte ^obeberamen tilffenbteô ben
9teiljerfEe ^Hbôbelonning (5 9lbb. 19 fi.) Simittenben
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£. St.
V. Sprecfelfen, Cen XI) e ft r u p f f e glibobelonning
(2 Dibb. 64 fi.) Ximittenben 3- 8. Senfen, og be Äp tibes
ffe præmier for be to bebfte intinffe Stile i l)oer af be tre
overfte Ælaêfer (4 9tbb.) Ximittenben 3- 2. Senfen og g.
3. Roller of 4be Äladfe, <§. ^5. SRalmftrqm og £. 3. 3>
SJtçginb af 3bieÄladfe, og Ä. SR. Ärarnp og
X. Sufi
af 2ben Äladfe.

3 Sfoleaaret 1846—1847 Ville folgenbe Seeren og Scefes
beger blive ben^ttebe:
vi Stapfe.

X^ortfend Llbfigt over ben banffe litteratur. Ciceroni’s
orationes selectae (SRqbVigd Ubg.). Cicero de oratore
G£jeurid)fend UVg.). Livius, forfte ^entabe (XaudHii^). ^o=
ratd. SDÎabvigê lat. Sproglære. Sojefend ^aanbbog i be
roiuerfte Slntiqviteter. Xregberd ^aanbbog i ben grøfte og
latinee Sitteraturljiftorie. Xeuophontis memorabilia Socratis (Xaudjni^).

Platonis Apol. Soer, et Crito (Sibert

ïingê Ubg.) Comeré Sliabe. ganged grøfte ©rainmatif.
SJtabvigd grøfte örbfojningöicere. Sojefenê ^aanbbog i be
grøfte Slntiqviteter. Genesis. Sinbbergd tjebraiffe @raminatif. gogtmannd Særebog i Steligion. ^erêlebë fierre
SSibellfiftorie. Xet np Xeftament paa @røff. 3ngerdleVd
®eograft. Slttend Særebog i Xanmarfd ^iftorie. Äofobd
^iflorte. Sergd Slritfynetif og ©eometri. ^jortd tpbfte
Sæfebøg og ©rammatif. ©nmbergd tpbfïe Stiloveîfer. Sors
ringë études iitte'ra'ires. 2lbraf>amd’ê franffe Sproglære.
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» «laife.
Ciceronis orationes selectae (EOÎabvigô Ubg.).

Li

vius, førfte Sentabe (©ambnib). Sírgíte SSneibe. Stab*
»igS (at. Sproglære. Sojefeite ^aanbbog i be romcrftc $lju
tiqviteter. Xenophontis Anabasis CXaudjmt^)- ^omette
Sliabe. ßangeö grœ^Te ®ramm. (Mot bet œlbfte ¿partí A).
Sftabbtgö grøfte ©rbfojningélœre. Sojefenö ^aanbbog i be
grøfte Slntiqoiteter. Genesis (blot A). Sinbbergö bebraifïe
©ramm. (blot A). gogtmannö Scmbog. ^erölebö [torre
Sibell)i[torie. Sngeitelebø ©eografi. SlllenS ßarcbog i ©an«
marte ^iftorie. Äofobö Ubtog af SerbenSl)i[torien. Sergé
Slritbmetif og ©eometri. gjorte tpbfïe Scefebog og ©rants
matif. ©ronbergô tpfïe StUobelfer. Sorringô franfïe Seefe#
bog for SIMiemfiaöfer. Slbrabamö’ö franfïe Sproglære.
U Stlaëfe.

gjorte Sørneøen. golfte poetifïe Sœfebog. Sojefens
banfïe Sproglære. Cornelius Nepos. Caesar de bello
Gall. (Sßbitteö llbg.). SRabvtgø lat. Sproglære. Sunbá
grøfte Sœfebog. ©regberô grøfte formlære. Sailed Sœrebog.
^erôlebô [tørre SBibelpiftorie. Sngerêleoô ©eografi. îlllenS
Sœrebog ¡ ©anmarte <§i[torie. Âofobê Ubtog af æerbenê#
bift. Sergé Strit^metif og ©eometri. Sacobfenê æegnebog.
Sîiifeô ftørre tpfte îœfebog. Pforte tpffe ®rainm. ©ron*
bergé tpfïe Stiløvelfer. Sorringé franfïe Seefebog for S)îellems
flaêfer. Slbrabamô’é franfïe Sproglære.
ni SÎIaéfe.

.gjorte Sørneveit. golfte poetifïe Sœfebog. Sojefené
banfïe Sproglære. Sorgens lat. Sœfebog. Cornelius Ne
pos. SJtaboigS lat. Sproglære, ©rojete ©rempler. Salles
Sœrebog. ^erSlebS [torre Sibellpft. Sngerólette ©eograft.
5
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SlttenS Sœrebog t ®anmarïs ^iftorie. ÄofobS Ubtog af
SßerbenSljiftorien. SSergS Slritljmetif. SaeobfenS Otegnebog.
OtiifeS [tørre tpffe Seefebog. ^jortS tpfïe @ramm. ©røn«
bergS tpffe Stiløbelfer. SorringS fr. Seefebog for 9Jtellem«
flaSfer. ilbrabamO fr. Sproglære.
ix SïlaSfe.

^jortS børneven. SJarfobS poet. Seefebog. SojefenS
banffe Sproglære. Siüfeö fierre tyffe Sæfebog. OtungS tpffe
gormicere. OlungS tpffe Stiløvelfer. SSorríngS OJtanucL
SlbraljamS’S fr. Sproglære. SatteS Seerebog. ^erSlebS ft.
SSibettfiftorie. WtittingS lille ©eograft. SngerSlebS fragm.
^iftorie. Strøms naturíjíft. Scefebog. 3acobfenS Stegnebog.
I Sîlaéfe.

hjorts SørnePen. Sarfobö poet. Sœfebog. SSojefenS
banjïe Sproglære. OtiifeS mínbre tpfle Seefebog. OlungS
tpjïe formlære. ^erSlebS lille 53ibeíl)ift. Shillings litte ©e«
ograft. Sngerêïeos fragm. ^iftorie. Stroms natur^iftorifie
Sæfebog. SacobfenS Otegnebog.

Ubtog af (SfolenS Steßnffab for 1845.
A. Si'okn.
1. jlnbtitflt.

1.
2.
3.
4.

IReftaiicer fra forrige Slår . . .
3O9îbb. 1 ft.
ÄaSfebel)olbning ......
364 — 81| Stenter af kapitaler .....
65 — 24 Sanbgilbe og Xienber (i Äorn og
ißenge) ........ . 2695— 8 SateriS: 3155 Otbb. 18¿f.

07
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Transport:
SorbfïpibSpenge nf Slaïborg 53t; .
íDegnepenfíoner ......
Slf Ätrfer og fßrtfftefalb . . .
Äoftpenge fra Slaïborg ^oôpital .
Sîefitfton for for meget betalt i Sanbffa t
Sïolefonttngenter ......
^orfïjeïlige Snbta’gter ....
Xilbagebetalte (Sageforffub . . .
itilfïub fra ben almiiib. ©foïefonb
i ait

3155föbb. 18|fj.
50 — * 343 — 17|410 — 8^414 — 8 550 — 20 1798 — 72 35 — 95 500 — ? 2200 — ; 9458 9îbb. 24| 11.

2. W>sift.
1. ©ager og ^nSIejegobtgjorelfer. . 5802 Dîbb. «
2. §or üimeunberviêning .... 410 — *
3. gor ©rtraarbejbe og overffpbcnbe
Slntal Timer ............................
297 — *
4. Renflouer . ............................
602 — 48
5. SBi&iiot^cïet............................
177 — .
6. æi;gntngôitbgifier og Seje af @i;nu
naffiflofale
.......
59 — 24
7. Snventarietë æebïigeljolbeifc . .
84 — 38
8. Srœnbfel.................................
132 — 32
9. SBefyêning ........
39 — 92
10. ©fatter og Slfgifter ..... 694 — 29|
151 __ 40
11. Oiegnfïabéfurelfen .......................
12. gorfffellige lobenbe og tilfcelbige
llbgifter............................. ' . 291 — 51
nemlig :
n) ©foleopoartniiiß . 80.
b) íRengioring . . . 42. 58.
Satcriör 8741 ÍRbb. 661
ñ*

-

_
-

68
transport : 8741 5R6b. 66.J fj.
-^Jørto, Ißrotofoller
og Sfrwmaterial.
<1) ^fogrannner og
§oftibelig^eber . .
e) Slubre Ubgifter. .
Srtraorbinære Ubgifter
Sageforflub . . .
Steftancer 2c. . . .
Âaêfebe^olbntng . .
c)

13.
14.
15.
16.

25. 28.
101.
42.
. .
. .
. .
. .

47.
14.
. .
. .
. .
. .

60
475
17
163

— í — * — 68 — 82 -

i alt 9458 Stbb. 24| f.
B.

1.
2.
3.
4.

i.
2.
3.

1. ^nbtæjjt.
Âaêfebe^olbntng............................
Stenter af Capital..............
2
5)et £eilmannfïe Segat ....
Xilfïub af ©MenéÂaêfe .
...

2 Stbb. 81 ÿ.
— 72 20 — « 177 — s 202 Stbb. 57

2. lïïujift.
Snbïfobte Soger.............................201 Stbb. 77 fj.
Snbbinbtng................................
16 — 30 Snïaëfationêfalarium .....
? — 23218 Stbb. 34^
Unberballaitce 15 Stbb. 73 fi.

C.

1.
2.
3.
4.

(gtipenbtefpn&en.
1. jJnbtœjjt.
Seljolbning ........102 Stbb. 44^.
ÎJifcipleneô £)p(ag i Sparetaêfen . 806 — 76Stenter af ^onbenô kapitaler . . . 669 — 48 Stenter af CplagSpengene ....
29 — 95 1608 Stbb. 71 f.
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2. ïlbflift.
1. llbbetalte Sttpenbier te. .... 5269tbb. 60
2. Opïagêpenge i Sparefaøfen . . . 976 — 2 3. 2)et S£l>urefonfie Segat .....
70 — 364. Stegnfïabëforeifen ......
13 — 95 5. Âaêfebe^olbning......................... 21
— 701608 Sibb. 71 f.

I>. Sïeftor Emmanuel Saubcrô ^ubeUe^at
1.
1.
2.
3.
4.

^hibtœflt.

Subjïri6enterneø SBibrag ....998 9lbb.
Stenter af en iêparefaêfen inbfat ©uni
8 —
SSilffub af eit unœbnt æefynber . .
13 —
Stenter af Segatfapitafen 1000 Sîbb.
fra 11 Suni til 11 ©ecember . .
20 —
1039 Slbb.

« g.
3917 * 56 ß.

2. Ubgtft.
1. ^orto, Sivertiöfementer of«. . . .
19 9tbb. 56 f.
2. Jïapttaleii ubfat meb ..... 1000 — * 3. Ubbetalte legatportioner (b. 10 San.
1846)
.....................................
20 — î 1039 Stbb. 56 f.

^kølens fJibliøtljek
bar fibnt fibfte æcrctning« Ubgwdfe mcbtagct følgcnbe Siiua'rt.
fra ben fgi. direction frnbtc Sfriftcr etc betegnebe meb *.

3>e

Ampere, Histoire de la formation de la langue Fran

çaise.

Paris.

1841.

TO
Sírnefen, Vatinfí lexicon til ©folel'nig, Ifte
Äbljtm.
1845.
Baggefeii, Xanfïe æœrfer, 2ben Ubg.z 1—7 53 b. Âbljvn.
1845-46.
*53ecferô æerbenêï)i|toiiez overfat af 9ùife, 12te S3bô. 5—6
£j. og 13be 5Bbê. 1—6
Blanc, L., Histoire de dix ans 1830—1840. Vol. 1—-7.
Bruxelles 1843 — 45.

Boetlje, ©regetífí 53íb(íotí)cf, 43be £>. Äbijvn.

1845.

Bretschneider, Lexicon manuale Graeco-Latinum in li
bros N. T. Ed. III. Lips. 1840.

^Btorfpicr, ©m bet jobifïe golfö Xiíftanb i ben peififfe Iße«
riobe. CDifp.). Äbl)»n. 1845.
*2hibget for Staret 1846 over famtiige Statoinbtirgter og
llbgifter. Äbljbn. 1846.
Buitmann, Seriioguê, 1—2 Xi). ^Berlin. 1818—25.
©laufen/ Xibôfïrift for ubenlanbfï tfyeoïogifï Sitt. 3bie
ÂblAni. 1845.
Caesaris Commentai'» de bello Gallico, ed. Herzog.
Lips, 1831,
Caesaris Commentarii de bello civiii, ed. Herzog, Lips.
1834.
Ciceronis orationes, explan. C. Halm.
1-3 Lips. 1845.

Vol. I.

Pars

Xiej / ©rammattf ber roinanifdjeii Sprayen, 1—3 XI).
53ouu. 1836—1844.
Xün^er, Xte ge^re ». b. latein. æortbtlbung u. Äompofttion.
Æolit. 1836.
©rëlew, gorfatterlericon, 8be
Âbljvn. 1845.
©tvalb, Samtlige Sfrifter, 2bet ©plag. 1—4 X. Äbljbn.
1814—16.
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grancfe, 3efu Siv, overfat af 9)iagnndfen. Äbtyvn. 1845.
1—29 Severing.
greitnb, Satcinifdfed 2Bi>rterbiid), 3 33b. 2 Sibtß. Seidig.
1845.
*Gersdorf, Leipziger Repertorium.
1846, 1—22.

1845, 7—52 H.

©rotefenb, SI., Siirôfnljrlidje ©rammatif ber latrin. Spradje.
1—2 iïï). ^annov. 1829—30.
©rpfar, Xfyeorie bed latcin. Stilb. Äöln. 1831.
*Hagen, Ægteskabet, betragtet fra et ethisk-historiskt
Standpunkt. (Disp.) Kbhvn. 1845.

*Hanch, Om flere af den ældre Verdens religiöse Myther. (Progr. fra Sorö Akademi.) Kbhvn. 1845.

dyeffter, 24e Religion ber ©rieten nub IRömer, 4ted )¿eft.
Sranbenb. 1845.
Hirt, Die Geschichte der bildenden Künste bei den
Alten. Berlin. 1833.

^offmann, ©raminationödjarte von ©uropa (paa gærreb.)
^üttmann, 2)ie römifc^e ©nmbverfaffung. 53onn. 1832.
Engemann, Samlcbe Sfrifter, 1—4 Slfb. (30 53inb.) Äbf).
1843—45.
Jahn u. Klotz, Neue Jahrbücher für Philologie u. Pä
dagogik. 1845, og Supplem. XI, 1—3. 1846, 1—3.

Äalfar, Dverfættelfe af SSibeíen, 28—45be Severing.
Proper, 9îatnrl)iftorifï Xíbdfírift, np Greffe, 1 æbd. 5—6
Äb^vn. 1846.
*Lehmann, De rationibus physiologicis et pathologicis humoris aquei oculi humani.
Pars prior.

(Disp.)

Haun.

1846.

Sengnid, Stamtavler, 2bet 53b. Äbljvn.

1845.

*Lund, De parallelismo syntaxis Graecae et Latinae.
(Disp.) Haun. 1845.
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SWoíbecí), .^iftoriiï Xibëfhift, 6te 93b. Äbbbn.

1845.

*Mynster, Annalium Paulinorum adumbrado. (Progr.
til Bispevielse.) Haun. 1845.
Müller, K. 0., Denkmäler der alten Kunst, 1 Bd. 1—5
II. u. 2 Bd. 1—3 H. Göttingen. 1832—1846.
Nägelsbach, Anmerkungen zur Ilias. Nürnberg. 1834.

©el)tcnfc^(äger, fDigterbcerfer, 7—11 93b. Äb^. 1845—46.
*PoveIsen, Emendationes locorum aliquot Homerico
rum. (Disp.) Haun. 1846.

*9îegnffabêoserftgt for Sïaret 1844 ober famttige ©tatëiub*
tægter og llbgiftcr. Äbty. 1846.
*Reumert, De auscultatione obstetricia.
1845.

(Disp.) Haun.

Sallustii Catilina, ed. Herzog. Leipzig. 1828.
Sallustii lugurtha, ed. Herzog. Leipzig. 1840.

Samfue, Sfteriabte bigteriffe ©frifter, heb 9îat)bef, 3bie Dpi.
1-2 Del. Äb^. 1805.
Sdjouio, ®anff UgefMft, 2ben Oireffe, 7—8be SSinb.
*©ehner, Äfubenljabnö Umoerfitetö Starbog for 1844. Äbf).
1845.
*Steen, De vi et natura infiniti mathe-mathici. (Disp,)
Haun. 1845.

bSteenstrup, Undersögelser over Hermaphroditismens
Tilværelse i Naturen. (Progr. fra Sorö Akademi.)
Kbhvn. 1845.
*Stephani Thesaurus Graecae linguae. Vol. V Fase.
6 et Vol. VI Fase. 5. Paris. 1845.

Heilmann, ©taimaste over ^annfíen Xeiímann og íLefcem
beider. Äb^bn. 1844. (Sfjeenfet af Ubgiberen.)
Thiers, Histoire du consulat et de l’empire. Vol. 1.
Bruxelles. 1845.

ÏWfcih ®rtecí)ífd)e ©ramm., 3te Stuft. Seidig. 1826.

T3
S^ierfdj, Uebev bie Upocpen ber bilbenben Äunft unier ben
©rieten. 2te Slup. Plünc^en. 1829.
Thisted, Le Nord, Nr. 7—26.

Copenh.

1845.

Westermann, Geschichte der griechischen Beredsam

keit. Leipzig. 1833.
Westermann, Geschichte der römischen Beredsamkeit.

Leipzig. 1835.
Virgilius Maro, illustratus ab C. G. Heyne. Editio
quarta, cur. Wagner. Vol. 1—5. Lips. 1830—41.
Wolf, Vorlesungen über die vier ersten Gesänge von
Homers Ilias, herausgeg v. Usteri. 1—2 Bdchen.
Bern.

1830 -31.

Vossii Aristarchus, ed. Foertsch, Pars 1—2.

Halis

1833—34.
*Örsted, Oversigt over det kgl. danske Videnskabernes
Selskabs Forhandlinger. 1845. Nr. 3—8.

®eôuben er fra 2)ireftionen tilfenbt Pibliotpefet Sifter ober
Examen artium beb Äfobenpabnö Uniberptet i ßftbr. og
Œ)ecbr. 1845, Uniberptetetö latinee og banpe gorelœëningëfatalog for Pinterfemeftret 1845—46, tbenbe Uniberptetöproi
grammer af @f(pri(^t og Pomemann, og et Slntal af 289
programmer fra ©folerne i be banpe og preuêppe ©tater,
nemlig:
20 fra banffe ©foler for 1845.
1 fra ©folen paa Sôianb for 1845.
4 fra peébigpe ©foler for 1845.
5 fra polftenpe ©foler for 1845.
9 fra ©folerne i Prob. pommern for 1844 og
8 for 1845.
20 f. ©f. i prob. Pranbenburg for 1844 og
21 for 1845.
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17
15
6
6
25
25
22
22
11
12
21
19

fra
for
fra
for
fra
for
fra
for
fra
for
fra
for

©folerne
1845.
©folerne
1845.
©folerne
1845.
©folerne
1845.
©folerne
1845.
©folerne
1845.

i $rob. ^reuëfen for 1844 og

i sProb. *ßofen for 1844 og
i ^rob. Sdjlefien for 1844 og
i ^Jrob. ©a^fen for 1844 og

i $roo. SBeftp^alen for 1844 og
i Dtyinprobinfen for 1844 og

Pifcipelbiblintljeket,
Der ftiftebeô i klaret 1843, befare« frembeleg af 3lbf. 3 er*
mi in. ©a betö Stegnffab Ijibtil for en ©el l;ar været an*
ticiperet i be i ^Programmerne mebbelte ^Beretninger, anfeô
bet for rigtigft for i Slår at opfœtte ïïîebbeïeïfen berom og
forft i ncefte program at give en Ubfigt ober betê æirffom*
l;eb i ©foleaaret 1845—46.

Skalens ¿føkde.
æeb SfoleaaretS SBegtmbelfe foretogeö ben goranbring
veb Sofalet, at foruben be 5 bibtil brugte Älaöfebcerelfer og*
faa 33ibliotl)efêbœreifet togeö i Snig for enÄIaöfe, ^borimob
Sibliotbefet flpttebeS inb paa et ©agfammer. Siegle minbre
gorbebringer af Sofale og 3n»entarium ere foretagne, men
meb Unbtagelfe af be meft paatrcengenbe goranbringer er bet
ellerø forblevet i ben gamle ©ilftanb, ba Ijele Spgningen er
uffiffet til længere at benptteø fom Sfolelofale, og ber er
aabnet Ubfigt til en fnarlig ^ovebforanbrmg i benne ^en*

T5
feenbe. @fter at fReftor nemlig i ©trivelfe af 23 Oft. 1844
^avbe gjort ben fgl. ©ireftion opmærffom paa be mange væ#
fentlige Mangler veb Sugningen, benö ®aarbêpïabô m. m.,
paa Savnet af JReftorbolig og inben fort Xibö forlob ogfaa af
©pmnaftiflofale, anmobebe ©ireftionen ^ofbpgmefter ©tatöraab
Äo ci) om at begive ftg til Slaïborg for at gjore ftg befjenbt
meb gorfyolbene og bernceft efter Üvcrvejeífe meb Keftor at
inbfomme meb nærmere gorftag til SRanglcrneø Slfpjælpelfe.
gfterat Statéraab Äorf? berpaa i SRaj SKaaneb Ijar foreta*
get be fornobne Unberføgelfer paa ©tebet, tør ©folen nu
gjore fig befto fifrere bpaab om fnart at fomme i æefibbelfe
af et til SlutibenS gorbringer fvarenbe Sofafe og faalebeô fe
en væfentlig ^inbring for fin SSirffom^eb bortrpbbet.

&en aarltße Vetoed examen
af^otbeô i Star ben 2—3 faint 17—31 Sult faalebeö, fom
nebenftaaenbe Sifte uböifer.

f øxflt

21 fueling.

(Se ooenfor S. 54 d.)
3Ruitbfltß $5røve.

Xoröbagen ben 2 3uli.
8—IL IV ^Religion.

3—5. I B ^ift og @eogr.
5—7. Il B «Religion.

grebagen ben 3 3uli.
8—10. Ill «Religion.
10—12. IA&B «Religion.

n ïr e n

3—5. II A ^Religion.

i b o 1 i n g.

iSfrtffltg $5røve.
grebagen ben 17 Suli.
8—11. IV Sat. Stil.
Ill Sat. Stil.
II A Sat. Stil.
II B Sat. Stil.
I B Xçfï £iftat.

3—6.

IV ®anff Stil.
Ill SJanjï Stil.
II B Danfï Stil.
I A iLanfï fDiftat.
I B î)anfï S)iftat.

TT
Sovcrbagen ben 18 Suit

8—11. IV Sat. æerfton.
IH Sat. æerfion.

8-11. Il A Xanfï Stil.
1 A X^ff Xiftat.

Xirêbagen oen 21 Suli.
8—11. ill WtÇematif.
1A
og @eogr.

3—6. 111 XçfE
3—5. 1 A Satin.

Dnêbagen ben 22 Suli.
8—10. IV A Satin.
3—5. IV B Xvfï.
11 A X^fï.
3—7. 111 Satin.
10—12. 11 B SRat^ematif.
5—6. 11 A (Regning.
1 B XanfïogXvfï.

Xorébagen ben 23be Suit.
8—10. IV B Satin.
3-5. IV A granjï.
3—7. Ill @rœfï.
11 B Xvjï.
10—12. il A $ran|ï.
5—6. 1B (Regning.
1 A Xanff.
grebagen ben 24 Suli.

8—10. IV A @rœff.
11 A (ÏRat^einatiÎ.
10—12. I A ^ranjï.

3—5. IV B
11 A
5—6. IA
5—7. 11 B

Sooerbagen ben 25
3—5.
8—10. IV B
3—6.
8—12. 111 <§ift. og @eogr.
5—7.

£ift. og @eogv.
®rœff.
(Regning.
Satin.

Suit
IV A £ebraifï.
Il A Satin.
11 B Xanfl.

