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liidiedningJ
Den Sætning, at den væsentligste Hjælp til at for- 

staae en vanskelig Forfatter er at søge hos ham 
selv, maa vistnok i hoi Grad gjælde om Aristoteles, 
Skaberen af en philosophisk Terminologi og et phi
losophisk System, ja af det første consequent og 
rigt udviklede, i en ægte videnskabelig Form frem
trædende System. Denne Regel er derfor ogsaa 
flittigt anvendt af dem, som have leveret de bedste 
Bidrag til hans Fortolkning enten i Commentarer til 
hans Skrifter, f. Ex. Waitz i hans fortrinlige Udgave 
af Organon, eller i særskilte Afhandlinger, f. Ex. 
Trendelenburg om Formerne ro évl etvai, to aya&tb 
eivai, rb ri yv sivca i Rhein. Mus. 1824 H. 4. Til 
at virke i denne Retning bor Philosopher og Philo— 
loger gjensidig understøtte hinanden; deres forskjel- 
lige Studier ville betinge noget forskjellige Frem- 
gangsmaader, men forenede ville disse dog føre til 
Maalet, som er en grundig og indtrængende Op
fattelse af Aristoteles’s Skrifter, der endnu ere af 
indgribende Betydning i det philosophiske Studium. 
Et Forsøg af denne Art skulde ogsaa nærværende Af
handling fremstille, der væsentligst er opstaaet af de 
Optegnelser og Excerpter, som jeg under Læsningen 
af Aristoteles efterluanden har gjort for at blive 
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nøiere fortrolig med hans Sprog og Udtryk. Enkelte 
Bemærkninger om Ordet drø har jeg ogsaa fundet 

hos Andre: navnlig hos Schwegler Die Metaphysik 
des Aristoteles. Tub. 1847 3 Bd. Pag. 186. Waitz 
Aristotelis Organon Lips. 1846 Pars pr. Pag. 457. 
Weisse Aristoteles Physik Leipz. 1829 Pag. 241. 
Trendelenburg Aristotelis de anima libri tres Jen. 
1833 Pag. 187, samt hos dem, der have bearbeidet 
den gamle Philosophies Historie i Almindelighed, f. 
Ex. Ritter (Geschichte der Philosophie} og Zeller 
(die Philosophie der Griechen Tub. 1844} eller 
Aristoteles i Særdeleshed, som Biese (die Philosophie 
des Aristoteles Berl. 1835—1842}. Da jeg ønskede, 
om muligt, at gjøre denne Afhandling læselig ogsaa 
for dem, der ikke havde gjort noget særeget Studium 

af Aristoteles, har jeg i Noterne saavel oversat de 
anførte Steder som, hvor jeg troede det nødvendigt, 
ogsaa ved andre Oplysninger søgt at gjøre dem for- 
staaelige for saadanne Læsere, som ikke nøiere kjendte 
hans Philosophi og videnskabelige Terminologi. De 
øvrige Noter indeholde nærmere Udvikling af Para- 
graphens Ord, Oplysninger til de i sig selv vanske
lige eller tvivlsomme Steder og kritiske Undersø
gelser.

§ 1.

Ordet do/d hører ikke til de philosophiske 
Konsludtryk, som af Aristoteles først ere indførte i 
Videnskaben, men vel til dem, der ved ham have 
faaet en væsentlig forandret, fuldere og indholdsrigere



Betydning. Han forefandt det i det philosophiske 

Sprog brugt af sine Forgængere, hvad enten nu dets 
Anvendelse først hidrører fra Anaximandros, som det 
1 Almindelighed antages1), eller det overhovedet er

’) See Schwegler paa det ovenanførte Sted, Zeller Die 
Phil. der Griechen 1 Th. Pag. 84, og Andre, som have 
skrevet om den gamle Philosophies Historie, f. Ex. Brandis 
Handbuch der Geschichte der Gr. Rom. Phil. Berl. 1835 1 Th. 
Pag. 127. At iovrigt Anaximandros forst har brugt Ordet 
«rø, synes mig ingenlunde utvivlsomt efter de Bevissteder, 
som derfor citeres. Naar det nemlig i Simplikios’s Commen- 
tar til Aristoteles’s Physik fol. 6 hedder: twv dr 4V xal xi- 
vovpivov xal antipov ItyovTtov *Ava£,i{.iavdQOQ — 
Tt xal oTOiytiov UQTjxt zoiv ovtmv to antigov, tiqojtoq 
tovto Tovvof-ta xofitouQ , saa synes mig Ordene
tovto Tovi'ofia at maatte gaae paa to dntiQov og ikke paa 
u^yriv. See Plut. de plac. phil. 1, 3 3A. tpiioi twv ovtwv 
tt]v dy/^v tivai to dntigov. Dette stemmer ogsaa med det, 
som synes at have været det Væsentlige og Characteristiske 
i Anaximandros's philosophiske Lære: nemlig at han opfattede 
Principet ikke som dette eller hint bestemte Stof, men som 
et almindeligt Grundstof, saaledes som det allerede viser sig 
i de næstfølgende Ord hos Simplikios: liyu <F avT^v ^Tt 
Udtap pyfTt dllo ti TWV xalovfAvtov tivai OTOiytlaiv, dild 
tTtqav Tivd (pvoiv dniigov, TiC anavrag yivtø&ai tov g 
ovgavovg xal Tovg tv avrolg xoaftovg, og hos Diog. Laert. 
2, 1. A. — erpaoxtv doyrp' xal aTOtyttov to dntiQov, ov 
åiogltjov dtoa q vSoiq tf dllo ti. Ligelydende med det oven
anførte Sted hos Simplikios er et andet i Origenes’s (?) 
Philosophumena, hvor rigtignok Ordet tovto, men vistnok 
ved en Fejltagelse, er bortfaldet. Snarere skulde man synes 
at kunne støtte sig paa et andet Sted hos Simplikios fol. 32 
b: evovoag ydo Tag tvavTiOTTyrag tv tco vnoxtip.tva> dntlQM 
otti døcofTUTfi) ixxQivtø&ai yijoiv ’Ava^tp.avågog nQWTog 
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brugt af de ældre Naturphilosopher (Physiologer) i 

Betydningen af et materielt Grundstof eller Element 

At det ligeledes har været anvendt i den pythago- 
reiske Philosophi, secs af de opbevarede Fragmenter 
af Philolaos2). Endelig findes Ordet ogsaa hos Platon 
i Betydningen af et Element eller Princip, skjøndt 
dette Begreb ifølge den platoniske Philosophies Natur 
ingenlunde fremtraadte som en frugtbar Bestemmelse 
med væsentlig indgribende Betydning. Dette skyldes 
først Aristoteles, ved hvem de platoniske Ideer 

avzog dgyi]v dvo^idoag to vnoxti'fitvov; men selv (lette Sted 
kan jo meget vel sige, at lian var den første, som nævnede 
to vnoxet'/.itvov o: (let usondrede Grundstof, hvoraf Modsæt
ningerne udviklede sig, som et Princip.

') Pint. de plac. phil. 2, 1 og Stob. Eclog. Lil). 1. Pag. 
310 hos Heeren: oi fitv xai UkuTava Sm-
rptguv riywvtai d^/f/v xal aroi/tia, Qa^g <5 o Milriaiog 
tuvto vouiCti dpyr/v xai otoiytta. Imidlertid kan man natur
ligvis ingenlunde slutte, at en af de gamle ioniske eller elea- 
tiske Philosopher virkelig har brugt Betegnelsen dg/J, fordi 
Aristoteles eller senere Forfattere fra den Tid, da dette Ord 
var stemplet til en almeenbekjendt Konstterminus, siger, at 
han har bestemt dette eller hint som en

a) See Boeckhs Philolaos des Pythagoreers Lehren Berl. 
1819 Pag. 62. Hos Stobæus Ecl. 1, 22, 8 om det Begrænd- 
sende og Ubegrændsede (rd Tt mgaivovTa xal rd anuga) 
som Principerne for Kosmos, Boeckh Pag. 139. Hos Stob. 
Ecl. 1, 2, 3, om Tallet, navnlig Dekaden som Princip for det 
guddommelige og menneskelige Liv. Boeckh Pag. 150. Hos 
lamblichos de Nichom. arithm. om Eenheden som Princip 
for Alt.



I

(iSéai) omdannedes til virksomme Principer 
for Tilværelsen1).

i et Skib Kjolen og i et Hus Grundvolden og hos Dyrene 
efter Nogles Mening Hjertet, efter Andres Hjernen, efter An
dres forskjellige andre Dele, deels det, hvoraf Noget først 
opstaaer, uden at det er en Bestanddeel deraf, og det, hvoraf 
Bevægelsen og Forandringen først udgaaer, f. Ex. Barnet af 
Faderen og Moderen, Slagsmaalet af Skjænderiet, deels det, 
efter hvis Forsæt det, som bevæges, bevæger sig, og det, som

§ 2.

Idet jeg i det Efterfølgende neiere vil betragte 
den specielle Brug, som Aristoteles har gjort af 
denne allerede tidligere i det philosophiske Sprog 
anvendte Betegnelse, vil jeg i Spidsen for denne 
Undersøgelse stille et Sted, hvor Aristoteles selv har 
forklaret Ordets Betydning, nemlig Begyndelsen af 

den femte Bog af Metaphysiken, i hvilken han, som 
bekjendt, opstiller Hovedbetydningerne af de vigtigste 

philosophiske Konstudtryk.
Metaph. 5, 1. Bek. 1012 b 34.

2) V od’sv av rig tov 7iQayp.aTog
xwijthb] nQMTov, olov tov fii/7.ovg xul o8ov kVTVV&W [l&V

*) See Weisse Aristot. Physik Pag. 241 sqq.
2) "Begyndelse kaldes deels det Punkt i en Ting, hvor

fra en først sætter sig i Bevægelse, f. Ex. paa en Udstræk
ning og en Vei er fra den ene Side dette Punkt Begyndel
sen, fra den modsatte Side et andet, deels det, hvorfra en
hver Ting rettest skeer, f. Ex. ved Undervisning bor man un
dertiden ikke begynde med det Forste og Sagens Begyn
delse, men med det, hvorfra en lettest vil kunne lære, deels 
det i Tingen selv værende, hvoraf Noget først opstaaer, f. Ex.
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avTr] évaVTt'ag S’ éréoa’ q Sé o&ev av xdkkiOTa
yévoiro ’éxaGTov, (nov xai pa&r]6ewg ovx dnb tov n^M- 
tov xai Tyg rov noayLiaTog aoyfg kvioie agxTéov, cM? 
o&ev gq6T av [tådoC /; Ae b&ev npaiTov ylvevai tvvnåg- 
yovvog, oiov mg nkoiov TQomg xai' oixiag &euéktog, xai 
Tmv tfowv oi (iev xa^Siav, oi Se k^xecpakov oi S’ o ti av 
Tvyoim toiovtov vno/.auijåvovGL' y Sk o&ev yS/veTai 
tov iiy IvvnaQyovTog, xai o&ev nvivTov r) xlvi^Vig néifv- 
xev aQyeo&ai xai i] ueTa^okri, oiov to Téxvov kx tov 
narobg xai Tyg fiyT^bg xai y [tayq éx Tyg koiSoplag' 17 
Se ov xutu HQoaiQeoiv xive'aai Ta xivovfieva xai fieTa- 

forandres, forandrer sig, saasom Øvrighederne i Staten og Re- 
gjeringerne og Kongemagterne og Tyrannierne. Begyndelser 
kaldes ogsaa Konsterne og blandt disse fornemmelig de ar- 
chitektoniske, fremdeles det, hvorfra Erkjendelsen af en Ting 
forst udgaaer; thi ogsaa det kaldes Tingens Begyndelse, f. 
Ex. Bevisernes Forudsætninger. I ligesaamange Betydninger 
siges ogsaa Aarsager; thi alle Aarsager ere Begyndelser. 
Fælles Bestemmelse for alle Begyndelser (Principer) er det 
altsaa at være det Første, hvorfra Noget enten er eller vor- 
der eller erkjendes. Af disse ligge nogle i, andre udenfor 
Tingen. Altsaa er Naturen en Begyndelse og Elementet og 
Tanken og Forsættet og en Tings Væsen og dens Maal; thi 
i mange Ting er det Gode og Skjønne Principet baade for 
Erkjendelsen og for Bevægelsen.”

I dette Sted findes der eet Ord, som kunde trænge til 
nærmere Forklaring, nemlig de arehitektoniske Konster. 
Saaledes kalder Aristoteles de høiere Konster, der under 
sig indbefatte flere underordnede, til hvilke de forholde sig 
som Hensigten til Midlerne. Saaledes bruger Politiken, den 
mest arehitektoniske Konst, som sine underordnede Tjenere 
Strategiken, Oekonomiken og Rhetorikem See Eth. Nic. 1, 
1. Bek. 1094, a 27 ogSchwegler til Metaphysiken 3 B. Pag. 
187-189.
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fldKku Ta psTa^dUkovTa, ojcnsg at tb xara nolsig ag%ai 
xat al SvvcMTtica xal al ^aøUdlaL xal Tvyavwdeg. d^%ai 
Kéyovrai xal al ré/vai, xal tovtuv al d^iTexTovixai 
fidhcTa. ’évi o&ev yvaorbv to ngdypa npuTov' xal yag 
avTi] dg^ij Åé/BTat tov nod'/gaToa olov tiov dnoSslgsajv 
al vnodsoug- ioa^Mg fis xal Ta dlna \tpBTai‘ mxVTa pap 
Ta ahia dg-^ai aaowv gw ovv xolvov twv dg^uv to 
ngå/Tov tivat o&tv g butiv g plyvsvai g ptyvibaxsTaf tov- 
t(ov åé al piv évvnd^ovoal slciv, al då éxTog 8tb % tb 
cpvGtg dg/g xal to gtoi/biov xal g dwvoca xal >; ngoai- 
gsoig Xal ovola xal to ov ’évsxa' noXXuv yag xal tov 
yvcbvai xal Tgg xivgaswg dg^g Td-ya&bv xal to xakov.

Som man let vil see, holder dette Sted sig ikke 
til den philosophiske Terminologi alene, men idet 
det tillige tager Hensyn til den almindelige Sprog
brug og forfølger denne i forskjellige Retninger, søger 
det at udvikle den væsentlige Betydning, der ligger 
til Grund for dem alle, og derved at hjemle den 
techniske Brug, Aristoteles har gjort af Ordet. Det 
betegner altsaa en Begrjndelse og et Udgangspunkt, 
som saadant enten immanent i Tingen eller udenfor 
den; det antyder dernæst baade hvad man har kaldt 
principium essendi og cognoscendi.

For noiere at oplyse og bestemme Ordets eien- 
dommelige Stilling i den aristoteliske Tankekreds, 
ville vi først see det i dets Forhold til de Ord, 
hvormed det jævnligst bringes i Forbindelse, og siden 
komme til den mere exelusive Anvendelse deraf. Aller- 
hyppigst findes det, ligesom paa det ovenanførte Sted, 
i Forbindelse med anda, og i denne ville vi her nær
mere betragte det.
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§ 3.
Det er bekjendt nok af den gamle Philosophies 

Historie, at Aristoteles i Modsætning til den ensi
dige Idealisme hos Platon, der kun tilskrev det Almin
delige og Evige sand Væren og holdt Ideen og Phæ- 
nomenet i en skarp Adskillelse fra hinanden, netop 
gik ud paa at frakjende Begrebet en saadan selv
stændig, afsluttet og fra Erfaringsverdenen afsondret 
Existents, men derimod stræbte at paavise og gjerinem 
den hele Tilværelses Række at forfølge det væsentlige 
og gjensidige Forhold imellem Sandseverdenen og 
Ideen, der fra dette Standpunkt viser sig som den 
Form og Skikkelse, hvori Stoffet fremtræder og kommer 
til Virkelighed. Medens altsaa Materien i den pla
toniske Philosophi betegnedes som det Ikkeværende 
og Sandseverdenen tildeels som det Tomme, af Ideen 
Forladte, blev hos Aristoteles Undersøgelsen om Mate
riens Væsen, dens Udvikling og Bestemmelse ved 
Formen en Hovedopgave for Tanken, som han med 
en utrættelig Consequents fremdrager paa ethvert 
Punkt i Phænomenernes Rige. Ifølge heraf fremtræde 
i den aristoteliske Philosophi de ontologiske Grund
bestemmelser eller Tilværelsens constitutive Momenter 
som følgende: Materien (y vin], ro vnoxelfiwov, ro 
ov), Formen (ti8og, uo^pi, der ogsaa be
tegnes som Begrebet (Åo/og, ro ri lari o: det i Materien 
udtrykte Begreb, ro ri etvaio: den fra Materien alløste 

Form eller det rene Begreb, ogsaa Åo/og r^g ovalag, 
Åo/og rov ri i]v élvai, eller Substantsen, ovala, da Tin
genes Væsen, skjondt egentlig Enheden af Formen og
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Materien, dog nærmest udtrykkes ved Formen), frem- 
deles den bevægende Aarsag, der baner Overgangen 
fra den materielle Mulighed til den formelle Virke
lighed (to v.tvovv, b&ev g v.tvgdiQ, g rgc zvvgasMg) 
og endelig Finalgrunden, der betegner Bevægelsens 
Maal (to tFoq, to ov 'évtxa, Tayadov)^. Af disse 
ontologiske Grundmomenter havde de ældste Philo— 
sopher (Physikere eller Physiologer) kun forsket efter 
det materielle’, men da blot Væren, ikke Vorden 
derved kunde forklares, lededes og nødsagedes man 
af Sandhedens egen Magt til at søge et Bevægelsens 
Princip2). Dog, naar man gik ud over den abstrakte 
Væren og Vorden og henvendte Betragtningen til den 
virkelige Tilværelses concrete Fylde, kunde man heller 
ikke blive staaende ved et saadant Princip, men blev 
atter af Sandheden selv drevet videre til at søge et 

teleologisk Princip3). Dette blev Anaxagoras’s Værk, 
og et stort Fremskridt var derved gjort4). Fra Be-

2) Metaph. 1, 3 Bekker Pag. 984 a 18.
3) Met. 1, 3 Bek. Pag. 984 b 8.
4) Allerede dette korte Udtog af Aristoteles's Fremstil

ling af Philosophiens ved Sandhedens egen Magt fremdrevne 
Udvikling kan vise, at Schwegler har udtrykt sig for stærkt, 
naar han i sin Commentar til Met. 3 Bd. Pag. 27 siger: die

’) Om de 4 Principer see Ritter Geschichte der Phil. 
3 Th. Pag. 127. Zeller die Phil. der Griechen 2 Til. Pag. 
409. Waitz til Arist. Organon, Pars 2 Pag. 401. Forchham
mer. Verhand]. der 6ten Philologen-Versammlung. Cassel 1844 
S. 84. J et Program for Vintersem. 1846-47 har samme 
Forf. paavist, at Aristoteles ogsaa i Bogerne de animal. 
fører Alt tilbage til disse 4 Synspunkter.
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grebets Standpunkt havde de tidligere Philosopher kun 

lidet tilfredsstillende betragtet Tilværelsen, f. Ex. Platon 
i hans Ideelære *). Denne historiske Fremstilling af 
den philosophiske Verdensbetragtnings Udvikling, som 
i Begyndelsen af Metaphysiken videre udfores, anven
des tillige af Aristoteles som et foreløbigt udvortes 
Bevis for Rigtigheden af hans Anskuelse om disse 
Principers Antal og Beskaffenhed2). For en dybere 
gaaende Betragtning viser imidlertid saavel Final- 
principet som den bevægende Grund sig snarest som 
forskjellige Relationer af Formen eller Begrebet; thi 
det Maal, hvortil Tingene bevidst eller ubevidst stræbe, 
er netop deres sande Begreb eller den frie, rene 
Form; og hvad den bevægende Aarsag angaaer, da 
frembringes paa det Naturliges Gebet det Ensartede 
af det Ensartede eller i Form og Begreb Overens
stemmende, og i Kunsten eller den frie Bevidstheds 
Værker er det Formen eller Begrebet i den Virken
des Sjæl3), som bringer Værket til Virkelighed. 
Saaledes kunne da Tilværelsens Grunde reduceres til 
de tvende væsentlige Modsætninger, Materien og 
Formen.

moderne philosophisclie Ansicht von der Gescliicliie der Pliilo- 
sopliie ist dem Aristoteles vbllig fremd. Er sielit in itir so 
wenig einen gesetzmassigen mit begrifflicher Nothwendigkeit 
verlaufenden Entwickelungsprocess, dass er sie vlelmelir nur 
von der padagogischen Seite als Uebungsschiile fiir das 
Denken. als brauchbares Gedankenmaterial auffasst.

Met. 1, 7 Bek. Pag. 988 a 34.
3) Met. 1, 10 Bek. Pag. 993 a 11.

Met. 7. 7 Bek. Pag. 1032 b 1.
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§ 4.

Vi ville tinføre de vigtigste Steder i de aristo
teliske Skrifter, hvor disse 4 eller stundom til 3 og 
2 reducerede Principer udtrykkelig nævnes og op
stilles.

Met. 1, 3 Bek. Pag. 983 a 24.
’) Eml ifavegov oti rwr l'g aQyijg alrimv del la- 

faiv Intovfaijv (tots yd^ eldévat (fci^tv IxaOTOv, brav t^v 
■nywTTiV air tav oiwpe&a yvoioEsivj, rd d’ altux. llyerai 
Terpa/wg, wj/ ^iav pr acriav (papw sirat ryr ovøiav xat 
to ri rjv elvai (avdyerai ydg to did ti elg tov loyov eoya- 
tov, aiTiov de xal to dia ti TtQWTOv}, éregav derrjv 
vl.i^v xal to vnoxe^aevov, toit^v dio&evri rfg uivr/- 
oewq, TetdoTuv de ti/v dvTixeutévi/v alrlav ravTij, to ov 
"évexa xaiT åya&ov’ Tilog yag yETéGeas Kao^g tovt Igtiv.

Ausc. phys. 2, 3. Bek. 194b 23.
2) "Eva ulv ovv TQonov aiTiov lé-yeTui to ov ylvt- 

Tai ti IvvnaQyovTOc, olov d yalxog tov avdytavrog xal o

’) ”Men tla (let er indlysende, at man bør tilegne sig 
Viden om de oprindelige Grande (thi da sige vi, at vi vide 
enhver Ting, naar vi troe at kjende den første Grund), og 
da Grundene ere fire, af hvilke vi sige, at Substantsen og 
Begrebet er een (thi Spørgsmaalet ..hvorfor" reduceres i sidste 
Instants til Begrebet, men „hvorfor" er væsentlig Grund og 
Princip); den anden er Materien og Substratet, den tredie den 
bevægende Aarsag. den fjerde den ligeoverfor denne liggende 
Grund, nemlig øjemedet og det Gode; thi dette er Maalet 
for al Frembringelse og Bevægelse.”

2) "I een Betydning kaldes det i Tingen Værende, hvoraf 
Noget vorden Grund, f. Ex. Ærtsen til Billedstøtten og Sølvet 
til Bægeret og de Slægtsbegreber, hvorunder disse Ting høre, 
i en anden Formen og Mønstret; dette er den i Tingens Væsen 
liggende Tanke og de Slægtsbegreber, hvorunder denne horer, 
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wpyvpog T^g (ptdh]g xal Ta tovtiov ykvri, aXXov 8é to eldog 
xal to naodbeiyfia' tovto 8' tOTtv o Xoyog o tov ti yv 
eh>ai xal Ta tovtov yévij, olov tov 8ia naawv ra 8vo Trolig 
tv xal ohug o dQt&fLOg, xal Ta alor/ Ta &v Ta hoya. ^tl 
o&ev rt do/J] Tijg uera^o)o]g i] npwTi] // T)jg riQ^uijOeag, 
olov o fiovlevoag aiTtog xal b naTiig*  tov téxvov xal oÅwg 
to noiovv tov noioviitvov xal to usTaflåÅlov tov psTa^aÅ- 
l.oulvov. ’én ag to T&og' tovto 8’ éoTl to ov 'évexa, oiov 
tov ns^iTiaTStv ti vyieia' 8ia tI yd o negmaTSi; (fiaftev 'Iva 
vytaiviy xalelnovTeg ovTwg olop,e&a dno8e8ojxévai to atTiov.

*) ’Naar man undersøger, hvad Grunden er, bor man, 
eftersom dette Ord bruges i tiere Betydninger, nævne alle 
mulige Grunde, f. Ex. Hvad er som Materie Grunden til et 
Menneske? mon Menstruationen? Ilvad som bevægende Kraft? 
mon Sædeti? Hvad som Form? Begrebet. Hvad som Final
grund? Maalet. Maaskee imidlertid begge disse sidste Grunde 
falde sammen.”

Her reduceres altsaa Formen og den finale Grund lil eet 
Begreb.

Met. 8, 4. Bek. 1044a32.
') " Or av 8/] Tig grjTri ti to atTiov, knel tnkeovaywg tu 

f. Ex. i Octaven Forholdet 2: 1 og overhovedet Tallet og 
Begrebets Dele; dernæst den forste bevægende Grund til 
Forandring eller Stillestaaen ; saaledes er Raadgiveren Grund, 
og Faderen Grund til Barnet, og overhovedet den Virkende 
til det. som bevirkes, og den Forandrende til det, som for
andres; fremdeles som Maalet; dette er det, for hvis Skyld 
Noget skeer, f. Ex. Sundheden er Grunden til Spadseren; 
thi paa Sporgsmaalet: hvorfor spadserer lian? svare vi: for 
at blive sund, og troe derved at have angivet Grunden.”

Om den rette Interpunktion og Fortolkning af dette Sted 
i Anse, phys., som findes gjentaget i Met. 5, 2. see Schwegler 
til Met. 3 Bd. Pag. 193 og Bonitz observationes criticæ in 
Aristotelis libros metaphysicos Berl. 1842 Pag. 70. 71.
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air lu kéyerab, nånag Sti Idyibv rag lv8eyoi.iévag alriag. olov 
åvd fjånov rig alrla åg vki]; åoa ra xavainpna ; ri S åg 
xbvovv', a^a to cniofia \ ri 8’ åg sl8og; ro ti ^v slvab. 
ri 8 åg ov 'évexa ; to rekog. Iffwg de ravra åf-Kpw to avro.

De anim. gen. 1, 1 Bek. 714 a 4.
*) ' Ynoxtbvrab yåg alrlab TtrraQsg, to Tt ov 'évexa. 

åg TU.og, xai o loyog Tijg ovc>lag‘ Tavra (rev ovv åg itv 
ti dye86v vnoÅa/jStv 8et, tqitov 8e xai Teragrov % vhj 
xai o&ev aQyr] ryg xivfaetøg.

De somno et vig. 2 Bek. 455 b 14.
2) ’JEnei 81 rqonob nXelovg r(g airbag (xai yuo ro 

rivog ivsxa, xai o&ev i] aQXV TW fuvjjOswe, xai t(v vÅr/v 
xai rov Åoyov alrbov eival (faacV) x. r. 2.

Met. 3, 2 Bek. 996 b 5.
3) ’EvSéyerai yåo rå airå navr ag rovg rqonovg rovg 

råv alrlwv vnåoytbv, olov oixiag, o&ev ylv i] xivtjObg, ?/ 
Tlyvij xai o olxoSo^iog, ov 8’ 'évcxa ro e^yov, vh] 8e yy 
xai )d&ob, to 8 tldog o Åoyog.

Analyt. post. 2, 11 Bek. 94 a 20.
4) "En.eb8e IniGraddab oiofte&a orav eldå^ev rtjv ai-

') "Fire Principer ligge til Grund, nemlig det, for hvis 
Skyld Noget skeer, som Maalet, og Suhstantsens Begreb (disse 
tvende falde næsten sammen til eet), som det tredie og fjerde 
Materien og den bevægende Aarsag.”

Iler finde vi ligeledes de 2 Principer reducerede til eet
2) ”Men eftersom der ere liere Arter af Grund (thi baade 

Maalet og den bevægende Aarsag og Materien og Begrebet 
kalde vi Grund) o. s. v.”

3) "For den samme Gjenstand kunne tiere Arter af 
Grunde finde Sted, f. Ex. for et Hus er den bevægende Grund 
Konsten og Bygmesteren, Finalgrmiden Værket, Materien .lord 
og Stene, Formen Begrebet.”

4) ”Men eftersom vi troe at vide, naar vi kjende Grun
den, men der ere 4 Grunde, den ene Tingens Begreb, den 
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riav, altten bi TitTaysg, fila ftiv to ri sivai, itla bi 
to tIvuv ovtmv åvayxrf tovt erval, iTtoa bi y ti n^u- 
tov kxévrfoe, T8TUOT11 bi to tlvog 'évex.a, nåoai avtai but 
tov uéoov beizwvtai.

Phys. ausc. 2, 7 Bek. 198 a 14.
x) "Oti b’ eoriv alria, xal oti toeavta tov aouiubv 

06a (fap.kv, bffkov' tooavra yag tov ågi&fibv tb bia ti 
neQulhjepev. y yaq tig to tI koTiv dvayeTai to bia tI ia/u- 
tov iv Tolg åzwtjTotg, (hov Iv fia&iffiaotv (elg ogiGfibv fag 
tov ev&éog 77 6vvfitToov 7; al.Xov Ttvbg dvdyetat 86/aTov) 
i} sig to xtvrfOav ngutov, otov biavl inokifirjoav; oti lov- 
fajffav’ v Tivog ivexa; iv afåiooiv i} iv roig ytvoftévoig 7} 
vhj' oti fiiv ovv Ta a’lria Tavva xal T06avta, tpave^ov.

At de 4 ontologiske Momenter lade sig reducere 
til 3, er allerede antydet i et Par af de ovenanførte 
Steder. Vi ville lier tilføie et Par andre.

De gen. an. 1, 1 Bek. 715 a 7. '

anden den i Materien liggende Nødvendighed, den tredie Be
vægelsens første Grund, den fjerde Finalgrunden, saa beteg
nes alle disse ved terminus rnedius.”

Ved wd/z?; betegner Aristoteles ofte de materielle Na
turbetingelser, f. Ex. de part. an. 1,1. See ogsaa Phys. ausc. 
2. 9, iv yag vfy] to åvayxaiov, to 81 ov tvixa iv tÆ 
}.oyo>.

*) ”At der ere Grunde, og at disse ere saamange i Tal
let, som vi sige, er aabenbart; thi saamange i Tallet omfat
ter Spørgsmaalet: "hvorfor”; thi enten føres dette i sidste 
Instants tilbage ti] Begrebet i de ubevægelige Ting, f. Ex. i 
Mathematiken (det fores nemlig tilsidst tilbage til en Begrebs
bestemmelse af det Lige eller det Commensurable eller Lig
nende) eller til den første bevægende Kraft, f. Ex. hvorfor 
førte de Krig? fordi de havde plyndret, eller: i hvad Hensigt? 
for at herske, eller i det, som vorder, Materien. At Grundene 
ere disse og saamange, er klart.”
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’) fRot 'ftsv ovv rwv allwv (aiTuw} et^rai (o r« 
yap Åo/og xai to ov Zvexa dig Télog tavrov) x. t. 2.

De gen. et corr. 2, 9 Bek. 335 b 5.
2) dtb xai dig ulv vh] tovt koviv k'itiov Tolg yevr/- 

toiq^ tog Sé to ov évexsv y f.io(>q)^ xai to sISog- tovto 8 
ioriv b tå/og b Tijg éxaOTOV ovolag. Sti Sé TCpootivai xai 
T^V TlJlT^V (aiTiav) x. T. Z.

Met. 12, 4 Bek. 1070 b 30.
3) '£nsi Sé to xivovv év f.iév TOig ^voixolg av&Qwnoig 

av&Qwnog, tv Sé TOig ano Stavolag to ebSog i) to évavTiov,

!) ”0m de andre Grunde er der talt (tlii Begrebet og 
Finalgrunden som Maalet er det samme) o. s. v.”

2) "Derfor er ogsaa dette som Materie Grund for hvad 
der fodes, men som Finalgrnnd Skikkelsen og Formen. Dette 
er Begrebet af enhver Gjenstands Væsen; men ogsaa den 
tredie Grund maa komme til o. s. v.”

s) "Men eftersom det Bevægende paa det Naturliges Ge
bet er f. Ex. for et Menneske et andet Menneske, men paa 
Tankens Gebet er Formen eller dens Modsætning, saa kan 
man paa een Maade regne 3, paa en anden 4 Grunde; thi 
Lægekonsten er paa en Maade Sundhed, og Bygningskonsten 
Husets Form, og eet Menneske avler et andet.”

Jeg maa her bemærke, at Begyndelsen af Oversættelsen 
ikke aldeles svarer til Textens Ord. De 4 Grunde ere her 
ikke ganske de samme som de ovennævnte. De ere nemlig: 
a) Materien, betragtet som en Positivitet (ro vnoxtuiivov, 
Substrat) b) Negationen, den ved Materien klæbende oiéor^ig, 
der ophæves ved Formbestemmelsen c) Formen d) den be
vægende Aarsag. Medens altsaa Negationen som et eget 
Princip adskilles fra Materien, er derimod Finalprincipet la
tent i Formen. Hvad 'fexten angaaer, da tvivler jeg ikke 
paa, at den hos Bekker er corrnpt, og at Schweglers Over
sættelse : bei den wirklichen leiblichen Menschen der Mensch, 
bei den ideielen. gedachten etc. er urigtig. 01 yvørxoi av~ 

2
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rgonov rtvå rgia arria av ety, udi 31 rérraga. vyleta 
yåg ntag fj largtxt], xal olxlag et3og 17 olxoSofiixi], xal 
åv&otonog åv&gtonov yevva-

At de kunne reduceres til 2, siges i
Phys. ausc. 2, 7 Bek. 198 a 22.

1) ’ Enel 3’ al alrlai rérrageg, negl naooiv rov tfv- 
dtxov elSévat, xal elg nåoag åvåytav ro 3tå ri anoStoaet 
tfjVGtxtoQ rijV vlgv, ro eldog, ro xtvyoav, ro ov Ivexa. 
ég/erat Se rå rgia elg ro ir noXkåxtg' ro uev yåg ri lort, 
xal ro ov évexa Iv lort, ro 8 o&ev T) xtryGig ngwrov 
rå elSet ravrd rovrotg, åv&ga>nog yåg åv&guTtov yevvq 
xal o^ug 06a xtvovfieva xrvet

9gwnoi og ot ånd dtavolag åvSgionot har Aristoteles ikke 
sagt. Derimod findes ofte rå tpvøixå, rå (pvott og rå xarå 
tf votv om Naturfrembringelser i Modsætning til den frie Be
vidstheds Værker, rå ånd Siavolag eller rå xarå rlyvyv, f. 
Ex. Phys. ausc. 2, 6 yyåg (pvoet ri tJ redr ånd Stavolag 
ainov åtl t<mv o: ”alle Virkninger udgaae enten fra Naturen 
eller fra Tanken.” Zeller har i sin Phil. der Griecli. Pag. 411 
foreslaaet åv&gwntg. Hvis nu dette forholder sig rigtigt, og 
der ikke oprindelig har staaet noget ganske andet, saa maa 
man i al Fald indromme, at Aristoteles her har udtrykt sig 
nheldigt, idet han forst har brugt et Exempel, hvor man havde 
Grund til at vente et almindeligt Udsagn, og siden har oplyst 
Sætningen ved Gjentagelsen af samme Exempel. De sidste 
Ord: vyleta yåg x. r. Z. har Aristoteles udtrykt tydeligere i 
Slutningen af det foregaaende Cap. 3. yåg iurgtxij réyvr] 
o Xdyog ryg vytelag lorlv.

J) ”Men eftersom der ere 4 Grunde, er det Physikerens 
Sag at vide Besked om dem alle, og idet han forer Sporgs- 
maalet: "hvorfor” tilbage til alle disse, vil han fra det phy- 
siske Standpunkt eftervise Materien, Formen, den bevægende 
Kraft og Maalet. Men de 3 Grunde falde ofte sammen til 
een; thi Begrebet og Maalet ere Eet, og det, hvorfra Bevæ-
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De part. an. 1, 1 Bek. 642 a i.
’) Eicsiv aga Sv atriai avrai, to & oi gvexa xai 

To i'S avå^xijg.

§ 5.

Naar Aristoteles paa alle de ovenfor anførte 
Steder, paa hvilke han fremsætter sin Lære om de 
4 ontologiske Momenter eller constitutive Principer 

før Tilværelsen og optæller disse, ikke bruger Ordet 
agp'i, men airla eller airtov, saa synes dette at an
tyde, at Ordet ag/Ji i det Mindste ikke er den første 
eller ejendommeligste og reneste Betegnelse for disse 
Principer. Dette bekræftes ydermere ved en nær
mere Betragtning af det ovenfor under § 2 anførte 
Hovedsted i Metaphysiken; thi endskjondt de deri 
nævnte Betydninger paa liere Punkter berøre de om
talte Principer, saa foranlediges Aristoteles dog ikke 
ved dette Ord til at fremsætte sin Lære om de 4 
Grunde, som derimod kort efter udførlig udvikles 
under Ordet air tov, der omhandles i det følgende 
Kapitel2).

pelsen udgaaer, er af samme Art som disse; thi et Menneske 
frembringer et Menneske, og overhovedet er dette Tilfældet 
med Alt, hvad der selv bevæget bevæger noget Andet.”

Dette Sidste vil sige: Alt, hvad der henhører under Be
grebet: Natur. Materien bevæges uden at bevæge, Naturen 
bevæges og bevæger, Guddommen bevæger uden at bevæges. 
See Met. 12, 7. Phys. ausc. 8, 5.

*) ”Der gives altsaa disse tvende Grunde: Maalet og 
Nødvendigheden” a: Materien. See Noten Pag. 16.

2) Dette Sted, som er enslydende med ausc. phys. 2, 
3, er anført i $ 4.

2*
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S 6.
Ikke desmindre er det dog vist, at ag/i] meget 

jævnlig bruges, i Forbindelse med alria for at be
tegne disse Tilværelsens Grunde som Principer, og 
at det ofte findes enestaaende i denne Betydning.

betegner nemlig Begyndelse eller Udgangs
punkt, men da de ontologiske Grunde kunne betragtes 
som Udgangspunkter for al Tilværelse og al Bevæ
gelse, saa kunne de passende antydes ved dette 
Navn. Vi ville anføre nogle Bevissteder.

De anima 2, 4 Bek. 415 b 7.
"Egti, ål r; rov ^wvtoq 6wp.aTog alrta xal 

ag/Tf tkvtk 81 noEka^åg léysTat. ouolwg 3’ ilJv/Jj 
Mira -tove; 3ta>gio(.iévovg Tgonovg rgslg alrltr xai yag 
o&W t] MVTiGig, avTTj, xal ov Zvexa, xal åg j; ovnia rav

OWfMXTiov ti ah la. oti ulv ovv ug ovoia, 
åi^-ov to yag ahiov tov siven naow ovala, to 31 gi/v 
Totg gåffi to sival lort,, alria 31 xal agytj tovtojv ti xfjujxri.

Met. 1, 1 Bek. 981 b 28.

’) '"Sjælen er del levende Legemes Grund og Princip. 
Disse Ord have flere Betydninger. Saaledes er ogsaa Sjælen 
Grund i de 3 bestemte Betydninger; thi det er den. hvorfra 
Bevægelsen udgaaer, og den er Maalet. Ogsaa er Sjælen 
Grund soin de levende Legemers Substants. At den er det 
som Substants, er indlysende; thi Substantsen er Tilværelsens 
Grund for alle, men for de Levende er Livet Tilværelsen; men 
Grund og Princip dertil er Sjælen.”

Her betegne altsaa og ahla bevægende Kraft, Maal 
og Substants. Met. 6, 3 Bek. 1027 b 14 betegne de samme 
Ord: Materie, Maal og bevægende Kraft.
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J) Tip) ovoua^op-évrjv øocpiav negl Ta nouTa airta 
xal rag dg/ag vnoka^dvovGi naVTeg.

Met. 3, 2 Bek. 996 b 1.
2) ’^ÅZa apv el ye nkelovg éniOT^fiai rav attwv 

eiol xal ereoai år^ag d^i/g, riva tovtwv (f arlov eivai 
rr/v CrjTOvutVTjV ;

Met. 5, 12 Bek. 1019 b 3.
3) Kai '/do to (pdeioouevov Soxel åvvarov eivai cp&ei- 

t>eo&ai ovx av (p&a^vai el /v dSvvaTov' vvv 8é ^ei 
Tiva åiddeoiv xal air lav xal a^ijv tov toiovtov naOovg.

Met. 6, 1 Bek. 1025 b 3.
4) Al d^al xal Ta atvia AjTelrai tÆv ovtmv, Sfjkov 

8e oti i/ ovtw ^gti '/do ti atTiov v/ielag xal evé&ag, xal tmv 
f.ia&i]p.aTiXMV elolv dg^al xal orot/ela xal aiTia, xal olMg 
Sk ndoa kniGTripcri Siavo^Tixi} y pteTé/ovød ti Siavolag negl 
alTtag Te xal d^dg eGTi i] dxQi^eGTégag i] dnkovGTégag.

’) ”Alle antage, at den saakaldte Visdom angaaer de 
Surste Grunde og Principerne.”

2) "Da der gives flere Videnskaber om Grundene og sær
skilte for hvert Princip, hvilken af disse skulle vi da erklære 
for den, vi søge?”

Den, vi søge, er den, som omfatter alle Principer, den 
høieste og almindeligste Videnskab.

3) ”Det, som gaaer til Grunde, synes at være beheftet 
med Muligheden dertil eller ikke at ville være gaaet til Grunde, 
dersom det var umuligt; men nu har det 1 sig en Disposition 
og Grund og Princip til en saadan Forandring.”

4) ”Man søger Principerne og Grundene til det Tilvæ
rende, naturligvis blot som saadant; thi der gives en Grund 
til Sundhed og Velbefindende; der gives Principer og Ele
menter og Grunde til det Mathematiske, og overhovedet gaaer 
enhver Erkjendeise ved Tænkningen eller som blot har nogen 
Del i Tænkningen, paa en mere eller mindre stringent JIaade 
nd paa Grunde og Principer.”
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Met. 11, 7 Bek. 1063 b 36.
*) nåsa S Isiuitfiiiri &tei rivag aq^ag xai airtag 

neqi 'éxaGTov Tolv wp avryv éniGTyTMv.
Met. 12, 4. Bek. 1070 b 26.

^Iriai Sé xai aq-^ai rérraqsg.
Eth. Nic. 1, 12 Bek. 1102 a.

3) Tyv aq%yv Sé xai to aiTtov tuv åya&Siv Ttpuov 
ti xai &siov Tidep.ev.

Polit. 5, 2 Bek. 1302 a.
4) 'Enei Sé cxonoviiev éx tivmv ai te GraGcig yiyvov- 

tm xai al aETafjO/.at neql Tag noÅiTEiag, XytiTÉov xa&6- 
Åov noioTOV Tag åq^ag xai Tag alrlag avTtov.

At åq^al ogsaa alene bruges om disse Principer, 
fremlyser af mangfoldige Steder, hvoraf jeg blot skal 
anføre et Par.

De gen. et corr. 2, 9 Bek. 335 a 26.
5) ^Lexteov negl naoyg ysvÉoewg ouoSug nodai rs 

xai viveg avTyg al åq%al

Ligesom altsaa disse enkelte Videnskaber søge Prin- 
ciperne for bestemte og begrændsede Gebeter af Tilværelsen, 
saaledes søger Philosophien Principerne for det Tilværende i 
abstrakt Forstand eller den rene Væren.

’) "Enhver Videnskab søger Principer og Grande til alle 
de under samme henhørende Gjenstande for Viden.”

2) ”Der ere 4 Grunde og Principer.”
3) ”Principet og Grunden til det Gode antage vi for 

hellig og guddommelig.”
4) "Eftersom vi undersøge, hvoraf Oprørene og Foran

dringerne i Statsforfatningerne opstaae, maa vi først i Al
mindelighed angive Oprindelserne og Grundene til samme.”

5) ”Man bør paa lignende Maade om al Frembringelse 
vise, hvormange og hvilke Principerne dertil ere.”
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Met. 1, 7. Bek. 988 a 18.
*) JSvvTouwg iiev ovv xal xeipalanoSwg Ineh^vO-a- 

usv riveg 7-ct'i ^wg rvyxåvovow eipijxoreg moi re rav 
d()/uv xal riig dhi&elag.

Met. 9, 1 Bek. 1046 a 22.
3 ) dia yaQ ro ’é/eiv rivå uq^v xal elvai ri/V vkr]V 

dp/i']v Tiva, nao^ei to Tidsrov.
Eth. magn. 1, 18 Bek. 1190 a.

3 j To §h ri^og do/7/ tivi eoixev, xai tovtov 'évexév 
enriv ’éxaorov.

§ 7.

At Ordene åp/ij og airiovimidlertid i denne Sam
menhæng ikke ere tautologiske Udtryk, antydes alle
rede klart ved saadanne Steder, hvor de bestemtere 
adskilles, f. Ex.

Met. 1, 2 Bek. 982 a 4.

I det Følgende nævnes 3, nemlig Materien, Formen og 
den bevægende Kraft.

') "Kortelig altsaa og 1 Hovedpunkterne have vi paavist, 
af hvem og hvorledes der er anstillet Undersøgelser omPrin- 
ciperne og Sandheden.”

Han har nemlig i de foregaaende Kapitler vist, hvorledes 
af de ældre Physiologer forst et materielt Princip, dernæst 
et bevægende, og endelig et Formprincip var bleven søgt.

2) "Ved at have et Princip og derved, at Materien er et 
Princip, lider det Lidende.”

3) ”Maalet synes at være et Princip, og for dettes Skyld 
er enhver Ting.”
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Tovt av si/] GxenTéov, % moi mjiaq alrlaQ xal 
negl noiag a^ag ^KiT/HJiri Goifia SgtIv.

Met. 1, 5 Bek. 986 b 33.
a) (JIaQu.svi8i]<;~) §vo rag aiTtag xal 8vo rag aQ'/ag 

ri&i]Gi, dsoiwv xal ’ipv/ijuv.
Met. 7, 13 Bek. 1038 b 6.

3) /loxel xal ro xa&oXov airiov tigiv slvui pa- 
l.iGia, y.ai eivai å^l to xadolov,

I Grundenes Følge kan nemlig hver i Forhold 
til sin Virkning vel kaldes en d(/%r), men overskues 
den hele Række, kan kun den absolute og hoieste 
kaldes saaledes, medens de andre blot ere alriai.

De gen. et corr. 1, 7 Bek. 324 a 27.
LI ydg åoy/] n^MTi] tojv aiTtwv.

Phys. ausc. 8, 1 Bek. 252 b 4.
5J Tivv iiévToi d^ydiv ovx cGtiv tTeimv aiTiov aiSiwv 

OVGWV.
Met. 1, 2 Bek. 983 a 8.

"Dette vil være at undersøge, hvilke Grunde de ere, 
og hvilke Principer de ere, om hvilke Kundskab kaldes Visdom.”

3) "Parmenides antager Grundene for tvende og Prin- 
eiperne for tvende, det Varme og det Kolde.”

3J "Ogsaa forekommer det Almindelige Nogle helst at 
være en Grund og det Almindelige at være et Princip.”

4) "Principet er nemlig den forste af Grundene.”
5) "Til Principerne gives der ingen anden Grund; de 

ere evige.”
Deres Evighed er imidlertid, efter Aristoteles, ikke Aar- 

sagen til, at der ingen Grund gives til dem; thi, som han 
siger, andre evige Sandheder f. Ex. at Vinklerne i en Tri
angel ere = 2 B, kunne dog begrundes.
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*) "O ts yag &eog Soxei tmv aiTiwv naGiv étvca xai 
ag^] Tig.

Met. 1, 9 Bek. 992 a 30.
a) OvSe åi] oneg Talg kniGTi'iuaig ogagiev ov atTiov, 

åio xai nag vovg xai naGa yvGig notet, ovSé TavTijg 
Tijg aiTiag, fp> cf aiiev eivai (.dav tmv ågyiov, ov&tv anve- 
rai Ta eiåg.

Met. 2, 2 Bek. 994 a 1.
3j ’ATAa ut]V oti / igtiv dgyi] Tig xai ovx aneiga 

Ta airia tmv ovtwv — S^Åov-
Mech. mit. Bek. 847 b 15.

D Huvtmv Se tmv toiovtmv T^g årring Tyv ag- 
y^v o xvxXog.

De an. gen« 5, 7 Bek. 788 a 14.
5) Tovto yåg iGTi to dgyi]v eivai to avTtjv p.ev 

aiTiav eivai no^MV, Tamgg tf diAo aVM&ev f.ir]dkv.
Ifølge denne Sprogbrug ere altsaa ikke alle 

atriai dgyai, men kun de første og oprindeligste,

”Gud antages af Alle for at være iblandt Grundene 
og for et Princip.”

2) "Heller ikke med det, som vi see er Grund for Vi
denskaberne, hvorfor al Fornuft og al Natur virker, heller 
ikke med denne Grund, som vi sige er et* af Principerne, 
staae Ideerne i nogen Berorelse.”

Talen er om Finalprincipet. Aristoteles bekjæmper paa 
dette Sted Platons Ideelære.

3) ”At der er et Princip, og at Rækken af Tilværelsens 
Grunde ikke er uendelig, er klart.”

4) ”Til alt saadant indeholder Cirkelen den forste og op
rindeligste Grund.”

Det aristoteliske Universum er kugleformet, og deri be
væge sig de enkelte Himmellegemer i concentriske Kredse.

5) "Deri bestaaer det at være et Princip selv at være 
Grund til Meget, men at intet Andet ligger ovenover dette.” 
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medens derimod alle ere atTi'ai. Der gives 
imidlertid ogsaa en anden Udlryksmaade, efter hvilken 
ahia er det engcre, ciqxvi det videre Begreb, idet 
enhver Aarsag er en ågfå, et Udgangspunkt. Saaledes 
siges i

Met. 5, 1 (see § 2).
navTa yag Ta a'iTia agtfai.

Met. 4, 2 Bek. 1003 b 22.
9 El Sr] to er xal to bv tuvtov xai uia tfvoig, tm 

axokov&Civ ålEr^oig MGntg ag^ij xai aiTiov, aV’ ov% wg 
évi /M/cg (h]lovfi£va.

§ 8-
For nærmere at oplyse og begræijdse Betydningen

9 "Saafreint ellers det Ene og det Værende er det Samme 
og een Natur, idet de folge med hinanden ligesom Princip og 
Grund, men ikke som indsluttede i eet Begreb.”

Dette Sted handler om Metaphysikens Indhold. Metaphy- 
siken undersøger ikke den i enkelte Retninger til et specielt 
Indhold bestemte, men derimod den rene, abstrakte Væren 
og dens forskjellige Arter, f. Ex. Væren som Substants, som 
Qnalitet, som Overgang til Substants, Vorden og Forgaaen, 
som Negation, og det nærmeste, mere fyldige Begreb, Eet 
og sammes Arter, f. Ex. det Identiske, Lige, etc. Begreberne 
Værende og Eet, ere, som Aristoteles siger, ikke identiske 
eller congruente, men folge med hinanden, idet det indholds
rigere medfører det mindre fyldige. Til Exempel paa denne 
Brug af axolov&tiv har Schwegler passende anført Cat. 12 
dvovv [itv yap mw axohov&ti ev&vg to tv tlvai, tvbg åt 
oviog ovx dvayxalov 8vo tlvai. Saaledes ogsaa tnopai. See 
de af Schwegler 3 Bd. Pag. 153 anførte Exempler, hvortil kan 
føies Met. 5, 3 w [itv jag r; Staipoga vnugyti, xai TO ytvog 
axoXov9u. For Resten er det af dette Sted ikke ganske 
klart, om ag/^ er at opfatte som det engere ellervidere Begreb. 
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af Ordet ville vi sammenstille det med flere 

andre Ord, med hvilke det jævnlig sættes i Forbindelse 
hos Aristoteles. Saadanne Ord ere croi^stov, 

og dwa/iig.
og nroi^rtov1) forbindes * ofte. Ogsaa 

ah(a slutter sig jævnlig dertil. Ordet gtoi/smv be
tegner de oprindeligste Bestanddele, hvoraf Noget er 
sammensat, som ikke mere lade sig dele efter deres 
Art, om end efter Quantiteten. Saaledes tales om 
Legemernes Elementer; ligeledes om Bevisernes Ele
menter o: de første Beviser, som indeholdes i mange 
andre, overhovedet om hvad der er lidet, enkelt, 
udeleligt og tilstede i meget Andet, f. Ex. de almin
deligste Begreber som Eet, Punktet. I denne Hen
seende grændser det nær til der ogsaa beteg
ner saavel Tingenes første og simpleste Elementer, 
som Tænkningens og Videnskabernes første Axiomer. 
Ogsaa a^rj er altid noget enkelt og eet.2)

’) Om GToiyttov handler Aristoteles i Met. 5, 3.
2) Analyt. post. 1. 23 Bek. 84 b 37.
3) "Ogsaa for det Mathematiske gives der Principer og 

Elementer og Grunde.”
4) ”Thl for Substantsen søgte (de ældre Philosopher) 

Principer og Elementer og Grunde.”

Met. 6, 1 Bek. 1025 b 4.
3) Kai tuv fia&ijfiarr/MV slff'iv dp/ai xai oroi/tia 

xal a’iTia
Met. 12, 1 Bek. 1069 a 25.

4) Tijs yag ovolag é&jrovv åp/ag xal Gtoi^~m xai 
attia.

Met. 5, 3 Bek. 1014 b 8.



28

’) dtb xai to 'tv xai v^v nriyLinV kq^S Soxel 
eivai.

Met. 3, 3 Bek. 998 a 20.
z) Ileoi Te tovtmv ovv ånogla nolh'j — xai negl 

rdov agywv, noTegov Sei ta yévTj 6T0i%eia xai ågyag vno- 
lMu3dveiv rj {.idXkov <vv kvvnagyovTiav tOTiv 'éxaoTov 
ngioTov. Olov (pMvijg OTOi^eia xai dg^al Soxovøiv eivai 
TavT wv GvyxeivTai al ipioval nacai ngivTwv dl.'k ov 
to xoivbv % tpiovri.

De gen. et corr. 2, 1 Bek. 329 a 5.
3) "Oti nev ovv tu nguva dg^ds xai GTOi^eia xalug 

tyet Åé/etv ^otco ffuvouoloyouuevov, é£ arv /.teTaftM.ovTiov 
i] xava ovyxgiaiv xai åidxgioiv tj xaT dUijv ^leTa^ohiv 
ovutlaivei ytveoiv eivai xai cp&ogåv.

De anima 1, 2 Bek. 404 b 8.

’) "Derfor synes ogsaa Enheden og Punktet Nogle at 
være Principer.”

Disse Begreber ere nemlig paa dette Sted betegnede 
som Elementer.

a) "Dette er et stort Problem—,og ligeledes angaaende 
Principerne, om man bør erklære Arterne for Elementer ogPrin- 
ciper eller snarere enhver Tings forste Grundbestanddele, f. 
Ex. Lydens Elementer og Principer synes at være de første 
Grundbestanddele, hvoraf alle Lyd ere sammensatte, men ikke 
det Fælles, Lyden.”

Dette er et af de Problemer, Aristoteles har opstillet i 
Begyndelsen af Metaphysiken. Han anfører i dette Capitel 
Grunde for og imod disse Alternativer, men fremstiller hverken 
her eller andensteds et bestemt Resultat af disse Under
søgelser.

3) "Det være en afgjort Sag, at det er rigtigt at kalde 
de første Grundstoffer, ifølge hvis Forandring ved Forening 
og Adskillelse eller paa anden Maade Vorden og Forgaaen 
Ander Sted, Principer og Elementer.”
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’) " Oaot 8’ Iril to yiVMaxetv xal to aloddvsc&ai 
twv ovtmv (åni^kstpav), ovroi Si /Jyovot Ttjv ipv^v Tag 
ap/ag, ol ulv nhiovg notovvTsg, oi Si uiav TavTtjv, 
vjGtkq ’Ep.ns8ox7.rig piv Ix tuv otoi^smv navTwv, sirat 
Si xal 'éxadTov ipv^jv tovtmv.

Altsaa ere Elementerne Principer. Men disse 
Begreber ere dog ikke congruente. Forskjellen 
sees af

Met. 12, 4 Bek. 1070 b 22.
2) Ensi Si ov fjovov Ta IvvndoyovTa alrta, d7.1d xal 

w ixTog olov to xivovv, SijlMV oti iregov '^ui otoi-

*) ”Men de. der saae hen til Erkjendelsen og Evnen til ved 
Sandsning at opfatte Gjenstandene, kalde Sjælen Principerne, 
idet Nogle antog den for tiere, Andre for eet, saaledes som 
Empedokles mente, at den bestaaer af alle Elementer, og at 
ethvert af dem udgjor en Del deraf.”

I dette Kapitel gjennemgaaer Aristoteles de ældre Phi- 
losophers Lære om Sjælen. De dele sig 1 2 Klasser, de, der 
satte det Væsentlige og (liaracteristiske 1 Bevægelsen (dertil 
hørte Demokrits atomistiske System og Anaxagoras’s Lære 
om tovej, og de. der fortrinsvis betragtede Sjælen som erkjen- 
dende og sandsende. Disse sogte en Forbindelse mellem 
Sjælen og den ydre Verden og antoge, at Sjælen opfattede 
Tingene derved, at den havde samme Bestanddele som disse 
(similia similibus cognoscuntur). Til denne Klasse hørte Em
pedokles og Platons Ideelære.

2J ”Men eftersom ikke alene det, som findes i Tingene, 
er Aarsager, men ogsaa Noget udenfor Tingene, saasom den 
bevægende Kraft, saa er det tydeligt, at Princip og Element 
ere forskjellige Begreber, men begge ere Grunde, og i disse 
Dele inddeles Principet, men den ene Del er som den, iler 
bevirker Bevægelse og Stilleslaaen, et Princip og Substants. 
Ifølge Analogien er der altsaa 3 Elementer, men 4 Grunde og 
Principer.”
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/slav, aiTia S’ apupto' xal sit; tuvtu Siaigslrai 7/ wp/?;, 
to S' wg xwovv i] Inrav åg/t] Tig xal ovsia. møts 6T0i%tia 
uév xaT åvaloyiav Tgia, altlai Sk xal ag/al TtTTaQtg.

§ 9.
Forholdet imellem å^i og nkgag har Aristoteles 

selv angivet i
Met. 5, 17 Bek. 1022 a 10.

’) "Hgts cpaveybv oti bøa/wg rr 7/ aQ^l ^é/STai, 
TOGavra'/wg xal to nioag, xal m nkeova/wg- j; ulv -/do 
do/>] ntoag ti, to Sk ntoag ov nav ag/q.

Hos Aristoteles bruges nk^ag sædvanlig enten i 
den almindelige Betydning af Begrændsning, Bestem
melse eller i den specieliere af Maal, f. Ex.

De anima 1, 3 Bek. 407 a 23.
2) Tuv (.ikv /ag nQaxTixwv vo^gsuv ’éoTi né^ara (nu- 

Gat -/do irkoov /dotv), al Sé &s.MQ^Tixal Tolg Xoyoig buoiMg

De 3 Elementer ere Form, Negation og Materie; de 4 
Principer ere Form, Negation, Materie og bevægende Kraft.

*) ”Saaledes er det indlysende, at Grændse siges i lige- 
saamange Betydninger som Princip, og endnn i liere; thi 
Principet er en Grændse, men ikke enhver Grændse et Princip.”

IltQag, som Aristoteles forklarer i Met. 5, 17, er nemlig 
a) Grændse, det Yderste i enhver Ting, udenfor hvilket 
Intet, og indenfor hvilket Alt findes, b) en Størrelses Form, 
c) Maalet, hvortil en Bevægelse eller Handling sigter, under
tiden ogsaa det Punkt, hvorfra den gaaer ud, endelig d) en 
Tings Væsen og Begreb, som Erkjendelsens og altsaa Tingens 
Grændse.

2j ”De praktiske Tanker have deres Bestemmelse (thi 
de gaae alle paa noget andet); de theoretiske begrændses 
ligeledes ved Tankens Natur. Enhver Tanke er nemlig en 
Begrebsbestemmelse eller et Bevis. Beviserne udgaae fra 
en Begyndelse og have deres Endemaal i Syllogismen eller 
Conclusioneu — Begrebsbestemmelserne ere alle begræudsede.” 
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ogl^ovrai. Xoyog 8^ nag bgiGpog rj dnodei^ig' ai 8’ dno~ 
Seigstg xai ari åg%ijg, xai ’é^ovoi nag zéÅog tov ovXåo- 
'/tøfibv q to ffvfinégatyia — oi 8 ogio/wl ndvreg nene- 
oaGpévoi,

Phys. ausc. 3, 4 Bek 203 b 7.
•*)  Tov 8é ånetgov ovx eoriv ag^T ST yag av av- 

tov négag.

*) "Det Ubegrændsede har ingen Begyndelse; ellers vilde 
det have en Grændse.”

2) ”Af saadanne Handlinger, som have en Grændse, er 
ingen et Maal, men gaaer blot ud paa et Maal.”

Saadanne Handlinger ere f. Ex. at lære, at blive sund, 
at bygge, hvilke blot udtrykke en efter sin Natur ufuldendt 
Bevægelse (xlvrjifio) mod et vis! Maal, men ikke en afsluttet 
Virksomhed (ritgyaa), f. Ex. at tænke, at være lykkelig.

3J "De, som antage en uendelig Række, mærke ikke selv, 
at de ophæve det Godes Begreb, og dog vilde Ingen forsoge 
at gjore Noget, naar han ikke vilde komme til en Grændse; 
heller ikke vilde der være nogen Fornuft deri; thi i en Hen
sigt handler stedse den Fornuftige; men dette er en Grændse; 
thi Maalet er en Grændse.”

Den uendelige Række, hvorom Talen her er, er den uen
delige Række af Giemed. Ogsaa her maa lindes et Sidste, 
en Grændse; ellers ophæves Begrebet om det Gode ogom 
fornuftig Handling. Aristoteles bestrider i alle Retninger Fore
stillingen om den uendelige Række.

Met. 9, 6 Bek. 1048 b 18.
®) Tav ngd^ewv, av iorl négag, ov8euia rébog åbla 

rav negl to ré/.og.
Met. 2, 2 Bek. 994 b 12.

3) 01 ro dnetgov noiovvreg lav&dvovøiv e^atgovvreg 
rrtv tov åya&ov <pvøiv‘ xairoi ov&tic av tyx&igt]6eiev ov&év

Aristoteles soger her at vise, at Tænkningen ikke er 
en Cirkelbevægelse.
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ngatTeiv lu/ [i&Jmv inl i^siv ovS’ av sø; vovg 
tv rolg toiovto^q* ^vexa jag tivos åG ngarrei b ys vovv 
é/wn tovto yay ioTt ntyas' to yaq tOmq néqag eciTiv.

§ 10.
/Uvanlig og «pZ'/ forbindes ofte, da disse Ord 

paa et vist Gebet af deres Betydninger grændse nær 
til hinanden; dg/j] er nemlig det almindeligere, Svvaui? 

det specieliere Begreb.
Met. 5, 12 Bek. 1019 a 15.

r) JvvauiQ Ityerat q aév dq-/j{ xivtjGSwg ij (tera^o- 
ki]S i] Iv értow i/ ’éTSQOV.

Met. 9, 2 Bek. 1046 b 2.
2) /ho nadai al Tfyyat xal al nonjTixal [zar] 

r>ii]fiai Swaptteg elaiv d^al yao (leTa^hjTixai elarv Iv 
dil/M a)do.

De anima 2, 2 Bek. 413 a 25.
3) Jtb xal rd (f-vopeva navra doxti £fjv‘ (paivsTat,

O "Magt c]. Evne kaldes Principet til en Bevægelse eller 
Forandring i noget Andet som andet."

Det Sidste foles til for at mode den Indvending, at En 
kan virke paa sig selv, f. Ex. den, der helbredes, helbrede 
sig selv; men han er da Aarsag til Bevægelsen eller For
andringen som Læge og ikke som den, der helbredes.

2) "Derfor ere alle Konsterne og de frembringende Viden
skaber Magter; thi de ere Principer, der bevirke Forandring 
i noget Andet som saadant.”

Kat bor vistnok udelades foran emtmjiiai, da nair/TiKui 
neppe vilde faae en særegen Plads mellem ré/vat og 
/aui, og iTtimr^.tai heller ikke vel lier kunde undvære dette 
Epitheton. Til Forklaring see Met. 11, 2 Bek. 1064 a 10 
fra Ordene: f«i rtc t; tiiqi (pvaitnc tJiinrrjiii] — — 
— til 18 ex Tavren'.

3) "Derfor synes Alt, hvad der voxer, at leve; thi det 
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yao iv avroig eyovra Svvatuv xal aQX>]V Toiavnjv Si 
aij^uiv te xal (p&i<Jiv kafi^avovaiv.

§ IL

Efter disse Sammenstillinger og Betragtninger 

over de med a^i beslægtede og jævnlig forbundne 
Begreber ville vi nu nærmere begrændse dette Ords 
Betydning og bestemme dets ejendommelige Brug, 
hvori det ikke pleicr at afvexle med andre Ord. 
'^hy/ri betyder Begyndelse; men Begyndelsen, fra den ene 
Side betragtet, er det, foran hvilket Intet er, fra den 
anden, det, efter hvilket en Række følger. De tvende 
væsentlige Momenter, der constituere dette Begreb, ere 
altsaa deels Forestillingen om det Oprindelige, Første 
og Primitive, deels om Noget, hvorfra en Vorden, en Be
vægelse udgaaer enten i Phænomenernes Verden eller 
i Erkjendelsen. Vi skulle i den specielle og ejen
dommelige Brug af Ordet finde tilstrækkelige Beviser 
paa disse tvende, ofte nøie forenede Hovedmomenter 
i Ordets Betydning og saaledes vise, hvor rigtigt Ari
stoteles har bestemt Begrebet i

Met. 5, 1 Bek. 1013 a 17.
l) Ilaawv fiiv ovv xoivbv w åoyviv rd 7i(>ojTov 

eivai, bdev emiv yiyveTai i] yiyvwfixeTai.
De art. poet. 7 Bek. 1450 b 27.

a) ’/ioyji S iarlv o amo fiiv fii] åvayxijg iiit 
alko Imi, fiET ixeivo S Zteqov mérpvxev eivai i/ yivea&ai.

viser sig at have en saadan Magt og Princip i sig, ved 
hvilket det faaer Væxt og Aftagelse.”

’) See § 2.
2j ''Begyndelse er det, der selv ikke nødvendig er efter

3
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§ 12.
’^QXV betyder det Oprindelige, Første og Primi

tive saavel i den ydre Verden som i Erkjendelsen.
Analyt. post. 1, 2 Bek. 72 a 6.

1) Tamo yag ngwrov xal apxrjv.
Met. 11, 1 Bek. 1059 b 28.

3) Tama jag udkiar av vnoh^fi&el^ nsgi^tv ra 
dvva ndvra xai fidltOTa dgxaig iotxévai §ta to sivai 
Ttod/Ta ry tpniti.

Hvor Talen ikke er om de forskjellige constitu- 
tive Momenter i Tilværelsen, men om den oprinde
lige Tilværelse selv, den primitive Substants, hvorved 
Aristoteles oftere opkaster det Spergsmaal, om den 
skal sættes i de sidste Elementer og Grundbestand- 
dele (øroi%eia) -eller i de almindelige Begreber og da 
enten i de høieste og mest omfattende Slægtsbe
greber, det Værende og det Ene, eller i de lavere, 
Individerne nærmest staaende, Arterne, eller i det 
Individuelle, der bruges altid

noget andet, men efter hvilket noget andet naturligt er eller 
vorder.”

See ogsaa de anim. gen. 5, 7 nnder § 7.
O ”Jeg kalder nemlig det Samme det Forste og Principet.”
’) ”Disse Begreber kunde man snarest antage for at om

fatte den hele Tilværelse og mest at ligne Principer, fordi 
de ere de forste ifølge Naturen.”

Ved tama forslaaes de almindeligste og mest om
fattende Begreber, det Værende og det Ene. Disse ere de 
af Naturen første. Dette gaaer paa den hos Aristoteles jævn
lig forekommende Adskillelse mellem det af Naturen eller i 
sig selv og det med Hensyn til os og vor Erfaring første. 
Jeg skal blot anføre et Sted af Anal. post, i, 2, som er alde-
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i) Met. 3, 3 Bek. 998 a 20. See § 8.
Met. 12, 1 Bek. 1069 a 26.

2) Oi uev ovv vvv ra xadolov ovolag fiallov ti- 
&éa(>i‘ Ta ydg yévi] xa&oÅov, a cpaoiv ap/ag xai oiiolag 
eivai ficMov dia to koyixwQ 'Cr^tiv.

Met. 3, 1 Bek: 995 b 27.

3) Kai hotsqov ai do/ai xai Ta OTOi^eia Ta yévij 
igtIv i] elg a åiaigeirai évvndp%ovra 'éxaffTov' xai el t« 

les tydeligt: ngdrega <5’ earl xai yvcopifiaaepa diydig’ ov 
ydo tuvtov ngoTigov tt/ qvoet xai ngog t^mq ngovegov, 
ovde yvMQtpMteQov xai yvaigifKiiTigov. liyto de n^og 
yfiai; fiev ngorega xai yvaigifiiorega tu iyyviegov vijg ai- 
o&i atcoQ, anka>g de hqotiou xai yvwgifuiiTega tu noggtoTe- 
gov taxi de noggtoTUTto fiev vd xa&dlov paKiOTU, eyyv- 
Tatai de id xaif exaoia. DeP Første er altsaa det Almin
delige, det Andet det Individuelle.

*) See ogsaa Met. 11, 1 Bek. 1059 b 21, hvor den samme 
Undersøgelse anstllles.

2) ”De nuværende Phtlosopher antage det Almindelige 
snarere for Substautser; thi Slægtsbegreberne ere almindelige, 
hvilke de sige snarere at være Principer og Substantser, 
fordi de undersøge Sagen begrebsmæssigt.”

Det Sidste oplyses bedst ved Met. 11, 1 Bek. 1059 b 
25 nag ydo idyog xai naaa iniOTTif.ii] lår xa&oiov xai ov 
rmv io/aTiov. At al Begreb og al Viden gaaer paa det Al
mindelige, er en Sætning, hvorom Aristoteles er aldeles enig 
med Platon.

3) ”(Der sporges), om Principerne og Elementerne be- 
staae i Slægterne eller i Tingenes sidste Bestanddele, og hvis 
det er Slægterne (de almindelige Begreber), om det er dem, 
der sidst udsiges om Individerne, eller de første, f. Ex. om 
levende Væsen eller Menneske er Princip og det i hoiere Grad 
end det Individuelle.”

Bonitz observatt. critt. in Aristot. libros metaph. Berol.
3«
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yévt], noTtqov ooa Irt't roeg cao^oig ké-yeTca Ts).svTa7a ”] 
Ta nguTa, olov noreqov Zqiov tj avdqunog ap/// re zar 
uaÅÅov Iutl naga to "/.alf i/.aOTOV.

Met. 3. 6 Bek. 1003 a 5.
*) Tavras te ovv Tag åno^iag åvay/Mlov anoqTtcai 

niQt tuv åq%MV, xal noTeqov xa&okou elffii’ 1} Mg ‘k^o- 

1842 Pag. 51 vi! have Artiklen foran aqyal og oToi/iia ud
slettet. Dette bifaldes af Schuægler (omment. Pag. 116. 
Mig forekommer det ikke nødvendigt, og det er heller ikke op
taget i Bonitzsnye Udg. af Arist. Metaph. Bonn 1848 Pag. 40.

’) "Disse Sporgsmaale maa man nødvendig opkaste om 
Principerne, samt om de ere almindelige eller af samme Be
skaffenhed som det Individuelle; thi dersom de ere almin
delige, blive de ikke Snbsfautser; thi intet Almindeligt be
tegner et bestemt "dette,” men et "saadant." Men Substants 
er en individuCl Bestemthed — — — dersom altsaa Princi
perne ere almindelige, er delte Tilladdet, men hvis de derimod 
ikke ere almindelige, men af individuel Natur, blive de ikke 
Gjenstand for Videnskab; thi Videnskab om Alt er alminde
lig, saa at der maatte være andre Principer, som gik forud 
for Principerne og vare almindelige, hvis der skulde være 
nogen Viden om dem.”

Dette Sted berører en af Aristoteles selv neppe tilstræk
kelig lost Vanskelighed i hans System, nemlig Forholdet imel
lem det Almindelige og del Individuelle. Platon havde tillagt 
det Almindelige (Ideerne) en selvstændig Existents, adskilt 
fra de individuelle Gjenslande. Men hos Aristoteles, der paa 
det Ivrigste bekjæmper denne Lære, og for hvem den oprin
delige Tilværelse er Substantsen (Met. 7, 1, Bek. 1028 a 30), 
men Substantsen Individet (Cat. hele cap. 5, nQWTrt ovaia 
Met. 7, 13 Bek. 1038 b 10), opstaaer det vanskelige Sporgs- 
maal, hvorledes disse individuelle Principer kunne opfattes af 
Erkjendelsen, der altid gaaer paa det Almindelige. See Zeller 
Phil. der Gr. 2 Bd. 398-409, Ritter 3 Bd. 124 etc.
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uev Ta xaff 'éxaGTa, si fiev /dp xa&o^ov, ovx ’édovrai 
ovalen, ov&sv yag tmv xoivwv ToSe ti artp.alvsi cMm toc- 
6v8e, Tj 8i ovoia toSs ti----------- el fiev ovv xadokov al 
dgym, TavTcc avfiflalvet; el 81 xa&oXov aZÅ wg r« 
xad: exaGTa, ovx ’éaovTac Inujryrai’ xadoiov yag ai 
IniGTTiftae ndvToiv. &6T eGOVTUb dg^ai ertgab ngoTegctb 
tmv dg/uv al xa&otov xaTyyooovfisvab, avneg 
éaeadea avTwv IniesTufir].

§ 13.

Fremdeles betegnes de intelligible Principer. 
det, som i al Viden er det Ferste og Oprindelige, 
ved Ordet dg%al. Al videnskabelig Bevisførelse (dno- 
åei^is) beroer paa høiere Forudsætninger, men her 
maa findes en Grændse, en Primitivitet; ellers vilde 
vi atter trælle paa den af Aristoteles saa skarpt be
stridte uendelige Række. Den afledede, middelbare 
Viden har sin Grændse i den umiddelbare; Principet 
for al Viden er ikke Viden selv, men en umiddelbar 
Erkjendelse, hvorved de høieste Principer opfattes. 
Disse høieste Principer ere da deels de for alle Vi
denskaber fælleds formale Grundsætninger, Axiomerne, 
de første og almindeligste Grundbegreber, deels de 
for enhver enkelt Videnskab eiendommelige ved Sands- 

ning eller ved Induction opfattelige Principer1). Dette 
skulle vi nu nærmere paavise ved bestemte Steder 

hos Aristoteles, i hvilke vi især maa lægge Vægt paa 
det Oprindelige og Primitive i Begrebet om Principer.

Analyt. post. 1, 32 Bek. 88 b 27. Al yug dg^al 
åiTTal, tor zal népl o,. al giv ovv l'^ dir, xoivai, ai ål 
7itgl o, iålab, oiov ågi&po;, f.iéyeSo$.
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Analyt. post. 1, 2 Bek. 72 a 7.
$ iorlv anoåel^EMg %por«c>z.j aptfog, aps- 

cog ål, p<; p>'j ianv oM.i] nooréoa — rp1 8’ dvdyxt] t/eiv 
rov otiovv pa&)]6opsvov, d^lcopa.

Analyt. post. 1, 2 Bek. 71 b 19.
2) El toIvw ioTi to inloraø&ai olov S&spsv, dvdyxi] 

xal Tpv dnodsixTixrfV intOTripriv dhjdwv t slvai xal 
nQMTuv xal dpéoaiv xal yvwQipMTitJtiiv xal nqoTÉQiøv xal 
u'itImv tov ovpnsodopaTog' ovtoi yao ’éøovTai xal al ay- 
%ai olxsiat tov bsixvvpévov.

Anal. post. 2, 9 Bek. 93 b 21.
3) ”Egti 8e tuv piv 'étsqov ti a’lriov, råiv 8" ovx 

sotiv. &6te br[Kov oti xal tmv tI ion Ta per apsoa xal

J) "Princip for Beviset er en umiddelbar Sætning; men 
umiddelbar er den, som ikke har nogen anden foran sig — 
men den, som man nodvendig maa have, naar man skal lære 
hvilketsomhelst, er et Axiom.”

2) "Dersom altsaa det at vide er det, vi have fastsat, 
saa maa nodvendig den paa Beviser grundede Viden beroe 
paa Noget, som er sandt og oprindeligt og umiddelbart, og 
som er mere erkjendeligt og tidligere end Conclusionen og 
begrundende samme; thi saaledes ville ogsaa Principerne være 
ejendommelige for det, der bevises.”

”Det, vi have fastsat” er, at al Viden er at kjende Aar- 
sagerne til en Ting, hvorfor den er og ikke kan være ander
ledes. At den videnskabelige Bevisførelse i hver Videnskab 
maa være bygget paa den specielle Videnskabs ejendomme
lige Principer, er en Sætning, Aristoteles oftere udtaler.

3) "Nogle Ting have deres Grund i noget andet, andre 
ikke, saa at det er^aabenbart, at ogsaa af Begreberne nogle 
ere umiddelbare og Principer, hvis baade Tilværelse og Be
greb man maa forudsætte eller paa anden Maade tydeliggjore; 
hvilket Arithmelikeren gjor: han forudsætter nemlig Renhe
dens Begreb og Tilværelse."
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dgyai eløiv, a xal eivai y.ai ri Inriv vno&éa&ai Sti i; 
dMov Tgonov cpavegd noiijoai' bneg o agt&pinTixbg noieT 
xal yag vi Loti ti]v povaSa vnovld-STai, xal oti eoriv.

Eth. Nic. 1, 7 Bek. 1098 a 33.
1) Ovx dnaiTrivkov §' ov3é ti]v air lav kv anaoiv 

ogoiivg ad Ixavbv tv tiøi to oti deiy&ijvai xabwg, oiov 
xal negl Tag dgydg' to 3’ oti ngwrov xal dgyrj- T^v dg- 
påv §’ al pev Inaywyq dewgovvTai, al 9 alodqoei, al 
S é&iøuco tivL xal dlkai 3 a^ug.

Disse ere altsaa i de enkelte Retninger de spe
cielle videnskabelige Principer (agyal tniOTripovixai), 
men fælleds for alle ere de almindelige logiske Prin
ciper (agyal anoSeix.Tixai eller øvHoyiOrixai), Blandt 
disse er Modsigelsens Grundsætning den første og 
til Grund liggende.

Met. 4, 3 Bek. 1005 b 33.
2) (Dvoti yag agyp xal tuv ccDmv d^itopaTiov am; 

navriov.
Met. 3, 2 Bek. 996 b 26.

3) prjv xal negl Torv dnodsiy.Tixuv agyivv, no-

’) "Heller Ikke maa man i Alt paa lige Maade fordre 
Grunden, men det er i visse Tilfælde nok, at det rigtigt paa
vises, at Noget er, f. Ex. ved Principerne. At det er, er 
det forste og et Princip; men af Principerne opfattes nogle 
ved Induction, andre ved Sandsning, andre ved en vis Til- 
vænnelse, andre paa andre Maader.”

Inductionen er den Tænkningens Vei, som forer fra det 
Enkelte, og for os Erkjendeligere til det Almindelige .eller 
det i sig selv Erkjendeligere. Syllogismen gaaer i modsat 
Retning. Ved l&iøpog opfattes de etliiske Principer.

a) "Tlii efter sin Natur er dette (Contradictionsprincipet) 
ogsaa Princip for alle de andre Axiomer.”

3) "Ogsaa er det omtvisteligt, om Principerne for Bevis- 
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tsqov fnåp iGTiv tniiJTT^riS $ nleiovwv dfiyiGiSi]TriGifi6v 
iGTiv. Myw Si dGoSeixTixdq Tag xoivdg Sogne. ég arv 
anavveg SeiivvovGiv, olov oti nav dvayxalov y ipavai i] 
ånoqåvai, xai dSvvarov afia eivai xai fii] eivai.

§ 14.

Som det Ferste og Oprindeligste saavel paa Phæ- 
nomenernes som paa Erkjendelsens Gebet er Principet 

$lid noget Enkelt og Eet.
Met. 10, 1 Bek. 1052 b 31.
’) ’Ev nået Si/ rovvoig uItoov xai do/V rév ti xai 

aSiaipevov, inei xai iv tu tg -/paiuialg -/oavrai ag arofia 
T/j noSiata' navra/ov jap to uirpov iv ti ^vjTovgi xai 
dSialpetov tovto Se ro ånXovv l] Ta noia tj t<5 noG^.

Analyt. post. 1, 23 Bek. 84 b.
2) Kai aGnep iv TOig aUMig r; dp/^ ånkovv, tovto 

S1 ov Tavvo navra^ov, akX iv ^dpei fiev uvd, iv Si fié- 
lei SitGig, aldko S iv aHm, ovtwq iv Gvl^oyiGiiå to iv 

førelsen høre til een Videnskab eller til flere. Principer for 
Bevisførelse kalder jeg de almindelig antagne Sætninger, hvor
fra Alle gaae nd i deres Beviser, f. Ex. at Alt enten maa be
kræftes eller benægtes, og at det er umuligt paa een Gang 
at være og ikke være.”

’) ”1 alle disse Ting er Maalet og Principet en Eenhed 
og noget Udeleligt, saaledes som man ogsaa i Linierne be
tjener sig af den ene Fods Linie som Eenhed. Thi allevegne 
søger man som Maal en Eenhed og noget Udeleligt. Men 
dette Enkelte er enten efter Ovalitet eller Ouantitet.”

3) "Ligesom 1 de andre Ting Principet er enkelt, men 
Ikke det samme overalt, men i Vægten en Mna, i Sangen 
en Diesis og forskjelligt i forskjellige Ting, saaledes er ogsaa 
1 Syllogismen Eenheden en umiddelbar Sætning, og 1 Bevisfø
relse og Viden den umiddelbare Anskuelse.” 
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n^OTaOtg ausGog, iv å’ onoSU^i Kai imoTTifM] b 
vovg.

Met. 5, 6 Bek. 1016 b 17.
*) To dé évl sivat, aoyr: Ttvi sot tv dgiOrtov slvaf to

•/ao noMTOV fiérgov ay/r/ at /cto ngoiTa •yvuQt^op.ev, tovto

En Diesis. Da al Musik bestaaer af Intervaller, saa 
er det mindste Interval, hvoraf de andre ere sammensatte, 
Eenlieden og Principet. See ogsaa Met. 5, 6 og Met. 10, 1. 
lovrigt taler Aristoteles ogsaa om et andet Princip i Musiken, 
nemlig den i Systemet constitutive Tone, usat], paa hvil
ken de andres Plads beroer og hvorefter der stemmes. Met. 
5, li. Probl. sect. 19, 44. See min Afhandl, de problemm. 
Arist. Pag. 113, og mine Bidrag til Fortolkn. af Aristot. Bøger 
om Staten 1 Deel Pag. 7. Om o vove som Princip for den 
videnskabelige Erkjendelse skal siden tales.

’) ”Eenhedens Begreb udgjor Begrebet af Talprincipel; thi 
det første Maal er Princip: thi det Første, hvorved vi erkjende, 
er det første Maal 1 enhver Art. Altsaa er Eenlieden Princip 
for Erkjendelsen i enhver Ting. Men Eenlieden er ikke den 
samme i alle Ting. Her er den en Diesis, hist en Medlyd 
eller Selvlyd; et er den i Vægt, et andet i Bevægeis,e.”

Begyndelsen af dette Sted læses, som ovenanført, hos 
Alle, ogsaa hos Bekker, Schwegler og Bonitz. Schwegler har 
i sin Commentar Bd. 3 Pag. 210 forklaret det saaledes: Die 
Einheit od. der Begriff des Eins ist Princip und Miiglichkeits’ 
grund fiir Etwas dgi&ftov tlvat d. h. der Zahl anziigchoren, 
unter den Begritfund Gesichtspunkt der Zahl zu fallen. Men 
det Exempel, han har anført paa en lignende Construction, 
passer ikke; Artiklen tov foran tlvat vilde ikke kunne und
væres, og den hele Ordfoining er haard og stødende og 
ligner ingenlunde Aristoteles. Jeg troer, at Stedet meget let 
kan restitueres. Man læse Uvut staaer da
ganske ligesom tvi tlvai og horer til den bekjendte Ordfoi
ning hos Aristoteles: Dativ med tlvai for at betegne en Tings 
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kqwtov fiérgov éxaGTOv yivovg' ccgyji ovv tov yvuGTOV 
moi ixaOTOV to rév. ov tcivto 8t kv naoc rolg yévtGi to 
tv. ttv&cc gtv ydg 8ieGig, ev&a 8é to (fumjtv i] atparvov. 
flagovg 8’ 'éregov xal xivt/Oewg ak'ko.

§ 15.

Vi ville dernæst gaae over til at betragte agyij 
fra den anden Side som det Punkt, hvortil en Række 
slutter sig, som Udgangspunktet for en Bevægelse, 
hvad enten dette tænkes immanent i det, som bevæges, 
eller udenfor samme. Bevægelsens Aarsag betegnes 
som dens Begyndelse, ligesom Maalet som dens Ende 
(réZog). Men da Ordet Bevægelse i den aristoteliske 
Philosophi har en ejendommelig Betydning, skulle 
vi ferst i al Korthed oplyse dette Begreb.

Bevægelsen er efter Aristoteles immanent i ai 
Materiel) Materien har ingen Virkelighed; den er 

almindelige og rene Begreb. Sée Trendeienburg i Rhein. Mus. 
1828, 4 Heft p. 457 sqq. og samme Forf. til de anima Pag. 
471. Ligesom det altsaa i Met. 10, 1 hedder to tv (wtiv) 
dgi^/.tov dgyq, f] d.gt9-[.iog, saaledes her to tvl tivat tarlv 
dgyjj Ttvt aQi&i.iov tivat. Saaledes Analyt. post. 2, 4 dir, Sig 
ydg nav to av^gwnf^ tivat tivat (coantg xal ndvTa dv- 
Hoionov i^otov), og Anal. post. 2, 6 tartv doa to dya&qi 
tivat to dåtaigtTM tivat. 'Agyri Tig see de sidste Steder, som 
ere anførte under § 6 og Phys. ausc. 3, 4. Et af Bekkers 
bedste Haandskrifter har dgy^.

') Ordet Materie tager Aristoteles i en vid Betydning 
ikke blot om det egentlige Materielle, men om Alt hvad der 
i Udviklingen staaer i Modsætning til den rene Form, Met. 7, 
11, Bek. 1037 a 11, f. Ex. i Definitionen om det almindelige 
Begreb mods, de specillske Mærker, i Naturlæren om det Qviu- 
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kun til efter Mulighed; den er det til Grund lig
gende, som i sig indeholder Modsætningen af Væren 
og Ikkeværen, Denne Modsætning ophæves ved Form
bestemmelsen, hvorved der opstaaer en virkelig, be
stemt Tilværelse, et toSs tl. Materien (?) vhj), hvor
ved Negationen (orépqcng) hefter, betegner Aristoteles, 
som bekjendt, ved Ordet divatus, den virksomme 
Formbestemmelse ved iv&Qyaa, Overgangen fra Mu
lighed til Virkelighed kalder han Bevægelse eller For
andring (xivr/Gtg, en S væven mellem Mu
lighed og Virkelighed eller en ufuldendt Virkelighed. 
Imellem Gud, den absolute Energi, der tillige er det 
absolut Ubevægelige, og den af Aristoteles saakaldte 
fors te Materie eller den absolute Mulighed, det Ube- 
grændsede, hvori ingen Bestemmelser ere satte (rd 
røwmr), kan altsaa alt andet betragtes baade under 
Mulighedens og Virkelighedens Synspunkt, baade fra 
Materiens og Formens Side. Der findes derfor og
saa i hele denne Sphære en evig Bevægelse og Over
gang fra det i Stoffet liggende Anlæg til den i For
men eller Begrebet iboende Virkelighed. Materien, 
det evige Grundlag for al Tilværelse, den bestem- 
melseslose Væren, er i sit Forhold lidende
Formen er den virksomme Kraft, der efter Aristo
teles udover en vis Attraction paa . Materien, hæver 

(lelige mods, det Mandlige, i Sjælelæren om den lidende 
Fornuft i Modsætning til den virkende. See Zeller Pltil. der 
Gr. Bd. 2 Pag. 414 sq.

*) Undertiden skjelnes der imellem disse 2 Ord. See 
Waitz til kategorierne Pag. 318.
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den til Virkelighed eller fører den sit Maal imøde. 
Dette betegnes ved Ordet IvTsU/eta. Bevægelsen bliver 
altsaa det efter Mulighed Værendes Overgang til Vir
kelighed. Enhver Bevægelse eller Vorden forudsæt
ter saaledes dels en Mulighed som Grundlag, dels 
en virkelig Tilværelse som bevægende Kraft1). I Kunst
værker og overhovedet i den frie Bevidstheds Virk
ninger kommer Bevægelsen udenfra, hvad enten 
man kalder den bevægende Kraft den Handlende eller 
den i hans Sjæl existerende Idee eller Form; i det 
Naturliges Gebet ligger Bevægelsens Princip i den 
bevægede Gjenstand selv. Som Bevægelsens Arter næv
ner Aristoteles2) den efter Quantitetens Categori (For- 
merelse og Formindskelse, av^joig og den
efter Qualitetens (Forandring til noget qualitativ for- 
skjelligt, «22o/wmg), efter Rummets (ifooa}, og efter 
Substantscns ( Tilblivelse ogForgaaen, ymmgog qd-oga), 
hvilken sidste da kun i en vis Relativitet kan finde 

Sted.

§ 16.
Efter denne korte Fremstilling af Aristoteles’s 

Lære om Bevægelsen, ville vi i denne Retning be
tragte Brugen af Ordet agp'i-

Blandt de 4 ontologiske Grundmomenter have 
vi i det Foregaaende (§ 3) nævnet to mtiov, o&ev q 
xivr/Cis eller o&tv ij c'.^U Xbviianag s. rijg fieTafio-

') De gen. an. 2, 1. Phys. 3, 2. See Zeller Pliil. tler 
Gr. 2, Pag. 430 Not. 2.

2j Waitz til Categorierne Pag. 318 sqq.
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Z?7s> Ex. Met. 1, 9 Bek. 992 a 26 og flere af de 
Steder, som ere anførte under § "4. Paa disse Ste
der staaer det endnu i Betydning af Bevægelsens Be
gyndelse, men naar' Aristoteles siger:

Phys. ausc. 2, 1 Bek. 193 a 28.
*1 "Eva ulv ovv tqo'Hov o-orwg y <fV6ig Åéytrat, r 

iiqwtt] ixaara vnoxeifilvri vhj tiov t/ovTmv tv avroE 
agyjiv zm/tfswg xal

De gen. an. 1, 20 Bek. 729 a 9.
a) To idv agger ttagé/svca to ts eiåog y.ai rijv dp- 
r?}g xivrioewg, to de &ijÅv to iriopa y.ai Tijv vh]v.

De gen. an. 2, 1 Bek. 732 a 7.
3) B&tiov jag xal &ei6regov r) ag%T/ Tgg xm'jaeMg. 

Phys. ausc. 3, 1 Bek. 200 b 12.
4J /J (fivotg idv Iotiv ag/o} y.ivrt6ewg y.ai gera^oliig. 

saa er Bevægelsens Begyndelse eller Udgangspunkt 
allerede gaaet over til at betegne dens Princip eller 
det bevægende Princip, som ogsaa kaldes % xivovaa 
dppj De gen. an. 3, 11 Bek. 762 b 3 og 5, eller i} 
y.ivrjTiy.ri xai -yevv)tTiy.>[ dg^fj De gen. an- 2, 6 Bek. 
742 a 30, z; TfjG noiTjoeasg Physc. ausc. 2, 1 
Bek. 192 b 28, rt anyi} peTaSlijriyJj Met. 9, 1. Bek. 

1046 a 14.

1) ”1 en Henseende defineres Naturen saaledes: den forste 
Materie, som ligger til Grund for enhver af de Ting, der i 
sig indeholde Princip lil Bevægelse og Forandring."

2) ”Bet Mandlige yder Formen og Bevægelsens Princip, 
det Qvindelige Legemet og Materien.”

3) "Bedre og guddommeligere er Bevægelsens Princip": 
nemlig end Materien.

4) "Naturen er et Princip for Bevægelse og Forandring." 
Aristoteles’s Begreb om Naturen er fremsat i Met. i), 4.
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Ofte forekommer endog alene med særegen 
Betydning af bevægende Kraft, f. Ex.

Meteor. 2, 8 Bek. 368 a 32.
*) Aitia Tavra ulv a^cpta ms vh; (rcda/ec /do, 

ov miti). to dé rtvsviia dig dar/dj.
De part. an. 1, 1 Bek. 642 a 17. .

2) jag i] rfivoig uållov rijg vlijg.

§17. .

Det Følgende skal opstille Exempler paa be
stemte Retninger, i hvilke betegner det virk
somme og bevægende Princip. Som et saadant Prin
cip kaldes Sjælen årø.

De au. 1,1 Bek. 402 a 6.
s) "Eart yag olov apyji toiv Ai'imv,

De an. 2, 2 Bek. 413 b 10.

O "Begge disse Ting (nemlig Jorden og Vandet) ere 
Grunde som Materie (tin de lide, men virke ikke), men Vin
den som Princip” o: som et bevægende Princip. At ogsaa 
.Materien i en anden Sammenhæng kaldes et Princip, have vi 
ovenfor seet

2) "Naturen er mere et Princip end Materien.”
Dette er Naturen som bevægende Kraft. I en anden 

Betydning bestemmes ogsaa Naturen som 
See ovenfor Phys. ausc. 2. 1 og Met. 5, 4.

’) "Den (Sjælen) er nemlig som et Princip for de levende 
Væsner.”

Efter Aristoteles's Definition De an. 2, 1 Bek. 412 b 5 
er Sjælen tvTtlt/im rt npcdTTj (fvoiy.ov dp}ar<y.ov.
Men Enlelechi er Livs- og Bevægelsesprincip. See Phys. 
3, 1 Bek. 201 a i{) tov åwdfitc orTOg tiTeXf/tta f] toi- 
ovtov xivijaig ivTiv, hvilket vises ved at gjennemgaae alle
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*) Nvv S’ TOtiOVTOV d^tiO-ia UOVOV, OTI ktiTlV 1] 
tyv/j) tuv eiQTifiéviov tovtwv dg^ij xai tovtoiq moigtui. 
&QtnTixq>, aitidrjTixcp, Siavor/TtXM, xivtjtiti.

De an. 1, 5 Bek. 411 b 27.
3) "Eoixt åå xai i; in TOig tpvTOig agtfi Tig 

tlvae ftovijg yag Tavtrig xoivmvsi xai xai (find. xai 
avTi] idv xv)(>i^Tai altid-i]Tixijg aiodiitiiv 4
ov&iv av&v avrijg e/st

Ligesom Sjælen kaldes Princip for de forskjellige 
Livsyttringer, saaledes betegnes ogsaa det Organ, hvor 
de have deres oprindelige Sæde, Hjertet, som et Princip.

Arter af Bevægelse. Phys. 8, 1 Bek. 251 a 9 <mitv åt) 
xhrtoiv thai tTTtlfytiav tuv xivr/TOv, 7; kut/TOv.

’) ”Nu være blot saameget sagt, at Sjælen er Princip til 
alt det Omtalte og bestemmes derved, nemlig ved det Ernæ
rende, Sandsende, Tænkende og Bevægelsen.”

Sjælen er altsaa Princip som den bevægende Kraft i 
alle de enkelte Virksomheder eller Livsyttringer, Ernæring, 
Sandsning, Rnmbevægelse og Tænkning. Ligesom der derfor 
omtales en tigtiruxi] og aiattrpiKTi i/'’-’/’? (de vita et morte 
3 Bek. 409 a 6), saaledes ogsaa en dp/( (de an.
5, 27 Bek. 411 b 30. De vita et morte 3 Bek. 409 a 18), 
en &QtnTixri ag/J] (de gen. an. Bek. 748 b 36). At Sjælen 
ikke blot som bevægende Kraft for Legemet, men ogsaa som 
de s Maal og dets Substants (ovala) kaldes Princip, sees af 
de an. 2, 4 Bek. 415 b 10. Men vi have ovenfor seet, at 
disse Momenter egentlig ere 3 Relationer af samme Begreb.

2) "Ogsaa synes Principet i Planterne at være en Sjæl; 
i denne ene deeltage baade Dyrene og Planterne, og denne 
adskiller sig fra det saudsende Princip; men intet Væsen har 
Sandsning uden den.”

Planterne have blot en ipT/ri dgenTix^. Til dette laveste 
Trin i de organiske Væsners Udviklingsrække slutte sig de 
hoiere l’ttringer af Livsprincipet hos Dyrene og Menneskene.
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Hjertet er Princip for Blodet og Aarerne og, ifølge 

den Rolle, som Aristoteles tildeler Blodet i Orga
nismen, for den vegetative, sandsende og bevægende 
Sjæl, altsaa for det animalske Liv overhovedet. Saa
ledes kaldes det

l) De part. an. 3, 4 Bek. 666 a 24 tov 
aføarog.

2) De resp. 8 Bek. 474 b 7 ao/Jl tmv

De iuv. et sen. 3 Bek. 469 a 5.
3) ’Avayxi] xal ryg alG&rjTixlig xal Ti]g &QSnTixitg 

yjvxijs iv Tt] xa()Sia rt]V a^iv eivai roig tvoiiioig.
De somno et resusc. 2 Bek. 456 a 5.

D 'Il T^g xiv)]csa>s xal Tijg alø&t'iGSMg T^g xv- 
giag IvTW&év Igtiv.

Det er
5j De an. part. 4, 5 Bek. 678 b 3 dp/r; twv 

uoquov xal tov GMuarog.
°) De an. part. 3, 4 Bek. 666 a 21 a.Qxh TW 

ifVøewg TOlg h’aiiioig.

') "Princip for Blodet.’’
2) "Princip for Aarerne.”
3) "Principet baade for den sandsende og vegetative Sjæl 

maa nødvendig være i Hjertet iws Bloddyrene."
Derfor frembringes et'ler Aristoteles ogsaa Hjertet forst 

De part. an. 3, 4 Bek. 666 a 7. Som en saadan oprindelig 
Bestanddel af Legemet kaldes Hjertet ogsaa rip//; i Met. 5. I.

4) "Principet for Bevægelsen og den væsentlige Sands- 
ning kommer derfra (fra Hjertet).”

5I "Princip for Delene og Legemet.”
Til Forklaring see de iuv. et sen. 3 Bek. 469 a i ro 

Miiul vn; tvuipoig tru iilivTam Tpoi]rl, ig- ov yirtrai n>. 
fiooia. See ogsaa de resp. 4 Bek. 474 !> 3.

O "Princip for Naturen hos Bloddyrene.”
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’) De an. part. 2, 10 Bek. 655 b 37 % d^ 
ti]? CaiTjs

2) De an. part. 3, 3 Bek. 665 a 11 tj d^ 
Swi]g xal mdariQ xivri<sewq xal alff&nøgwg.

* § 18.

Som frit og handlende efter Forsæt er Menne
sket Handlingernes Princip.

Eth. Nic. 3, 5 Bek. 1112 b 31.
3) "Eoixs Srh xadanef) st^jrat, dvd'Qwnog elvat do/j 

vdiv figagtøv.
Niermere bestemt er Villien og Forsættet et Princip.
Met. 5, 11 Bek. 1018 b 25.

4) 74 Så nQoaiQ^cits dgyd].
Eth. Magn. 1, 11 Bek. 1187 b 14.

5) iari ^d^scog xal onovSaiaQ xal (pavlrjS
nQoaiQ&ng xal povh'iGig.

Met. 6, 1 Bek. 1025 b 22.
6) Ttov /.tsv ya^ noirjTixwv iv rc3 noiovvrt, ij d^ij

2) "Princip for Livet.”
3) "Princip for Livet og hele Bevægelsen og Sandsningen.”
3) "Mennesket synes, som der er sagt, at være Hand

lingernes Princip.”
4) "Forsættet er et Princip.”
5) "Forsæt og Villie er Princip baade til god og slet 

Handling.”
6J "Principet for det, som frembringes, er bos den Frem- 

bringende enten Fornuft eller Konst eller en Evne, men fol
det Practiske hos den Handlende Forsættet.”

Der skjelnes hos Aristoteles imellem den theoretiske 
Videnskab, den practiske, der gaaer paa Handling, og den 
poietiske, der gaaer paa Frembringelse i Konst eller Haand- 
værk. See derom Zeller die Phii. der Gr. 2 B. Pag. 393.

4
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vovg Téyvij ty SvvauU Tig, tuv 81 ftgaXTixtåv iv Tip 
nouTrovri ty noomMGig-

Men den Forsættet bevægende Kraft er atter Be- 
gjæringen og den praktiske Tanke.

Eth. Nic. 6, 2 Bek. 1139 a 31.
1) Ilpa^wg fiiv ovv ågyty ngoaipEOig, ngoaigéffeMg 

8e opegig xai Åoyog o Ttvog.
Eth. Nic. 6, 2 Bek. 1139 b 4.

2J dio ty ogexrixog vovg i] npoaipeoig ty oodtg Sia- 
vorjTixty, xai ty roiavri] apyty av&pa>nog.

Men ligesom Menneskets frie Villie er det be- 
vægende Princip for Handlingen, saaledes kan Maalet, 
hvortil der sigtes, ogsaa kaldes et Princip, fordi det 
bevæger Villien. Maalet fremmer sig selv ved at 

paavirke den Handlende.
Eth. Nic. 7, 9 Bek. 1151 a 16.

3j ’Ev 8i ralg irpa^oi to ov tvtxa åpyty.
Eth. Nic. 6, 5 Bek. 1140 b 16.

4) di [itv yag apyai tuv TtpaxTuv to ov ^vexct r« 
jrpaxTa.

De anima 3, 10 Bek. 433 a.

’) "Handlingens Princip er Forsættet, Forsættets Begjæring 
og den praktiske Tanke.”

Denne sidste kaldes kort efter åiåvoia ty l'vixa rov 
xai ngaxTtxty, den til et Maal sigtende og praktiske Tænkning.

2) "Altsaa er Forsættet enten begjærende Fornuft eller 
fornuftig Begjæring. og et saadant Princip er et Menneske.”

3) ”1 Handlingerne er Maalet et Princip.”
D "Principerne for det, der handles, er det, hvorfor der 

handles.”
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O To oQtr.Tov yag y^vti, y.ai Sia tovto t] dtdvoia 
xivet, oti ccgyl] avr^ ^Ti to oqsztov.

Met. 12,” 10 Bek. 1075 a 38.

2) Ev artaoi itakiora to dya&ov dgyrj.
Eth. magn. 19 Bek. 1190 a 24.

3) To dé Tékog dgyy tivi goixev, xai tovtov Svsxiv 
ItjTlV ixctOTOV.

§ 19.

Vi liave ovenfor (§ 13) scet, at al Viden er 
en Erkjendelse ifølge Grunde, og at den videnskabe
lige Methode heroer paa en Slutning af høiere For
udsætninger. Denne middelbare Viden maa nødven
dig ende i en umiddelbar. De høieste Principer blive 
ikke Gjenstand for Viden, men det Organ, hvorved 
de opfattes,- er den umiddelbare intellectuelle An
skuelse4). Denne, som Aristoteles kalder vovs, bliver 
altsaa Udgangspunkt for al videnskabelig Erkjendelse, 
Princip for alle Principer.

Analyt. post. 2, 19 Bek. 100 b 14.
5) Et ovv uqSiv akko nag &ti(pn]u.iiv yévog tyoutv 

*) "Det, der attraaes, bevæger, og derfor bevæger (den 
praktiske) Tanke, fordi det, der attraaes, er dens Princip.”

2) "Det Gode er fornemmelig Princip i Alt.”
3) "Maalet ligner et Princip, og for dettes Skyld er en

hver Ting.”
4) Eth. Nic. 6, 6. ugy^g tov ImoTTiTov ovi av 

iTrioTTiirj tir/ ovn Ttyvq ovre qgovrtcng—------ ovåe 
ooqi’a Tovtuv tcnlv Efterat nu dette er bevist, sluttes: ktl- 
jitrai vovv tivat w ugytvv.

5) "Dersom vi altsaa udenfor Viden intet andet Sandt 
have (end Anskuelsen), saa vil Anskuelsen være Princip for 
Viden, og dette vil være et Princip for Principet.”

4*
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ahi&tq, vovg av élri intOTi'ifirig aQ%y. xal y ftiv uQ'/j] tt^ 
aQ'/rjC tiy av.

Analyt. post. 1, 33 Bek. 88 b 36.
0 yltyo) yao vovv aQ/OfV iniOTijfiifg.
Denne intellectuelle Anskuelse af de første Prin

ciper er altsaa ligesom en høiere Forudsætning, et 
guddommeligt Princip for al Erkjendclse overhovedet: 
thi vov$ er det Guddommelige hos Mennesket,2) der 

afbryder de andre Sjæleevners organiske Række.3) 
Hvorledes derimod den virkelige Erkjendclse af Tin
gene opstaaer og fra det sjælelige Livs laveste Trin, 
Sandsning, der blot opfatter det Enkelte, stiger til 
sand Viden, har Aristoteles et andet Sted udviklet, 
og fra denne Side betragtet bliver Erfaring og det 
Almindelige, der som et Residuum bliver i Sjælen 
efter Opfatningen af alle de enkelte forbigaaende 
Phænomener, et Udgangspunkt og Princip for den vi
denskabelige Erkjendelse.

2) Etb. Nic. 10, 7. Etb. magn. 1, 35. Met. 9, 9. De an. 1, 4.
3) De gen. an. 2, 3.
4) ”1 Erfaring eller i alt det Almindelige, der forbliver 

i Sjælen, det Ene ved Siden af de mange Ting, der som det 
samme Ene findes i dem alle, ligger Principet for Konst og 
Videnskab, naar det angaaer Vorden, Konst, naar det an- 
gaaer det Værende, Viden.”

Analyt. post. 2, 19 Bek. 100 a 6.
4) ’£x <F ifinttqlas 1; ‘tx navres y^sfirjOavros tov 

xa&6i.ov iv ry ipv%y, tov évbs naga Ta noKka, o av tv 
anaciv iv évy ixeivots to avro, té/vijs apyj] xai intGTr^r^, 
iav ftiv ntQi ’yivtaiv, t^vvis, iav Si ntot to ov, ImoTiifiiig.

O ”Jeg kalder nemlig Anskuelsen et Princip for Viden.”
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§ 20.

Paa forskjellige andre Maader betegner ag-^ det, 
hvorfra vor Viden og Erkjendelse udgaaer eller hvorpaa 
den støtter sig. Saaledes kaldes de videnskabelige 
Forudsætninger d^a/.

Eth. Nic. 7, 9 Bek. 1151 a 16.
1J Ev då noa^cn ro ov 'évexa agyrj, æantg l.v 

TOig fiu9^parixoig al vnodkasu;.
Eth. End. 1, 8 Bek. 1218 b 23.

2J OvSt Ssixvvatv ov&elg (largog), on åya&bv i], 
vylua æaneg ovd' itllipi ag^v ovSepiav.

Den videnskabelige Methode beroer væsentlig paa 
to Fremgangsmaader, Syllogismen og Inductionen; 
den første er den Vei, som gaaer fra det Alminde
lige til det Enkelte; den anden er den modsatte Vei. 
Syllogismen udgaaer fra høiere Principer, der ikke 
kunne bevises; Inductionen er selv et Udgangspunkt- 

eller Princip.
Eth. Nic. 6, 3 Bek. 1139 b 27.

3) H piv éaaywyr/ åg^ iari xai rov xa&olov, 
o avklMyiapbg tx ræv xa&oXov. eloiv agu åg^ai il; æv 
o avUoyiapog, æv ovx eari øvUMyiapbg.

’) ”1 Handlingerne er Maalet Principet, ligesom i det Ma- 
thematiske Forudsætningerne.”

2) "Heller ikke beviser nogen Læge, at Sundheden er et 
Gode, ligesaalidet som nogen anden Forudsætning.”

3) "Inductionen er et Princip og gaaer til det Alminde
lige. Syllogismen slutter fra det Almindelige. Der er alt
saa Principer, hvorfra Syllogismen udgaaer, om hvilke der 
ikke er nogen Syllogisme.”
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Principer kaldes ogsaa de Sætninger, der for

bundne ved Terminus medius danne Syllogismen.
Analyt. pr. 1, 30 Bek. 46 a 10.

’) .Al 8’ aQxa'i riiov GvWoytopwv xa&olov (Av 6i- 
Qtjvrai.

Rhet. 2, 21 Bek. 1394 a 26.
2J Td te GvpntodciaaTa w bv&vp.ii(idTMV xai «t 

doya't dycaoe'HvTog rov <nMoyiG(iov yvMpai elatv.
Eth. Nic. 6, 3 Bek. 1139 b 33.

3J "Orav ydo nug niGrevy xal yviapipob aura u>giv 
al dp'/aL inArmab' el ydg [ti] paWov tov ovpneqaopa- 
t<c, xavd GV(i^e^r)xbg e&b r/jv iniGTTi^v.

I Syllogismen og i den videnskabelige Frem
stilling overhovedet kaldes Sagens egentlige Væsen 
og Begreb (ovola og to ri Art) et Princip, fordi den 
videnskabelige Methode væsentlig berocr paa at ud
vikle Begrebets nødvendige Conseqventser eller af de 
væsentlige Bestemmelser at udlede Accidentserne (rå 
GVfi^e^xoTa) 4).

”Vi have i Almindelighed talt om Syllogismernes Prin
ciper.” See ogsaa Anal. post. 2, 32 «^a< pév yd^ al ngo- 
Taaug. Waitz Organ. 1 Pag. 457.

a) ”Enthymemernes Conclusioner og Principer ere, naar 
Syllogismen borttages, blot almindelige Domme.” Enthymemet 
er en ufuldkommen Form af Syllogismen. Anal. pr. 2, 27 tv- 
HvLiTjpa (Av ovv tavl avWoytapbg e£ tlxoTtvv vj atipeltov. 
See Trendelenb. elem. log. Arist. Pag. 105 og Waitz Org. 1, 537-

3) ”Naar En er overbevist, og Principerne ere ham be- 
kjendte, veed han; thi dersom han blot kjender Conclusionen, 
er hans Viden tilfældig.”

4) t« <svppe@'r(v.oTa staaer her ikke i Betydningen af det 
Tilfældige, men af det, som implicite ligger i Begrebet og 
deraf middelbart kan udledes (rd xa^ avva ovp/HF^rixora),
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Met. 7, 9 Bek. 1034 a 31.
9 'Ev roig OvXkoyitjpoig jt&vTtov ag%i] f] ovoia åx 

yag tov ri kor tv ol ovHo'/tffpoi tloiv.
De an. 1, 1 Bek. 402 b 25.

2) ndo^g /ap dnoSu^tog dgp] to ti tortv.
Men da Begrebet og de væsentlige Bestemmel

ser udtrykkes i Definitionen,3) saa kaldes ogsaa denne 
et Princip i den videnskabelige Bevisførelse.

Analyt. post. 2, 3 Bek. 90 b 24.
4) Al dq^ai Ttov dnoSti^etov bgiapoi.

Analyt. post. 2, 13 Bek. 96 b 21.
5) Tolg Gvvri&tpåvoig kx Ttov drop-tav rd avu- 

Haivovra ix tuv bfHOUMV ’Ét>rat Sij^a, Sid to dgpjv tivai 
navriov rov bqttJpbv xal to ankovv.

I Definitionen selv, der bestaaer af Slægtsbe
grebet og den specifiske Differents,6) kaldes Slægts
begrebet som det, hvorfra Differentserne udspringe, 

Principet.

f. Bx. at Vinklerne i en Triangel tilsammen ere = 2 R. Met.
5, 30. See Trend, de an. Pag. 188—191.

D ”1 Syllogismerne er Væsnet (Substantsen) Princip for 
Alt; thi af Begrebet udgaae Syllogismerne.”

2) "Begrebet er Princip for al Bevisførelse.”
3) See Waitz Org. 2>Pag. 398—400.
4) ”Principerne for Beviserne ere Deflnitioner.”
5) ’Tlvad der er ejendommeligt for de af Individerne be- 

staaende Arter (Species), vil være klart af Definitionerne, 
fordi Definitionen og det Enkelte er Princip for Alt.”

®) Top. i, 8. O bptapbg tx ytvovg xai åiatpogwv toAv.
7) ”Slægtsbegreberne ere Principer for Definitionerne.”

Met. 3, 3 Bek. 998 b 5.
7) Aqya'i Så Ta yåvr; Ttov bqiaptov siotv.
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§ 21.

Ligesom Naturen som virkende Kraft er et Prin
cip, saaledes kaldes ogsaa Konsterne som de, hvor
fra en praktisk Virksomhed udgaaer, Principer.

De an. gen. 2, 1 Bek. 735 a 2.
*) H yag ré^vi] £8og rov '/ivouivov, u/E

iv ereQM.
Met 12, 3 Bek. 1070 a 7.

2) 'H utv ovv rs/w? do/ji iv akla, 7/ 8e cfVGig 
iv aura.

Met. 8, 4 Bek. 1044 a 29.
3) El 8’ aga ro avro ivSéyerai eg aMetjg vh]g noiij- 

Gai, SijXov, oti ré^vtj xai 7; a^i] 77 tog xivovoa 77 avr/>.

§ 22.

Endelig kaldes Gud et Princip som den selv 
ubevægede, men Alt bevægende Substants. Just ved 
Betragtningen af Bevægelsen kommer Aristoteles til 
Erkjendelse af et høieste Princip.4)

*) ”Thi Konsten er Princip og Form for det Vordende, 
men i et Andet.”

At Konsten angaaer en yéveoig, sees af Analyt. post. 2., 
19; see § 19.

2) ”Thi Konsten er et Princip i et Andet, men Naturen 
i Tingen selv.”

At det væsentlig horer til Begrebet om Naturen, at den 
har Bevægelsens Princip i sig selv, medens Bevægelsen i 
Konsten kommer udenfra, siger Aristoteles ofte, f. Ex. Met. 5, 4.

3) "Dersom det er muligt at gjore det Samme af et an
det Stof,- saa er det klart, at Konsten og Principet som be
vægende er det Samme.”

4) F. Ex. Phys. 8, 6 tiniQ ovv aiStog 77 xlvyaig, alåiov
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Met. 12. 7 Bek. 1072 b 7.
*) ’Enel d’ karl ri v.ivovv avvd dxivi^vov ov, ivtgytia 

ov, tovto ovn ivSé/tTai d/jMg ’é%tiv ovSafiwg------- - ■— 
dvdptrig doa iOTiv ov xai g dvdywri xaXtog v.ai ovTiog 

agxi] — — — & ToiavTijg aga ågy^g tiqtijtm o ovqci- 
voq xai cpvoig.

Met. 12, 6. Bek. 1071 b 19.
a) Ati aga élvai åg^ijv Toiavnjv, dg ovnia ivig- 

yua.
Met. 1, 2 Bek. 983 a 8.

3) "Otz jag dtog Santi toHv aiTiuv naoiv tivai xai 
do/j T^'

Met. 11, 7 Bek. 1064 a 36.
4) Kai etmg t6Ti Tig TOiavTi] cfvoig iv TOig ovotv, 

xal to xivovv toTai ngtøTov, ti tv, ti St notloj, nheho i« 
didia.-------- — ixavov di xal ti tv, o ngioTOv twv axivr]- 
twv å'i3iov ov totai toTq uWoig dg/y xivrjottog. Hvorle
des iovrigt Aristoteles forer dette Bevis og fra den Substants, 
som bevæges og ikke bevæger (Materie), og den, der bevæ
ger og bevæges (Naturen), kommer til den, der bevæger og 
ikke bevæges (Gud), kunne vi her ikke nærmere berøre.

1) "Eftersom der er Noget, som bevæger, men selv ikke 
bevæges, noget Virkeligt, saa kan dette ikke forholde sig 
paa nogen anden Maade; det existerer altsaa ifølge Nødven
dighed, og forsaavidt er det godt, og saaledes er det 
Princip. Af et saadant Princip afhænger altsaa Himlen og 
Naturen.”

2) ”Der maa altsaa være et saadant Princip, hvis Væsen 
er Energi.”

3) See § 7.
4) ”0g hvis der existerer et saadant Væsen blandt det
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IvravO- av ta] nov xai ro &eiov, xai avry av uij ngaiTt] 
xai xvQMTaTri

Værende, saa vilde ogsaa det Guddommelige befinde sig der, 
og dette vilde være det forste og sandeste Princip.”

Et saadant Væsen o: et immaterielt og ubevæget.
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s^oin bet i ©røgrammet for forride Star er berettet, blev bet 
ifølge WraPt flf 27 ©farts 1817 beftemt, »at ben un# 
ber 25 3uli 1815 aflernaabigft approberebe proviforifte ©fan 
for ben leerbe Sfoleunbcrvisiting derefter ogfaa ftal være 
^fæltente for ben meb Sorø Dpbrageffebanftalt førbunbne 
©fole, forfaavibt font ben leerbe Unbervibning amgaaer." Se 
goranbringer, fom Sorø 2lcabemt og betø Dverbeftprelfe i 
Vøbet af bette ©folcaar par »ceret unberfaflet, pave iffe pavt 
nogen vcefenffig ^nbflpbelfe paa ©foleptanen. Unber 113an. 
b. 21. mobtog feg fra ©irectionen for lliiiverfitetet og be 
lerrb£ ©foler Sommunication om, at $anø ©fafeftæt Song 
Spriftian ben 8be unber 31 ©ecbr. 1817 pavbe befalet Dp# 
rettelfen af en Dieallwtffole i ©orø og betroet ben locale Doer# 
bcftprelfe af ©orø 2lcabemi i betø fpcelpeb til en Overbtrec« 
teur, ber font ©febfem af Univerfitetøbirectionen foreftob 2lea# 
bemictø 2lnfiggenber fom en færegen ©ection af bette Sol(e# 
gtitm, og unber benne ©verbeftprelfe flob følgelig ©folen 
ogfaa, inbtil Dverbirecteuren,' ^ammerperre @rev ®nutp, 
efter ^ong fjreberif ben 7beé gpronbeftigelfe falbteb til en anben 
Itoffompeb. ®e i ovennævnte ®gl. Uieferlpt anorbuebe be# 
tåbelige ^øranbrtnger i ©fanen for be acabemtfte Stubier 
foranlcbigebe mig til unber 22 $ebr. at inbgive nogle Sorflag 
angaaenbe viøfe ©lobip'cationer i ©folenø Unbervtøningøplan, 
men ba biøfe allerebe vare tagne i Dvervetelfe af ©irectio# 
nen, blev famme veb allerpøiefte Stcfcript af 28 ©fartø op# 
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pævet, og te tinter ten førterente Sager penlagbct untcr 
nifteriet for Stirfe« og Unbcrviéntngévæfenet Oa tet fort 
herefter ifølge allerbøiefte Slefcript af 31 2)?arté Men beftemt, 
at Dprettelfen af en Dtealboiffole i Sorø ffulbe- ftillet i ®ero, 
bortfalbt bisfe mine fforflag, og ttnber 15 Styril mobtog 
Jeg fra SWinifteriet en Sfrivelfe, bvori bet paalagbeé mig at 
fremfenbe et ubførligt og motiveret gorflag om Slnorbningcn 
af Unbernitningen efter flanen for be ubvibebe Stoler, famt 
angaaenbc be nobvenbtge ^oranftaltninger, ber »ilte blive at 
fole for baabe i bifctylinarift ^enfeenbc og meb ^entyn til 
Cocaleté Silvetebringelfe og $nbretning paa ten mcft pcnftgts« 
fvarenbe Sliaabe at organifcre ben 7be Klasfe i gorbinbelfe 
meb Dpbragclfesanftaltcn. Sfterat faabanne gorflag af mig 
untcr 25 Styril vare inbfenbte til DJlinifteriet, mobtog feg un« 
ber 8 Suni en Sfrivelfe, teori SRinifteriet unterrettcbe mig om, 
at bet pavbe behaget ^ans 9J?afeftæt unber 18 DJlai allernaa« 
bigft at beftcmme, at bcnne gvranftafimng ftrar ffal tværffæt« 
tes. Sfelgc tenne æcftemmelfe vil ber i Sfteraaret 1849 
blive aftelbt forfte Oeel af SlfgangSeramcn ifølge ben provin 
fortffe ^fan af 25 5uli 1845.

^køløtts
æeb Sramen artium, fom afholbteé i Stolen i 3uli 1847, 

afgit til ben acabemiffe færeanftalt 5 af StolenS og Optra« 
gelfeéanftaltenS Slever, nemlig Sartpon Spriftoffer æalbemar 
^ppolm, Sari Slnton grebcrif ^attenfcn, Sbvarb Smil Spman, 
Soppte 91'icolat SSilpelm ^øbfe, Sluton Sliibrcat ©itlev 5>an« 
fen, og 3 af bent ffolcføgenbe Oifciple, nemlig £aiiS ^etcr 
SSarfob ^oper, ftrcbertf £>fort og ætlpelm Sluguft Sacobi. 
Sil 1 Septbr 1847 ubgit 6, nemlig 3 Slever, pvoraf be 2 
vare 9tealifter, og 3 ffolcføgenbe Difetyle. Saalebeé var 
Antallet veb bet npe Stoleaarø 33egyubelfe 97, nemlig 53 
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(Slever og 44 flolefogente Oifetple. ©fter 3nblentntelfeéprv< 
ven ten 1 Septbr optogeé 23 npe Difeiple, [an at tct bele 
Slntal herefter fteg til 120, pvoraf 20 vare 9lealifter. Sanv 
tibig gennet utfplttes ©levernes fintal til 61, tbet 6 af te 
ælbre ffolefogente S)tfdplc cg 5 af be nye optoges paa 2lca« 
bennet. 3 Slarcts bob (t'nbtil 1 Sult) ere 5 ©lever og 2 
ffolefogenbc ©ifciple utgaaebe, og 6 nye ffolefogenbc Otfciplc 
optagne. 3 be -5 ubgaaebe ©levers ©teb ere 5 ffolefogenbc 
Otfetplc traabte. Stolens nuveerenbe SDifcipIe ubgfore (til 
1 3ult) 119 og ere faalcbeé forbelte:

VI fllasfe 15.
V fllasfe 12.

IV ftub. ftl. 17.
IV fRcalfl. 8.
III ftub. m. 18.
III fRealfl. 10.
II ^laéfe 20.
I Slasfe 19.

9?ca(flasfcrne ftave taar ubgfort egne Slfbeltnger meb 
fcerffilt Unbervisntng t alle Jag. ^vormange af ©ifctplene 
i 1 og 2 ^lasfe ber ere beftemte til fJiealunbervisntng, .fan 
tf fe ftges meb IBtSbeb, ta UnberviSnmgcn t bisfe 2 Slasfer 
er fcelteté.

Skolens |Ta?rere.
9J?eb ©folens bærere er ter t tette Sfoleaar foregaaet 

fclgente Jorantringer:
Mag. art (g, s|Jovelfen utnævnteé til Overlærer veb 

Slalborg Satlgetralffole unter 17 ©cptbr. 1847.
T)en conftituerete beerer Cand. theol. 3lf. ^anfen ut? 

nævntes til Sltfunft unter 25 Sept. 1817.
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Cand. tiicol. S. & Sngerblett conflituercbeb til Socrer veb 
©folen unber 28 Septbr. 1847.

©en conftituerebe Særer Cand. thcol. 91. 26. SlsfenV 
ubnævtiteé til ?lb|unft unber 19 Smit 1848.

Unber 4 Septbr 1847 overbrog Sirectionen Slbjunft 3a* 
cobfcn at polbe forelæsninger over 3oologi vcb ben aeabe* 
miffe Særeanftaft i Sinterfemeftret 1847—48.*.

Unber famme Saturn blev bet SfolcnS Hector af Strec* 
tionen overbraget at polbe forelæsninger i graeft fpptlologt i 
bemelbte 93intcrfemefter. fan forebrog Sragoebien Slntigone 
af SoppofleS og ben grccffe ^oefieS fiftorie inbtil Slleranber 
ben Storeg Stb.

Unber 15 febr. blev bet overbraget Stector at polbe la* 
tinfte Sprogøvclfer veb ben acabemtffc Sccreanftalt i Sommer* 
femcftret 1848. Sil @rtmb for bisfe £)velfer par ban lagt 
(Itcerob Søger de fmibus bonorum et malorum.

Unber 4 Secbr 1847 blev Steetor valgt til orbentligt fD?eb* 
lem af bet jTgl. banffe ætbenffaberneS Selffab.

Sa SJJag.^ovelfen forlob Stolen, bleve be forretninger 
veb ©pbragctfeévæfenet, ber bavbe været pam betroebe, unber 
9 9iovbr. overbragne Jlbfunft fp. S. Slicper, og ba Slbfunft 
S. Sanfen unber 29 SIpril pavbe faaet Sillabelfe til at flette fra 
2lcabenuet, bvor l;an i 11 Siar par været anfat veb Dpbra* 
gelfeéva:fenetz blev pan$ ^labg ber unber 9 9)tat befat ineb ben 
conftitucrebe Særer Cand. theol. 3«gerblev. Se opfigtbfv* 
renbe Slbjt'itnfter ere altfaa tut Siebenberg, Slicper og 3ttgero* 
lev. 9logle 3nfpecttonbforretninger ere enbnu overbragne 3lb* 
iunft S. ^anfen, og Slbjunft Sibbern par fom feebvanlig bet
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nærmere Dilfpn meb Drben 03 Sleeitligbeb i klæber eg i ®pg« 
ningen famt ben fpcctelle Slffattelfe af alle Sectiondtabeller cg 
Cramenvi^cmata.

Kiibeniisningegjcnftaiibe, i*æreluiger øg be 
læfte ^enftu

®anff.
VI f?l. Den ene af be to ugentlige Dimer er ubefufr 

fenbe anvenbt til Stileovelfer; Stilene ere ffrevne pfemmeog 
aflcverebe for Stimen, og benne er berneeft brugt beelø til at 
gfcnnemgaae be enfelte Stile, beelé til at veilcbc til en tik 
frebdftillenbe SBefvarclfe af Opgaven. 3 tegelen bane Op? 
ganerne været af en albcle^ alminbelig Slatur, unbertiben 
bave be forubfat en fpeciel Suubffab, og i bette Dilferlbe par 
font ofteft bct af Siteraturpiftoricn Øfennemgaaebe afgivet 
Stoffet., Sn luftorifb llbftgt over ben banffe Siteratur tnbfil 
beuimob Slutningen af forrige Slarpunbrebe er metbeelt efter 
Stbortfcn, og bet 9)?ebteette er oplpft veb grover. Stgelebed 
ere bramafiffe Slrbetber af ben fenere Sibé forfattere leefte 
og gjennemgaaebe.

V SU. er bleven øvet i Stil paa famme -Haabe fom VI 
SU.; men Opgaverne bave ber været af en lettere Urt. Uf 
og fil ere. ogfaa Stileovelfer anftillebe paa Stolen meb ?ffs 
benpttelfe af Q?orgenb æeilebning. Den nmbifte SJiptpologi 
er gjemtemgaaet efter ©forind ^aanbbog og nærmere forfla< 
ret veb Seedning af ©plenfcplægero Slorbend Ouber, æalbur 
bin Globe og ®albur i Delpeiin. Dil Seedning ere frembeleø 
irtvalgte poetiffe SSeerfer af ben npere litteratur benpttebe, og i 

5
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forbinbelfe permeb ©riinbtrceffene af feen banfle Sietrif meb« 
beelte.

IV SK. Den ugentlige pjeinmeflrevne ©fil par beelé 
beflaaet i ©jengtvelfe af et foretæft ©tpffe, beeld i ©filbring 
af en Segtvenpeb offer beffenbt concret ©fenftanb. Stgelebeé 
ere ©tilcovclfer foretagne paa ©folen efter Sorgens Seileb« 
nt'ng. ©ver anben Sime er anvenbt til Pasning, og pertti ere 
Stpffer af ©olftd Pafebog og ©ptenfcpfagerd Klabbin benyt« 
tebe. Stilige er et ©runbribd af ben norbiffe Sfptpologi 
mebbeelt efter Slorig’d ©aanbbog i forbinbelfe meb Pasning 
af Dlorbenb ©uber.

IV Stealfl. par benyttet be tre ugentlige Sinter afvcrlente 
til Pasning af profaiffe©tyffer i flors Pafebog, ©plenfcbla« 
gerS DlorbenS ©uber, og til banff ©til. ©om ©falpemibbcl 
til Sorbcnd ©ttber er SJori^s Slytpologi benyttet. 3 Stile« 
timerne par SKasfen fnart ffrevet fortællinger om Segiven« 
peber, fnart ScfTrivelfer over befjenbte Syer, ©gne o. f. v. 
efter ben Knvidnmg, ber er givet i Sorgend Seilebning, 
fnart er ber givet Opgaver, ber ere nbviflebe i fonn af f or« 
tællinger, og af og til er ber ffreoet Scrftoner efter ©forts 
tpbffe Pafebog.

III SK. og III 9?ea(f(. ©ver Uge er ber. fifrevet to 
Stile, fom becld pave beftaaet i ©fengivelfe af oplafte for« 
tællinger, beefd i ©verfættclfe af tibligere Icefte Stpffer i ©forts 
tpbffe Vcefebog. ©ifciplcne ere jævnlig blevnc ovebe i Op« 
læsning.

II SK. ©eleSofefend banffe Sproglære er lært og inb« 
ovet veb Knalpfe. So ©tile ere ffrevne ugentlig, en efter 
Sictat, og en beeld efter be forfte Øveffer i Sorgend Sci« 
lebning, beeld efter en forclaft fortælling, beeld en let Se« 
ffrivelfe, beeld ©verfeettelfe fra ben franffe og tpbffe Pcefebog. 
3 Slutningen af 2laret er ber givet Ælasfen Opgaver ftgtenbc 
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til at inbeve te i ©rammatifen »eb Sætningélæren fyreffrevtte 
9iegler.

I ®L pat i SBojefenb Sproglære læfi adc $ovebftpfferne 
cg be vigtigfte Slnmcerfnutgcr forfra til § 47. SlnalyfeH er 
inbovet efter ben veb Sproglæren givne Slnviéning. ffor at 
opnaae Siffcrpeb og Sorrectpeb i Oplæsningen et unbertiben 
(Jporlæbning bleven anvenbt. fbver Uge ere nogle SJerb lærte 
ubenab efter ^robftngb poetiffe Sæfebog. 4 Stile ere ftrevne om 
Ugen efter Sicfat, i Slutningen af Slaret en ©ang ugentlig 
Overfættelfe efter ben tpbfte Sæfebog. ©ifciplene ere jævnlig 
bievne eramuicrcbe i be retfebe ffeil.

Satin.
VI Ml. pat læft Hor. Od. I og II, Virg. Æn. 1, die. 

de off. II og Hi og Liv. II. MlaSfeit par to ©ange oui 
Ugen pavt ffriftlig Stil og en ©ang munbtltg Stil, famt 
pyer anben Uge en ffriftltg æerfioit fra Satin til Oanff efter 
JpenricpfenS Opgaver til Overfættelfe, jævnlig ogfaa munbt* 
lige SJerfioner efter famme ©og. DJtabvigb ©rammafit og 
iBojefenb ^aanbbog i be romerftc Slutigviteter ere ftabig brugte 
unber Væbningen; af begge bibfe SBoger ere viéfe Slffnit 
ogfaa læfte i Sammenpæng. Ogfaa til Xregberb ^aanbbog 
i Viteraturpifloricn ere Oifciplene ftabig penvifte.

V ftl. par læft Cic. or. in Cat. IV, pro lege Man., 
pro Mil. og Virg. Æn. I; eu Sme om Ugen er anvenbt til 
curforiff Væbning af Sall. Cal. og Cæs. beil. Gall V. ?(f 
•UJabvigb ©rammatif er læft bet til benne itlabfe 23eftemte. 
Siil ©ojefené Slntiqviteter er penvift unber Væbningen, og i 
Sammenpæng læft ^)ag. 17—61, om Stomerrigetb ©eboere 
og Statsmagten. 3)lori^S VJJytpologi er tun libet benyttet. 
£o ^jeinmeftile ere ffrevne ugentlig, og munbtlig Stil vvet 
en ®ang om Ugen efter ^ngerblevb Sltatetialier.

5*
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IV ii(. par liO|t Cæs. Bell. Galt Hl Og IV Og Sall. Cat il. 
2lf iDtatvigs ©rammafit et Iceft tet til tenne fålasfe 
[femte. 2?ojcfent Slmiqvitetcr ere benpttctc unter Væsniugcn, 
ifcer Slffnittet om fårigsvcesnet, fom er tæft i Sammenpomg. 
Ugentlig er ber flrevct fo hjemmeftile og et Srfemporale; i 
Stetet for tet [tofte er fålasfen untertiten Meoen ooet i 
muntflig Stit.

HI [tt. bar af borgens ?ctfebog tæft nceften pele bet 
antet Slffnit, utvalgte Stempler af pvert Stpffe i tet tretie 
og fjerte 2lffnttz te 54 forfte Stpffer i tet femte, og te 38 
forfte i tot fjette Slffnit. 2lf SWatvtgé gonnlære er tet Sig« 
tigfte tæft, fålasfen par ffreoet 2—3 Stile om Ugen og er 
jævnlig bleven ovet i mimttlig Stil.

©ræff.
VI fål. l>ar Iceft Hom. Od. VI og VII, Plat. Apol. 

Soer , Xen. mentor. Soer. IV og Herod. V cap. 97 til 53o? 
gens Slutning. ®e vigtigfte Slffnit af Spnfaren ere met? 
teelfe efter fWatvigS greeffe Drtfommgslcere. gregters Hitten 
ramrbiftorie og æojefcns grcefte Slntiqviteter ere benpftebe unter 
Væsningen.

V få(. par Iceft Xen. Anab. III og IV og Hom. Od. 
VI og VII. £regbcrS gormlcere er repeteret. 2lf Spntaren 
er mimttlig metteelt te vigtigfte ^unfter af Seeren om Safué, 
tempora og DJloti, ifcer vet at utpæve Dverentftemmelfen 
eller Uoverensflemmelfen mellem Satin og @rceff. SBofefens 
Slntiqvitetcr og Wtig1« iDfptpologt ere enfelte ®ange benpt# 
tebe til henvisning.

IV fål. bar leeft Sanges Sæfebog l[te Gurfué 9?o. 1— 
5, 23—32, og 2tet Surfus, ifte og af 2tet Slffm't til fPag. 77. 
formlæren er leeft efter Xregter, ifcer ten paratigmatiffe X>eel.
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VI ®l. bar Icefl te 5 førfte ^a^ttfcr af ®eneft3. Afun 
onfeltc partier af SSf/ttcs ©rammatif ere loefte i Sammen# 
boeng; elleve er ten fim benyttet, naar Seiligpcten frævebe 
bet. ©en bcbratffe Untcfvibm'ng tog for;! ftn 23cgynbelfe t 
©ctober og blev i ffe blot »eb Sygbom blanbt ©tfciplene, men 
ogfaa »eb anbrc tiiftobenbe Cmftæntigpeber fat tilbage.

VI AU. $jorto Scefebog (2ben Ubg.) er Iceft ^5ag. 
231—260, 412—520. Ugentlig er ber ffrevet 1—2 Stile 
afverlenbe bfcmme og »aa Sfolen. Un ©ime om Ugen er 
anvenbt til curforiff gafning af S^illerS SKallenftein. ^»er 
anben Uge er en ©ime anvenbt til munbtlig Dverfættelfe fra 
©anff til ©ytff.

V M ?lf hjorts Sæfebog er loeft fpag. 388—128. 
$ele ^>iniå ©rammatif er repeteret. Ugentlig er bor ffrevet 
en Stil enten bfcmme eller paa Sfolen, og boer anben Uge 
et en ®me brugt til munbtlig Stil. ®n Xime ugentlig er 
anvenbt til curforiff gælning.

IV Kl. bar i fbjorté Vafebog tæft fPag. 288—326, 520 
—-536, 558—570; beøuben er Syntarcn Icrft meb Unbtagelfe 
af enfelte Slffnit. Soer Uge et ber ffrevet en Stil, og unber# 
titen ere munbtlige Stilcovelfer anftillebe.

IV fRealfl. ?lf fbforté frtfebog et tæft s]5ag. 337—'358, 
520—550, 558—570. Syntaren er læft meb Unbtagelfe af 
enfelte Slffnit. Ugentlig etc to Stile ffrevne, og en Time er 
anvenbt beelo til curforiff gafning, beeK til anbre fproglige 
ø velfer.

115 All. bar af hjorts Safcbog læft og repeteret fpag. 74 
—100, 134—-155, 164'—173. gormkeren i ipforté @ram« 
mattf er repeteret, og ugentlig er ber ffrevet en Stil.
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^ebratff.
VI ®l. bar Icefl te 5 førfte ^a^ttfcr af ®eneft3. Afun 

enfeltc partier af SSf/ttcs ©rammatif ere læfte i Sammen# 
bæng; elleve er ten fim benyttet, naar Seiligpcten froebe 
bet. ©en bcbrat'ffe Unccfvibnmg tog forft ftn 23cgynbelfe t 
©ctober og blev i ffe blot »eb Sygbom blanbt ©ifciplene, men 
ogfaa »eb anbrc tiiftobcnbe Cmftcenbigpeber fat tilbage.

VI ^l. §lf $jorto Scefebog (2ben Ubg.) er læft ^5ag. 
231—260, 412—520. Ugentlig er ber ffreoet 1—2 Stile 
afverlenbe bfcmme og »aa Sfolen. Sn Stime om Ugen er 
anvenbt til curfortff Seedning af Schillers? SKallenftein. ^»er 
anben Uge er en Stme anvenbt til munbtltg Dverfættelfe fra 
©anff til ©ytff.

V M ?lf hjorts Sæfebog er læft fpag. 388—128. 
$ele ^>iniå ©rammatif er repeteret. Ugentlig er bor ffrevet 
en Stil enten bfcmme eller paa Sfolen, og boer anben Uge 
et en Stime brugt til munbtltg Stil. ®n Stime ugentlig er 
anvenbt til curfortff gælning.

IV Kl. bar i £>jorté Vccfebog læft fPag. 288—326, 520 
—-536, 558—570; beøuben er Syntarcn læft meb Uubtagelfe 
af enfelte Slffnit. Soer Uge er ber ffrevet en Stil, og unber# 
tiben ere munbtlige Stilcovelfer anftillebe.

IV fRealfl. ?lf fbforté frefebog et læft s]5ag. 337—'358, 
520—550, 558—570. Syntaren er læft meb Uubtagelfe af 
eufelte Slffnit. Ugentlig etc to Stile ffrevne, og eu Stime er 
anvenbt beclo til curfortff gafning, beeK til anbre fproglige 
Å3 velfer.

115 All. bar af hjorts Safcbog læft og repeteret fpag. 74 
—100, 134—-155, 164'—173. grønlÆron i tpforté ©ram# 
mattf er repeteret, og ugentlig er ber ftrevet en Stit
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III S^eatfl. af •S’j'ortP ?æfebog tæft og repeteret ^ag. 
74—101, 164—185. ©rammatifené gormlcere er repeteret, 
og ugentlig ere to Stife ffrevne.

II Æl. gormlæren er gjennemgaaet efter $>fortb tpbffe 
Ørammatif, og i Sarnmeo ftafebog er Icefi fPag. 16'— 
54. Unbertiben ere Stileovelfer faavel munbtlige fom flrift? 
lige foretagne paa Stolen.

I Æt. 3 $fortd ©rammatif er bet IBigtigfle afretnings« 
læren tæft tillige meb sPræpofttioncrne. 21 f Stiifeé lille tybffe 
Vafebog er tæft ^ag. 5—20, 58—121. æeb Slnalpfen er 
Sammenligningen meb bet ©anffe fiabig bart for Øte. 9lf 
Sillceget bag i Oæfebogen er til boer Stine et lille Stylte lært 
ubenab.

^rariff.
VJ Æl. bar i æutyner unb Hermann: Sanbbnd) ber 

neneren franj. Spradgc unb litteratur, profatftyer Spetl, 
tæft omtrent 150 Stber, og i forrings Études littéraires, 
partie en vers ^ag. 1—70. ©rammatifend ^ooebrcgler ere 
repeterebe veb SInaIpfe. Wtunbtlig Stil er bleven ovet en Sime 
om Ugen efter Sorringb franffe Stileovelfer, og bver Uge er 
en Stil bleven ffrevet bjemme. £>ver 14be Sag er i 211* 
mtnbefigpeb en Sime bleven anvenbt til curforiff Vædning.

V ÆL brtr t IBorringd Études Htt. partie en prose 
Iceft ^ag. 148-167, 182-222 , 289—347 , 393-404. 
Sil Dverfcettclfe fra SanfF til granff er benpttet SBorrings 
franffe Stileovelfer, og beraf er Iceft be ulige 9?umere inbtil 
87. ^ver Uge er en Stil bleven ffrevet ftjemme. 2lbra* 
bamo’o ®rammatfl er repeteret.

IV Æf. par Iceft af IBorrings Étud. iitt. f)Jag. 174— 
215, 280— 287, 377 — 388. 2If ©rammatifen et Soining^ 
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læren læft og fnbøbet reb en ugentlig Stil efter Sibbernb 
Stileovelfer*).

•) Qlnbet Stffnit af benne æog, inbelplbcnbe ©»ntaren, er unbet 
£rt)ffen og vil vare ubfeniniet inben næfh ©foleaar« æegvnbelfe.

IV DJealfl. par lap af æorrtngb Étud. lin. ^Jag. 64—• 
109, 174—215, 256—266, 377—388. 3 ©rannnatif og 
Stil bet Samme fom IV SI.

III S'l. bar af Sorringb Pafebog for 3)?ellemflabfer faft 
'Pag. 74-90, 174-178, 185-210. §lf ©rammatifen er 
Soiningélaren til be uregelrctte Serber laft og inbovet reb 
Stile efter Sibberué Stileovelfer.

III 9iealfl. par i Pafebogen Iceft fPag 74—106, 174— 
197. 3 ©rammatif og Stil bet Samme fom III SI.

Il SI. par laft be 38 forfte Siber af S orringb Pafebog, 
og i ©rammatifen bet Sigtigfte af Soiningélaren til Ser« 
berne.

Seéuben ere i be 5 ftbfte Slaéfer Sibbernb Stileovelfer 
benpttebe til munbtlig Dverfattelfe fra Sanff til granfT.

(Sngclff.
IV æeatfl. bar i The Sef liers in Canada by Marryat 

laft fra Segpnbelfeu til $ag. 80. 2)?ariboeå gormlare er 
gfennemgaaet; 3 ben forfte ^alvbeel af Slavet ere Øvelfer i 
Sietilrirmmg foretagne, i ben ftbfte £alvbeel ere Sifciplene 
øvebe i munbtlig og ffriftiig Dverfattclfe fra Sanff til (fngelf! 
efter Sffariboeb Opgaver. Set bemarfeo, at ©ifdplene i 
benne Slaofe ere Segpnbere i Sproget, ba Unbervibningen i 
Gngelff i III 9?calfl. forft er paabegpnbt iaar*

III Slealfl. Siariboeo engelffe Pafebog efter Walter 
Scotl’s Tales of a Grandtalher er lagt til ©ritllb, Og betl 
loeft fra Segpnbclfen til fpag. 38. Wlariboeé gormlare til 
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3bte Klabfe af be uregclntceéftge SBerber er lært, famt ©velfer 
t fRetffrtvning cg munbtlige ©velfer i at banne forte ©eet# 
ntnger foretagne.

Steligtim.
VI Kl. ©ett celbfte Slfbeltng par repeteret ^terslebS 

23ibelpiporie og gogtmaimo Særebog.. 25en pngfle Slfbeltng 
par læft bet npe ©eftamente efter fjerélebø ætbelpiporte, og 
bet ifte, 3bte og Ibe Kapitel af Sogtinanné Seerebog. <£nb# 
»tbete pave begge Slfbelinger læft 3opanne$ (gvangeltuin paa 
@ræft

V Kl. par i ^erPlebo Sibelptflorte leefl bet npe ©efta# 
mente tnbtfl Slpoftleneé ©jerntnger, og t gogtmannp Seerebog. 
forfra fnbtil Seeren om SRenneftcté pligter.

IV Kl. par læft SxrOfebs æibelpiftorie fPag. 61—187. 
@n ©>eel af Snblebntngen til Seerebogen er gjennemgaaet. 
9?ogle Kapitler af Sreveue ere leerte ubenab.

IV Dtealfl. par leeft bet 6fe og 7be Kap. af 33alleé Sære# 
bog, og i £>crélebé fBibefpiftorie fra 4be ^eriobe af bet 
gamle ©eftamente til 3bte ^Jeriobe af bet npe ©eftamente.

III . Kl. par læft be 5 forfte Kapp. af Salleé Seerebog 
og be tre forfte ^ertober af ^eréleb^ SBibelpiftorie. 3 Sov# 
btnbelfe penneb ere ubvalgte Stoffer af bibelen opleefte og 
fortlarebe.

III Stealfl. par læft be 5 forfte Kapp. af æalleP Sære# 
bog og be 6 forfte ^en'ober af ^erslebé SBibelptftone.

II Kl. par lecfl ©ponboeé btbelffe £tflorte fra Dtpoboam 
til @nben, og bet forfte Kap. af 93alleé Seerebog. ©eéuben 
er en ©eel af 3efu ©aler efter SRattpeeué lært ubenab.

I Kl. par leeft JfterPlebP forte Ubftgt over SBibelpiftorten 
^Jag. 1—95 og be tre forfte farter af Sutpers lille Q’ate# 
cpiémué.
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og (Beograppi.
VI 9Jteb ben ælbfte Slfbeling er taft (Sftrnpé 

ftorie ^Jag. 214—511, pele Slllenb Sanmarfå ^iftorie eg 
SSelfcpowé ©eograppi ^ag. 230 -366; bet goregaaenbe et 
repeteret. 2)?eb ben pngfle Slfbeling er Iceft Sftrnpé Jpift. 
fjtag. 1—209, Slllenb Sanm. £>tft. forfra til Spriftian ben 
Srebte, øg æelfdwwb @eogr. $5ag. 1—209.

V M. par taft Sftritpb Spift. fpag. 291—472, Slltcn^ 
Sanin. $ift. fra Sprift. ben Slnben til (Sprifl. ben Spvenbe, 
og i SMfdfowb @eogr. Slftcn, Slfrica, Slmerica og 2lu= 
ftralien.

IV Sti. par Iceft Gffirnpø Spift. forfra til Slat 1095. 
Scemtfibeb meb ben romerffe Spiftorie ere enfclte Slffnit af 
iBojefeno romerffe Slntiqviteter tafte. Sfter SJelfcpoms ®eogr. 
er .Suropa gjennemgaaet.

IV Stealfl. par taft (Sftrupé ^ift. fPag 1—155, Slltenb 
f)ift. fPag. 82—206, og æelfcpøivb @eogr. ^ag. 17—153.

III Sti. par taft pele Sanmarfo fpfftorie efter Stilen, og 
Slfiené, Slfricaé, Slmericas og Slnftraliens ©eogtappt efter 
IBelfcpow.

111 9?ealff. par taft Samnarfs ©ift. til Slav 1766 efter 
Silien, og i ©eograppt bet Samme fom HI Sti.

11 Sti. par taft i Stofobø fragmentariffe fn'ftone 2>?tbbels 
alberen og ben nyere xib til Siar 1815, og i SMfcpotvé 
®eogr. Snropa meb Unbtagelfe af Spanien, Portugal, 3tas 
lien, Zi)vtiet og ©rcefenfanb.

I Sti. par taft Sofobé fragm. .fpift, forfra til 9teforma= 
tionen, og efter SBelfcpowb Seogr. en almtnbelig nbftgt over 
be pppfifte gforpolb i alle SJerbenSbelene.

SPiatberøafif.
VI Sti. Sen celbfte Slfbeling par repeteret Sitrgenfeub 



74

Sllgebra (§§ 1—20 og 23) og SWunbfg ®eomefrt. ©en 
pngfle Slfbeling par læft Surgeiifens SUgebra §§ 1—20 og 
23. æegge Slfbeltnger ere tillige jævnlig bievne øvebe i 
ffriftlig at tofe geometriffe og aritpmetiffe Opgaver.

V fil. par tæft SJlunbtø @eom. fra fPag. 103 til 93ogenb 
Slutning og repeteret bet goregaaenbe, faint øvet ftg i ®e# 
regninger ^enpvrenbe til ©eometrien. 3 3urgenfem5 Sllgebra 
cr Iceft §g 1—7; tillige er filaøfcn bleven øvet i løbning af 
ligninger af 2ben @rab.

IV fil. bar Iceft SJiunbté @eom. til fPag. 103, famt 
øvet ftg i Vøbning af ligninger af forfte ®rab meb en og 
flere Ubefjentte.

IV Stealfl. bar foruben bet for IV fil. Slngivnc tillige 
Iceft 3iirgenfené Sllgebra 1—16.

III fil. bar Iceft Slritbmetifen efter Thiubtg Otegnebog 
og øvet ftg i praftift Stegning. Scsuben er Væren om æogftav# 
regning bleven mebbeelt SDifciptene efter et tryft SJtanuffripf.

III Stealfl. bar foruben bet for III fil. Slngivne tillige 
øvet ftg t 4>ovebregning efter Sacobié ©abeiler.

II fil. er bleven øvet i praftift Stegning. ©e glintefte 
pave ttaaef til Stegulabefri titel., be Øvrige pave gjcmtemgaaet 
ikef og Stegning meb fammcnfatte Størrelfer.

I fil. par meb Unbtagelfe af et ‘par af be Svagefte 
regnet be 4 Stegningsarter meb brubne ©al.

SJlnturpiftorie.
VI fil. bar efter ©ramfen locfl 33eenbi;rene, ben organo# 

grapljifte Øeel af æotanifen tilligemeb ælabfptrerne.
V fil. par Iceft gift og Sebbpr efter Sramfen; beéuben 

©runbtrcef af ^pvfiologten og ben comparative Slnatomi. 2lf 
2?otanifen er Iceft Snblebntngen, bet linneiffe ©vftem, Vønbo# 
planterne og Sptbéfptrernc efter ®ramfen.
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IV SI. bar læft cg ?ebb£r, 3nblebntngen HI 
^ctanifen cg bet linneiffe Spftem efter ©ramfen.

IV 9?catf(. par læft Cebbyrene cg IBlcbbvrene, og af 
Sotanifen Snblcbntngen cg tet linneiffe Spftem.

III SI. par læft ^Jattetpr og gugle.
III STealfl. par læft føattehjr, gugie og Srybbyr; ben 

orgaitograppiffe 2)eel af IBotanifeu og bet linneiffe Spftem;
II SI. par Iceft guglene og Srt;bbvrcne efter Strømé 

Scefebog.
. I SI. par leeft ^attebprene og guglene til Sangfuglene 

efter Strøm.

3 æocalmuftf pace 82 ©lerer og Sfolefogenbe, i 
3nftrumentalmufif 11 ©lerer part Unberviéniug.

3 hegning pare I, II og III ftubercube Slacfe famt 
III og IV Slealflaøfe part Unberrténtng. ©ifciplene pare 
tegnet gripaanbétegning efter gortegning og S'iaturgjenftanbe.

3 ©pmnafttf ere i æintermaaneberne alle Slabfer 
bierne unbervifle, VI tillige i fugning, V t fægtning og be 
3 neberftc Slaéfer i £anb$. 3 Sommermaancberne ere alle 
Sfolenø ©ifciple baglig orebc i Svømning.

3 Sfrivning pave be 4 neberfte fiuberenbe Slasfer 
famt III og IV 9?ealflaéfe part Unbervténing. *
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IV ^1. bar Tæft cg Cebb^r, 3nblebningen HI
33otamfcn cg bet linneiffe Spftem efter Sramfcn.

IV 9?calfl. par Iceft Sebbyrene cg Slobbvrene, og af 
Sotanifen Snblcbntngen cg tet linneiffe Spftem.

III m. par tæft ^attebi;r og fugle.
III Sbealfl. par Iceft Pattebyr, fugle og Ærpbbpr; ben 

orgaitograppiffe 2)eel af IBotanifen og bet linneiffe Spftem;
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efter Strøm.
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Sfolenø ©ifci^le baglig orebc i Svømning.

3 Sfrivning pave te 4 neberfte fhiberenbe fttasfer 
famt III og IV 9?ealflaéfe part Unbervténing. *
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^d)emaf
bet freni|tiller bet Slntal af Ximer, føm pvert Seetefag 

^ar bavt i pver Slaéfe.

a.
VI 
b. ab. vl IV IV

94 111 III
gt. I (Summa.

®anft............. 2 2 2 3 2 2 5 8 26
Satin .............. 2 8 9 9 10 38
Sræft............. 5 4 5 5 19
grauft........... 3 2 2 4 3 4 5 23
Sipft.............. 1 3 3 3 4 3 4 5 6 32
Sngelft............ 3 2 5
SMtgion.......... 3 3 2 2 2 2 2 2 2 20
SRatl). og bRegn. 4 4 5 4 7 4 6 5 3 44
we........... 2 2
£>tft. og @eogt.. 5 5 4 4 4 5 5 5 5 42
9taturbiftorie .. 2 2 2 3 2 i 2 2 19
Sf rtøiTtng........ 1 i 2 2 3 3 4 15
Segninci............ 2 ! 1[ 2 2 2 9
©pmnaftif........ 2 2 2! 2i 2 ! 2 2 2r16

Summa | 20| 20|18[36136| 36| 36136| 361 36j 310

Stum. 1. ©a 6 JtlaSfc iaar ftat inbbefattct 2 Slfbelinger af ©i-' 
japle, af bvilfe ben alerte tar befteint til ©imiøfton til Univcrfitetet i 
1848, ben yngfte til at forbetebeé til ©prvfningSeramen til 7 .Rlaéfe 
i Slaret 1849, faa fint bet varet nebvenbigt i flere gag at give bisfe 
2 forffjclligc partier farftilt Uubetvisning, faalebeS font ovenftaaenbe 
Sdjema nbvifer.

Slum. 2. ©e 2 ©nninaftiftinier i 6te ^laSfe bave iaar ligget 
nbenfor ben fa’bvanlige ©foletib fra 12 — 1.

Snm. 3. ©e ©liner i gibvftf, forø ere oprtiflebe i 6 JtlaSfeé 
pngfte Slfbeling, ere iaar blcvne anvenbte til matbematiff UnbetviSning, 
forbi vi iffe bavbe nogen Sårer i $b»ftf.

©rnfiftplabfer og tot mullerne Segat.
Slf be 64 CHever bave taar 9 ^>avt ©ratiftplabfer og 

faalebeé n^bt albeleé fri Unbervtbntng, Dpbragelfe, Soft og 
sJ5Ietc.
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©eéuben pave 16 floleføgenbe ©ifct'pfe nybt fri Unber# 
berviontng.

©et muKcrffc Vegat bar taar været tilbedt 12 (Jtcver, 
fom pave erpofbt pvcr en ‘'Portion paa 50 Sltgol’anfbalen

©a ber om ©ratiftpiabfer og bet muUerffc Vegat ofte 
inbføbe gorcfporgffer, ffaf fog per i Sortpeb mebbcle be for# 
nobue ©plpsmnger. 2lf ©ratiftpfabfer er ber 14. §or at 
erpofbc en faaban pfabs maa vebfommenbe (Slev pave gjen# 
nemgaaet et proveaar og i bette ubmærtet ftg veb §fib, ftrem# 
gang og gob Dpforfef. beneficiet ttfftaaes fun for eet Star, 
gornyelfe maa anfogeb veb Slarcté Gnbe og fan fun ba ven# 
tes tifftaact, naar æebfommenbe fra Sfolen og Dpbrageffeo# 
anftalten fan erpotbe et gobt bibnebbyrb.

©et muffcrffc Vegat indbefatter fortiben 18 Stipenbie# 
portioner, pver paa 50 fRb. aarfig. betingeffcrne for Cp# 
naaclfcn af bette Vegat ere ifofge ben teftamentariffe ©iépofu 
tion, at bebfommeitbc ere Sønner af fougdige ©mbebomamb, 
at bereé gæbre ere uformueitbe (pviffet gobtgjoreP veb æib# 
nebbprb fra en beffenbt og trovcerbig WJanb), og at be fra 
Sfolen erpverve fig gobt bibnePbprb om §Itb og Scebeligpeb. 
Dgfaa perom maa Slnføgmngcn aarfig inbgivcø.

Sfnfogntnger lit £ané btafeftæt kongen om ©ratiftpfabfer, 
og til fpfmiftertet for fb'irfe# og Unbervtøningovæfenet om 
bet mufferffe Vegat funne aarfig tiffttlfeo Sfofenb Hector inbtil 
9)?ibten af Smii Tfaaneb.

^orfFjeUtgc (Efterretninger.
Unber 22be januar 1848 gav ©irectioneit fit Samtyffe 

til Sluffaffelfen af et taffelformigt pianoforte af WTarfcpalfb 
^al'rif til 220 æbl. Sfolen par aftfaa nu 2 gfygefer og 2
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taffelformige pianoforter, af bog bet ene og bet 
ene pianoforte ere meget gamle.

©en 2 Septbr. 1847 er Spmnaftifunbervisningen bleven 
infpiceret af ©irectcuren for ©pmnaftifen.

©a be gpinnafliffe ©imer efter ben upe Sfoleptan ere 
inbbragne unber ben alimnbelige Sfoletib og penlagte til 
©linerne fra 11—12 fform. og 4—5 Sft, vilbe ©tfctplene 
berveb gaae glip afen vcefentltg gorbeel, nemlig ben, atjbe 
alle faavel om Sommeren t Svømmetiben fom om Sinteren 
unber Sføttelobningcn buer ©ag funne beeltage i be gpinmV 
ftiffe ©velfer. ffor at opnaae bette @obe og tillige at fore* 
bpgge ben mulige ffare, at nogen af ©tfctplene ffulbe friftes 
til uben Særerené ©pftgt at gaae i Sanbet eller løbe paa 
3fen, foreflog jeg unber 13 Sept. 1847, at bet imob en pas* 
fenbe ©obtgjorelfe maatte blive ©pmnaftiflærercn paalagt at 
førge for, at ber, faa ofte Seirliget tillob Svømning om Som* 
merett og Sfoiteloben om Sinteren, boer ©ag enbogfaa paa 
Son* og ©elltgbage blev Veiligpcb for ©tfctplene til at fore* 
tage bisfe Øvelfer. Unber 25be Sept. blev benne Segfcering 
af ©irectionen opfplbt.

3 bette Sfoleaar pave 2 ©mgangbfpger grasferet blaubt 
vore Slever og ©tfctple, i November 1847 la ©rippe og i 
ffebruar 1848 be røbe ©unbe. ©isfe Spgbomme pave vel 
itfe antaget nogen onbartet eller farlig Sparacter, men be pave 
fucceéftve angrebet fcerbeleb Slange og faalebes iffe libet 
pinbret UnbervisningenP ffremgang.

Unber 7 Tlarts 1848 mobtog feg af ©irectiouett før 
Univerfitctet og be lairbe Stoler Uttberretning om, at bet 
pavbe behaget paub Siajeftart kongen unber il ffebr. alfer* 
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naabigft at tilftaae Sønner af gronlanbffe og færøffe @m? 
bebomamb og anbre Unberfaatter, bog tun forfaavibt gorailbrene 
vebbltve at pave Dppolb i ©rønlanb etter paa garverne eller 
ber veb Støben ere afgaaebe, fortrinlig Stbgang til at erpolbe 
©evplabfer veb Sorø Slfabemieé Dptragelfedanftalt og tærbe 
Stole, unber Setingelfe af, at tiéfe ere velbegavebe, og unber 
gorbepolb af 9let for SInftattcn til, pvié be efter en ^Jrøvetib 
af i bet ©viefte to Star iffe finbeb ffiffebe til Stnberinger, at 
bortvife bein, bog at Slfabemiet iffe ffal være forpligtet til at 
optage paa engang niere enb ialt 4 bevilge S lever.

Sil Sfolend naturpiftoriffe Samling er i Stareté Vøb 
fjobt en fpftematiff orbnet Samling af tovingete 3nfecter, 
inbepotbenbe 300 Slrter; besuben en Sfovmaar og gortfeet* 
telfen af Dteicpenbacpé Solfonaturgefcptcpte til ^ft. 54. Som 
@aver ere tnbfomne 4 -Jtnmerc. £cle ben joologiffe Sam* 
ling beftaaer faalebeé nu af 844, ben botaniffe af 65 Sum ere.

Sfolenb ©ifcipelbibliotpcf er i bet forløbne Sfoleaav 
bleven forøget meb 40 Sinb banffe og 30 Sinb tpbffe Søger, 
©en fpecielle Seftprelfe af Sibliotpefet er overbraget Slbjunft 
Slicper.

©gameit artium og &imiéfton.
gramen artium, fom afpolbeb famtibig meb Stolens 

©oveberamen, barnier iaar en ©vergang fra ben gamle tit 
ben npe veb ben provtforiffe sJ>lan nærmere faftfatte gorm.

3 ©ireclioitøffrivclfe af 25 Sept. 1847 er for benne 
Cramcn faftfat folgenbe Seftemmelfcr.

a) Sleb ^enfpn til Sparacfererne følged be famme 
Dtegler, fom ere iagttagne i be ubvibebe larbe Stoler, ter 
1816 og 1847 felv pave afpolbt Sramen artium.
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b) SDleb $cnfpn til be enfelte §ag, nemlig: ©anff, 
Xpbff meb tpbft Stil, gtanff, Satin, latinff Stil og æerfton, 
@rceft, Religion, ^iftorie, Slritbmetif og Oeometri blive 
prøverne folgenbe:

1) 3 £>anff, Xpbff og ^ranft forpolbeb efter be i ben 
proviforiffe ^lan af 25 3>tlt 1845 § 11 9tr. 1, 2 og 3 
givne SBeflemmelfer.

2) 3 Satin bliver prøven beelb ffriftlig veb en Stil af 
paéfenbe Omfang og en æerfion, begge nben 33rug af Seri? 
fon, ligelcbeé ganffe efter ben proviforiffe $lanb æeftemmel# 
fer, beelP munbtlig efter be famme Otcgler, fom Ijibtil veb 
Uramctt artium i Soro ere fulgte.

3) 3 ®rceff iagttageo ligelebeO famme æeftemmelfer, 
fom pibtil l;ave været fulgte veb bramen artium i Soro.

4) 3 W^rt’c og Oeograpbi følges ben proviforiffe 
‘’j.'lan § 11 9lr. 8 og 9.

5) 3 ?lritpmetif og @eometri bliver fprøven, faalebes 
fom ben pibtil bar været veb bramen artium i Sorø, og fom 
veb ben proviforiffe fplan famme fParagrapp unber 5?r. 10 
og 11 er beftemt, baabe ffriftlig og munbtlig.

Saalcbes bliver SIntallet af SramenOcparactererne 11, 
nemlig for ©anff, £pbff meb tpbff Stil, ^ranff, Satin, latinff 
Stil famt æerfton, @rceff, 9leligion, ©iftorie, ©eograppi, 
Slritpmetif og ©eomctii.

billige gav ©irectionen ftt Samtpffe til at, faafremt ilte 
alle be, ber for £iben vare i ben celbfte Slfbeling af Sfolens 
overfte ftlaofe, ffulbe anfeeø for mobne til at unberfafte fig 
oveuberorte bramen 1848, i ?laret 1849 en ertraorbinair Slf? 
gangøeramen af famme æeffaffenpeb fom ovennævnte maatte 
afpolbeé for be faalebeb i Sfolens celbfte ftlabfe tilbagcblivenbe 
©ifciple i gorbinbelfe meb ben Ifte Slfbeling af ben fulbftcem 
lige Sifgangøeramcn, fom ba vil blive afpolbt i Sorø.
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Unber 15be 3uni ere følgenbe (Slever inbmelbte til ©inttø? 
fion.

1. Sené ©fatpiaé ?etf», ©en af Rafter Veti? i ^tltepebtnge.
2. Slbam SBilpelm £mftrup, »f ^røprietair ^aftrup fil 

ælaftnge t Sfaane.
3. Sené Sen af afg. 9Jegtmentéd;trurg 23apl i Aalborg.
4. Sprijltan købte, Sen af kammerraab, Sanbvæfené# og 

gorligelfebcommiefair kebte i £ørfene.
5. ^aralb Scf?au, Sen af afg. £>berftlieutenant S^ait t 

Dbenfe.
6. Vuboig SBtlpelm æSinbing, Sen af Rafter æinbing i 

Himmelev.
7. Stugufl Unna, Sen af kjebmanb Unna i ^efftnger.
8. (Sari Dlubølf Smil 93inb, Sen af kammerherre æinb 

til SBeffefiov.

Schetna oset @®aminationen veb janten artium 
i Slavet 1848.

Sfriftlige grever.
18 3uli.

kl. 8-12. Vatinff Stil.
» 3-7. ©eorøetrifl Ubar^ 

beibelfe.
19 3uli.

„ 8-12. Vatinfl æerfton.
„ 3-7. Slrithmetift Ub« 

arbeib.
20 Sult.

» 8-12. ©anff Stil.
„ 3-7. X$bff Stil.

DJiunbtlige grever.
26 Sult.

Sti. 8. Dteligion.
» 3. 9J?athematif.

27 Suli.
o 8. $iftorie og @eo? 

gravhi-
» 3. granff.

28 Sult.
H 8. Vatin.
,i 3. @ræff.

29 Sllli.
8. Xybff.
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©en 29 3uli KL 7 Ufterin.
Sefjenbtgjsrelfe af (Siwnené Ubfafb eg ^roclamation.

^c&ema ovee ®føle«é 
i Slat

grebagen bi
8-11. VI KL ©anff Stil.
8-11. V KL latinff ©h'L 
8-10. IV Kl. granft ©HL 
8-10. IV Dtealfl. gtanff.

10-12. III KL ^ainvlnftone.
10-12. IH StealfL hegning.
8-10. II KL ©anft Stil.

12-1. VI, V, IV, IV 9?eaIfL 
©Minmepme.

Soverbagen
8-10. VI KL SMemattf.
8-10. V KL S'latui’^iftorie.

10-12. IV KL (Srceff.
8-10. IV 9tealfL (Sngelff.
8-11. III KL granfl.
8-11. I KL $iftime og 

Gkograpbi.
12-1. lll,IH9tealfL, Ilog 

I KL ©votnmepiwe.
Wlanbagen

8-10. VI KL @ræff.
8-11. V KL og 

©eogvappt.
8-10. IV KL Religion.
8-10j. HI KL ©ybfL

10-12. HI OieaffL 9W | 
gion.

8-10. I KL Stegning.

offentlige J^oocbegamen 
t 1848.
n 21 3uIL

3-5. VI KL Satin.
3-5. V KL stegning.
3-5. IV KL Staturpiftorie.
3-5. IV Otealfl. ©iftorie og 

Oeograppi.
3-5. III Steaffl. ^ranfl.
3-5. I KL ©anfT ©til.

ben 22 Sult.
3-5. VI KL Slvit^inetiff Ub* 

arbeibelfe.
3-5. V KL granff ©til.
3-5. IV KL ©anff StiL
3-5. III KL Wfatljematif.
3-5. III IRealfl. $W.
3-5. II KL Wurfnftorte.

i 24 3uli.
3-6. VI KL Sattnff ©til.
3t5J. V KL SWatfiematif.
3-5|. IV gtealfl- hegning.
3-5. III Kk ^ranfi ©til.
3-5. III9?ealfL $W©til.
3-5>. II KL ©ybff.



82

©en 29 3uli KL 7 Ufterin.
Sefjenbtgjsrelfe af (Siwnené Ubfafb eg ^roclamation.

^c&ema ovee ®føle«é 
i Slat

grebagen bi
8-11. VI KL ©anff Stil.
8-11. V KL Sattnff ©h'L
8-10. IV Kl. granft ©HL 
8-10. IV Dtealfl. gtanff.

10-12. III KL ^ainvlnftone.
10-12. IH StealfL hegning.
8-10. II KL ©anft Stil.

12-1. VI, V, IV, IV 9?eaIfL 
©Minmepme.

Soverbagen
8-10. VI KL SMemattf.
8-10. V KL S'latui’^iftorie.

10-12. IV KL (Srceff.
8-10. IV 9tealfL (Sngelff.
8-11. III KL granfl.
8-11. I KL $iftime og 

Gkograpbi.
12-1. lll,IH9tealfL, Ilog 

I KL ©votnmepiwe.
Wlanbagen

8-10. VI KL @ræff.
8-11. V KL og 

©eogvappt.
8-10. IV KL Religion.
8-10j. HI KL ©ybfL

10-12. HI OieaffL 9W | 
gion.

8-10. I KL Stegning.

offentlige J^oocbegamen 
t 1848.
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i^irsVagen Ven 25 Sult.
8-10. VI SI. Oteligtøn. 3-5. VI SI. ©eometrifl UV*

10-12. V Si. 9ieligtøn. arVeiVelfe.
8-11. IV SI. Satin. 3-5. V SI. Danff Stil.
8-12. III SI. ^iftorie øg 3-5. IV SI. STvVfT Stil.

®eogra^i. 3-5. IV Stealfl. ®anfl Stil.
8-10. III Stealfl. Wlat^ 3-5. III SI. Satiuff Stil.

matit 3-5|. I SI. 9ieltgtøu.
8-10j. II SI. ©anff.

Slitagen Ven 26 5ult.
8-10. VI SI. S^Vft 3-5. VI SI. tyVfl Stil.
8-10. V SI. Satin. 3-5J. IV SI. ^t;Vff.
8-11. IV SI. granit 3-5. IV sRealfl. £yVff Stil.

10-|2. III Dtealfl. Statur* 3-5. III SI. Si;VfV Stil.
piflorte. 3-5. IIWealEI.Sanff Stil.

8-10. I SI. ©anff. 3-5. Il SI. 9?egntng.

STorWagen Ven 27 Sult.
8-9. VI SI. 9? aturpiftørie. 3-5. VI SI. Sattnflæerftøn.
8-11. IV (Realt. 3-5. V SI. SpVft Stil.

matif. 3-51. IV SI. Stegning.
8-11. Il S’1. granff. 3-5. IVSlealfl.granftSttl.
8-10,J. I SI. tytft. 3-5.

3-5J.
III SI. ©anff Stil.
III Otealfl. ^iftørie og

©eograpbi.

greVagett Ven 28 Sult.
8-10. VI SI. grattff.

10-12. V SI. granit
8-12. IV S(. Ipt(tørie øg 

©eograppt.
8-10. IV gtealfl. $W- 
8-11. III SI. Satin.

10-12. II SI. Dfcligioit.

3-5. VI SI. gran(I Stil., 
3-5. V SI. Oræff.
3-6. IV SI. Satinff Stil.
3-5. III SI. Stegning.
3-5. III Otealfl. granff Stil.
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Coverbagen 'en 29 Sult.

10-12. VI 81. ^iftorie og 3-5. IH Siealfl. Sngelfl.
©eograppt, 
bratff.

3-6. II 81. piftorie og 
Oeograppt.

10-12.
8-11.
8-10.

10-12.

10-12^

V 81. Svbft.
IV 81. SWatpematif.
IV Dtealfl. Olelt’gton.
IV gtealfl. 9Jatm* 

piftorie.
111 81. Steligton.

3-5^ . I 81. Claturpiflorte.

2)lanbagen feen 31 Sult (formtbbag 8'1. 9 foretaget 
Sranolocationen. S^orstagen feen 31 Sluguft om gonnibbagen 
81. 8 proveé be til Stolen tnbmelbte ©ifctple, og ffrebagen 
ben 1 Septbr begpnbet Unbewisningen for bet npe Sfoleaar.

Sti at overvære biéfe Sramtna tnbbpbeS perveb cerbobigft 
be af Sleverneé og •Dtfctpleneé ffcebre og (forefatte famt anbre 
Stolené SSelpnbere, fom bertil maatte pave Cetligpeb.

tø. $øjefen.
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Coverbagen 'en 29 Sult.

10-12. VI 81. $tftorte og 3-5. IH Siealfl. Sngelfl.
©eograppt, 
bratff.

3-6. II 81. fn’ftorie og 
@eograf>pt.
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8-11.
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Sranolocationen. S^orstagen feen 31 Sluguft om gonnibbagen 
81. 8 proveé be til Stolen tnbmelbte ©ifctple, og ffrebagen 
ben 1 Septbr begpnbet Unbewisningen før bet npe Sfoleaar.

Sti at overvære btsfe Sramtna tnbbpbeS perveb cerbobigft 
be af Sleverneé og •Dtfctpleneé gcebre og (forefatte famt anbre 
Stolené SSelpnbere, fom bertil maatte pave Cetligpeb.

tø. $øjefen.


