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Indledning.
Overbevist om Gavnligheden af, at Aristoteles bear

beides saavel af Philologer med philosophisk Dan
nelse som af Philosopher med philologiske Kund
skaber, har jeg her leveret Resultaterne af nogle Un
dersøgelser over visse betydningsfulde og for det aristo
teliske Sprog mere eller mindre eiendommelige Ud
tryk og Betegnelser, som et Bidrag til et aristote- 
telisk Lexikon, der fremstiller Ordenes Hovedbetyd
ninger, oplyste ved et tilstrækkeligt Antal af Bevis- 
steder fra forskjellige Skrifter af denne Forfatter. I 
en tidligere lignende Afhandling om Ordet har 
jeg i Noter givet en Oversættelse af de anførte Ste
der; men skjöndt denne Oversættelse har været saa 
heldig at vinde en competent Dommers Bifald1), har 
jeg dog ikke troet her at burde følge den samme 
Fremgangsmaade. Derimod har jeg for Læsere med

i

*) See Etatsraad Sibberns Bidrag til at oplyse nogle 
ontologiske Udtryk 1 Aristoteles’s Metaphysik. Kbhvn 1848. 
Derimod kunde jeg efter samme Forfatters Opfordring vel 
fole Lyst til at oversætte et eller andet af Aristoteles’s Skrif
ter helt, f. Ex. hans Boger om Staten, der indeholde Meget, 
som ogsaa i vore Tider kunde fortjene at overveies.
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noget Kjendskab til Aristoteles og nogen philoso- 
phisk Indsigt ved korte Notitser givet Vink til at for- 
staae de vanskeligere Steder og navnlig søgt at hæve 
de Hindringer, som Stedernes Løsrivelse fra Sammen
hængen kunde foranledige.

ØESIPESi, ØEQPIA, ØEQPHMA, ØE&PHTIK02.

ØtMQéat.

Ordet &eM(jéur), beslægtet med &dogca, Otdoaai, 
betegner saavel'specielt: at være Tilskuer ved Skue
spil, Lege og Fester — navnlig som offentlig Af- 
sending — som i Almindelighed: at see, skue, 
betragte, især med Forestillingen om en nøiagtig og 
opmærksom Betragtning.

Hos Aristoteles bruges det
a} om en Betragtning eller Iagttagelse ved Sy

nets Sands.
Meteorol. 1, 3. Bek. 339 b 34.

Alav ydg ånXovv to vouEulv gixgov TOig giyé&t- 
Gtv ilvat ruv (poouévMV2) 'éxadTov, oti (f cdvtrat 
govotv igüv IVTev&ev OVTUg.

’) Hos Pollux 2, 55 udledes S-tcegog: dnb tov ngb^ 
dtbv bgovtiv, oQftäv, odtvtiv. Hos Alexander Aplirodisiensis 
ad aualyt. pr. fol. 2 b af bgäv tu &e7a. Butttnanu i sin 
Gram. II pag. 350 udleder det af ogav og Hos Har- 
pokration deriveres det af &io? og uga, og dette billiges af 
Trendelenburg i elementa'logices Aristotelicæ Pag. 76 ved Sam
menligning af Ord som &vgwgbg, vttitgbg, oklywgog, nolvw- 
gtiv.

’) Himmellegmerne som bevæge sig.



3

Meteorol. i, 8 B. 345 b 25.
“Erb 5 k vvxTwg kv vdarb xal Tobovrobg kvönrgobg to 

pkv yaka kpyaivtTab &ewgovGbv, to 5k r^v mptv dva- 
xkäodab ngog tov ghov nwg Svvarov;

Metcorol. 3, 1 B. 371 a 30.
"EoTb 8’ kvioTt xal TOtg oupaot olov xal

vvv Gvveßaive negl rov kv EqEsa) vabv xaöpevov.
Poet. 4 B. 1448 b 11. 16.'

54 yag avra Xvmjgäig bgüpev, tovtwv rag elxövag 
rag pdlbOTa iixgbßagikvag ^aigopev dstøgovvreg, olov Sh/- 
giwv t« uogpag rm ctTi.uordrMV xal vtxgüv.

Og
^ha yag Tovro ycdnovGi Tag üxövag bguvTSg, OTb 

avpßaiveb ßuogovvT^g pav&dvtbv xal Gv/./.oyigiodab tI 
ixaGTOV^.

Pol. 8, 5 B. 1340 a 36.
^Sb 1^'1 tu HavGiovog tViojgciv rovg véovg äXla Ta 

nolvyvd/Tov.
Pol. 7, 17 B. 1336 b 12.
'Enib 8k to léysbv Tb t<5v TObOVTuv kgoglgoucv, (f avc- 

gov OTb xal to d^gilv lj ygacpag ij Äö/ovg2) aG^p-Ovag.

2) Hvorledes det omtvistede Ord Zo/ovc er at forstaae, 
liar jeg vist i mit Program for 1845 Pag. 32-33.

ö) om den Erkjendelse^ der opstaaer af Sandse- 
anskuelse^ f. Ex. ved anatomiske Præparater, Af
bildninger, mathematiske el. astronomiske Figurer.

Metcorol. 8. B. 346 a 31.
ØewgeiG&M 8' o re xvxAog xal tu év ainm aorga 

ix Tijg vno/gapijg.

’) Paa disse tvende Steder viser sig tillige Forskjellen 
mellem ogäv og dtiogtlv.

1*
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Meteorol. 2, 6 B. 363 a 25.
z/e7 negi Tyg dkaeiog aua tov g Åo/ovg S/. ryg 

VnOyQaCpTjg dsWQSiV.
Meteorol. 3, 5 B. 375 b 16.

"Oti 8’ OVTS XVxloV OlOV TE ylyveß&Ctl Tyg IQlSog, 
ovrs ys7gov ygixvxÅlov Tiiyita — åz tov SiaygäyuaTOg 
ÜGTai &SWQ0V61. 8ißov.

De gen. an. 2, 7 B. 746 a 14.
z/sz ravra &eu>gélv ’éx te tüv nagaSstypaTtov 

tüv iv Taig ävctrogalg xcå év rcäg iCToqlaig ysygauyévMV.
De resp. 16 B. 478 a 26 og b 1.

"Ov de tqohov z; xay8la vyv GvvToyGiv e%si nqog tov 
n/.ev tiova, 8st Oewoeiv ix tüv ävaTEtivouÉvoiv.
og

8’ y dtcig e^et Tyg xag8iag nybg Ta ßyäyxia 
n^bg tdv Tyv öwtv Ix tüv åvciTopwv 8ei freivgeiv, ngög 
8’ axgißeiav Ix tüv loTogiüv.

c) om en aandelig Slmen eller Betragten men 
med flere Nuancer i Betydningen.

anskue, have en Anskuelse af Noget.
Rhet. 1, IB. 1354 b 8.

Ilobg oi)g xa't to (f tkeiv rj8g xai to nioetv. xal to 
’ISiov avygiéyov awyggTai nott.åxig, wart pijxiri Suva- 
G&at OemqeIv ixavüg to cihp'/ég, etb.)’. tniGxoTsiv Ty xgi- 
osi to i8iov y8v y Xvnygov1').

!) En Sammenligning imellem Lovgiveren og Dommeren. 
Lovgiveren bor bestemme saa Meget som muligt og overlade 
saa Lidet som muligt til Dommeren. Thi Lovgiveren, som 
dommer om det Tilkommende og i Almindelighed, er mindre 
partisk og udsat for Paavirkning end Dommeren, der behänd-
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Eth. Nic. 6, 3 B. 1139b 20.
nävrzg ya^ vTcokapßävopev, o émoTdge&a, g-g év- 

déyeeidae uDms eyeiv' ra <5* évdeyoaeva uUms, orav s£oj 
rov d-MJOtiv ’) yévgrai, kavddvei el éartv g gg.

Eth. Nie. 6, 5. B. 1140 b 7.
/ha tovto Ilegixkéa xai tovs toiovtovs tpQOvlgovs 

oiöue&a eivai, Öre rå avTOis dya&a xai Ta TOtS av&QW- 
nois Svvavrai åeMgeiv.

Metaph. 1, 5 B 985 b 27.
Ev dé rots aQi&gots edoxow ßewgetv öiMuvgaTa 

noMa rots ovai y.al yiyvopévoia.2j

ler nærværende og concrete Tilfælde. Hans Syn for Sand
heden, hans Anskuelse af Retten kan let fordunkles..

*) a: naar ikke Anskuelse (sandsellg eller aandelig) 
finder Sted. See Michelets Kommentar til dette Sted.

J) Talen er om Pythagoræerne, der i Tallet troede at 
anskue Tilværelsens Grundvæsen.

3) De mein. 1 B. 449 b 31 voiiv ovx tariv avev gav- 
Tuogazos. Om Phantasien, dens Forhold til Sandsningen og 
dens Plads i det sjælelige Livs Oekonomi, see de anima 3, 
3 og de mem. 1.

De anima 3, 8 B. 432 a 8.
"Orav re detv^j, åvayxg xal gavTaripa ti &ew- 

gtiv. 3)
De mem. 1 B. 449 b 15.

Tb dé nagbv öve nägeoriv, olov toSl to kevxbv Öre 
bgä, ovdels av epaig uvg/Mvevetv, oidé to hcwgovuevov, 
öre vhMgoiv Tvyyavee xal évvoäv.

ß) see, opfatte, erkjende, begribe, indsee ifølge 
videnskabelige Slutninger.

Meteorol. 2, 1 B. 353 b 17.
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"Oti uiv ovv ngyaQ &aXaTTgQ äSvvarov elvai, Sia 
tüv vna^övTinv føg ^«w^siv Sti.

Meteorol. 2, 8 B. 366 b 22.
"Oogv S’ ty^i to nvtvaa bvvaptv, ov fiovov ix tmv 

tV TÜ ai(H Sei OeOiOtlV yr/vouivoiv-
De soph. el. 5 B. 163 a 15.

Kat iv oaoig pi] yqbiov SewQføai, noTeoov avTÜv 
XVQUOg aTtoboTSOV.

De an. 1, 1 B. 402 a 7.
Em^TovfLsv bi ßew^gaat xal yvüvai t^v ts qvaiv 

avTgg1') xal Tgv ovaiav.
Rhet. 1, 1 B. 1355 a 10.

xdføov Sri 6 adlnora tovto bvvduevog Siuml», ix 
Tivmv xal nüg yiveTai GvUoyiaiiog, ovto? xal ivdvpg- 
puTixog äv Sir/ påkiGTa.

Eth. Nic. 1, 7 B. 1098 b 3.
Tüv aQyüv $ al piv isiaywyg &sa>govvTai, ai S’ 

aiG&riGii, al S’ i&iG[i(p Tivi xal d.Wai S dUMg2')-
/) see, öetragfte, tage i Betragtning, ttndersoge 

(videnskabelig^, speculere over
Top. 1, 4 B 101 b 11.
IIqwtov ovv dewggTiov, ix tivwv ij p-iikoSog.

Meteor. 1, 1 B. 339 a 5.
zhtk&övTSg bi neql tovtiov, bTeMiyguMUSV. t'i ti bv~ 

väfie&a xavd tov vcpffqfiévov rgdnov änobovvea ne^l 
gucov xal (f^vTÜv.

’ Phys. 8, 3 B. 254 b 4.

’) 3:

2) Principerne kunne som de overste Sætning-er ikke 
demonstreres ved Syllogismer, men de erkjendes eller op
fattes ved Induction, ved Sandsning, ved en vis Tilvænnelse 
(i det Etliiske) o. s. v.
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.Aoirrov ovv {jtMOijGai, noTspov rtcivTa rotavra ola 
xivÉlG&ai xat i’ipepeiv, y évia/.itv ovTiog, ’évia S’ dét r< pe
psi, ’évia S åei ziyetrai.

De gen. et int. 1, 3 B. 317 a 32.
dlwpiGllkVGlV Sk TOVTOVV, TtpÜTOV Sc/jJpljTtOV, nOTt- 

pov ’éoTi ti yivöpsvov cmlüg zai ip&eipouevov, i) zvpiwg 
«ev ovSév, det S’ ’éx Tivog zai ri.

De an. 3, 9 B. 432 b 29.
ovS oTav dea/pi] ti tolovtov, q8i] xeÅevei cpev- 

'/tw ri Sllixetv
Eth. Nie. 6, 4 B. 1140 a 10.

"Egti Sk t^vt) näsa nepi péveGiv, xat to TS^va^eiv, 
xal &ewpeiv, ojtwg av ykvrjTai ti tüv kvSe^opévwv xai 
eivai xai pi] eivai2^.

’) Han undersøger, hvad der bevæger det levende Væ
sen. Den bevægende Kraft er hverken at søge i den ernæ
rende eller sandsende Sjæl, heller ikke i det Tænkende (rd 
Xoy/otixov xal o xaXovpevog vovg (,&eupriTixog). Denne ta
ler ikke om det, som attraaes og afskyes, og selv naar den 
specnlerer derover, er det ikke fra den praktiske Side, at den 
tager Sagen.

2) Saalcdes læses Stedet i alle Haandskrifter og Udga
ver. Jeg mener, at xal foran &twpelv maa udslettes. Al 
Kunst gaaer ud paa en Tilbliven, og det at beskjæftige sig 
med Kunsten er at speculere paa, hvorledes Noget af det, 
der baade kan være og ikke være, kan blive til.

Eth. Nie. 6, 5. B. 1140 a 24.
ritpL Se (ppovifawg ovTMg av laßoipev, &eMpTiOavTtg, 

Tivag Ptyoutv Tovg (ppoviaovg.
Eth. Nie. 7, 12 B. 1152 b 1.

Elepi Sk rßovriQ v.at Ivm freMor/Gai tov tt/v nof.t- 
TIXIJV fpl^OGOtf OVVTOg.
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Metaph. 10, 3 B. 1061 a 34.
Kal Ta nd&g ra tovtwv, g noad Ion xa'i ows/ij, 

xal ov xa&' réregov ti &ea>gei1').

*) Med Abstraction af alle sandselige Qualiteter betrag
ter Mathematikeren blot det Qvantitative og Continuerlige og 
undersøger Tingenes Beskaffenhed er i denne ene Retning.

2) Denne Videnskab, der undersøger det Værende som 
værende, er tiqÜtti ifikoaoifla.

3) &ea>(itiv betyder her: ved Speeulafion at udfinde.
4) sc. rdovai.

Metaph. 5, 1 B. 1026 a 31.
-Kai negl tov övrog, y ov, Tavrgs av stg ^ecogij- 

ßai2').
Pol. 7, 2 B. 1324 b 22.

Kairoi dotier av ayav dronov ißMQ uvai — ei tovt 
Iotiv egyov tov nolinxov to bvvaß&ai &eugelv, omog 
ag^y xal SennoCrj tüv TtXgßiwv 7-ai ßovkopevuv xal ui) 
ßovlopdviov3}.

8) uden Object: at tænke, speculere, studere, hen
vende sin Tanke til videnskabelig Betragtning, ud
øve en aandelig eller contemplativ Virksomhed.

Eth. Nie. 7, 13. B. 1152 b 36.
’Knei xal avsv ÅvngQ xal im&vuiaQ eißiv gSovai, 

olov ai tov &SMQSIV ivégyeiai.
Ibid. B. 1153 a 22.
Al4) «tto tov ■OsinQeiv xai pav&dvetv gakkov notg- 

aovai B-siogeiv xal gav&dvetv.
Ib. 10, 7 B. 1177 a 21. 32.

Øeiøgslv Ts yag Svvapt&a avve^üg pdkÅov i) nqdr- 
TSIV 0T10VV.
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' O bl ßocfbg xa&’ avTOV wv SvvaTab Otwoüv xat 
oom av oocpMTSoog )j, päklov.

Det er ikke Besiddelsen af den videnskabelige 
Erkjendelse og Viden, der betegnes ved Ordet &so>(>üv, 
men den actuelle Henvendelse af Tanken paa et vi
denskabeligt Object, den virkelige Speculationsact, 
Tanken i sin Virksombed, som behandler, overskuer 
og gjenncmtrænger den allerede vundne Erkjendelse. 
Den videnskabelige Erkjendelse i Almindelighed be
tegnes ved Ordet Inlaraa&at. Forholdet mellem disse 
tvende Ord bruges derfor ofte af Aristoteles for at 
oplyse de i hans Philosophi saa betydningsfuldt frem
trædende Begreber: 8vva[ug Og Ivrskfysia eller 
Øwijla er nemlig den actuelle virkelige Tænkning, 

i Modsætning dertil den hvilende og mulige.
Eth. Nie. 7, 4 B. 1146 b 31.
En t i Ifyofiw to Iniaraod-ai (xai pag b fywv

ulv ov xgwpevog dé tT] ImrfTiifMj xcd b -/ooiatvog kfyerat 
iTtiOTadiJat.), §mi6u to t/ovTa ulv ul] xftwQOVVTa bl a 
u>] Sec nqaTTttv tov s/ovTa xat iDemqovvtu.

Ib. 7, 11 B. 1152 a 14.
Ovbl di] tidug xat Ocwowv, aKK ug b xa&tvSwv 

fy oh/w^svog1).
Metaph. 8, 6 B. 1048 a 32.

.Afyopev bl dwdfitv, olov tv rå £v/m xat iv 
ti; oky T)jv rjiu'aeiav, oti capawtOthj av, xat iTitßTr^ova 
xai tov ^T] dtwQOvVTa, av bvvaTog i] &t(üQTjßai.

’) Talen er oin o den moralsk svage, der vel
veed sine Pligter, men hvis Viden er i en hvilende og uvirk
som Tilstand, som dens, der sover eller er drukken, ikke 
som dens, der sysselsætter sig med sine Forestillinger.
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De an. 2, 1 B. 412 a 10 og 22.
Kai rovro Ä/tög, ro ptv wg tnasrriui], rb S dc rb 

&tcoptiv.
dvrr] St léyerai Se^tög, y utv wg dOTOT^tt^, i] S wg 

rb OtMoüv. (pavsQOV ovv, on mg tniorypg- iv yap rep 
vndp^eiv riv ipv/gv xai vnvog xai typfyopolg tcriv, dvä- 
Xoyov S tj utv b/pgyopGig rep &teoptiv, b b’ vnvog rep 
fysiv xai pi] Ivtpytiv.

Ib. 2, 5 B 417 b 19.
Kai ro xar Ivtpysiav St b po log btytrai rip dtuptiv.

Phys. 8, 4 B. 255 b 2.
'0 yap ifywv ImGrgpryv pi] &twQwv Ss Svvdpti éoriv 

im.t>rr]pMV aiwg, c<XX ov^ eng xai npiv pa&tiv. brav S 
ovring fyg, leiv ri pi] XMkvrp dvtpytl xai &twptix^).

Paa det Foregaaende beroer Betydningen af Ordet

Qtwpla.

Dette Ord betegner nemlig
a) Betragtning ved Synets Sands.
Polit. 8, 5 B. 1340 a 25.

Ei rig ^alpti ri]V tixbva rivog i^twptvos pg Si aX- 
i.ijv air lav åi-kd Sid ri]V popepijv avrgv, åvayxalov rovrip 
xai avri]V txtlvyv ri]v &tuplav, ov ri]v tlxova &smqsi, 
ijStlav tivai.

*) Efter dette maa det forvirrede Sted i Aristot. Pro
blemer Sect. 19, 5 emenderes saaledes: rovio Si gSv‘ g 
on gåv pälkov ro &teoptiv g rb pavtSavsiv. Meningen er 
nu klar. Ulavdavtiv er ‘kapfliKuv rgv Iniorijpgv. See de 
an. 2, 5 B. 417 b 12 id pav&ävov xai iapßävov Inieni]- 
pijv. Qtcoptiv er yggoSai tg tmorgpg. See det ovenan
førte Sted Etli. Nie. 7, 4 B 1146 b 31. See min Afli. de 
problematis Aristotelis Pag. 70.
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b) Betragtning over, Undersegelse afvidenska
belig Erkjendelse af Noget og uden Object: Specu- 
lation, Contemplation, Tankens Energi og Bevægelse 
og som saadan den hoieste^ saligste og guddomme
ligste Virksomhed.

Metaph. 10, 3 B. 1061 a 28.
'O ua&ripaTixbg negl ra li dpatgtGeag^) rnv lkeu>- 

glav nottiTca.
Eth. Nie. 7, 4 B. 1146 b 13.

OuoIm^ 31 xal mglraiv aBuv oaa Gv'/yevij Tgg Osm- 
giag IgtI ravryg.

Phys. 3, 1 B. 200 b 24.
Yorlga yao negl tüv iBuov Tewgia rgc negl tmv 

xotväv IgtIv.
Eth. Nie. 2, 2 B. 1103 b 26.

'Enet ovv f nagovGa ngajpavela ov deamiag Ivexä 
Igtiv wGneg al aEkat2').

2) Her er Modsætning imellem den videnskabelige eller 
ren theoretiske og praktiske Interesse.

3) Iler er Modsætning imellem den blot sandselige Op
fattelse og den videnskabelige Betragtning.

De part. an. 1, 5 B. 645 a 7.
Kai pag tv rotg pi] xe%agi6pévoig avräv ngog rgv 

aiG&gGiv xara rgv Oewglav optog i] Sgpiovgygoaøa 
(fvcig ägr^ävovg fSovag nage^ei T0^ 8vvagévoig tu; 
uaiu.g yvuigigetv xal (f vGci rf tkoaopoig3).

Eth. Eudem. 7, 15 B. 1249 b 16.
"Utis ovv aigeotg xal xTejatg tüv (fÜGU äya&üv 

Ttowjoei ti]V tov ihov pähara {Htnglav — avrr/ ägiGTi].

’) Saaledes benævner Arisloteles sædvanlig det, der er 
Gjenstand for den mathematiske Tænkning, der abstraherer 
de andre materielle Bestemmelser og blot beholder Qvantiteten.
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Metaph. 5, 2 B. 1026 b 3.
Hq(Ötov mni tov xara GVfxßtßiixbg ksx.Téov, ort ov- 

Septa iorl negl avTO Otuoia *).
Pol. 7, 2 B. 1324 a 19.

Tijg noliTixijg dtavoiag xal OtMoiaQ tovt Igtiv 
égyov.
' Metaph. 11, 7 B. 1072 b 24.

'H to fjbiGTOv xal agiGrov.
Eth. Nie. 10, 8. B. 1178 b 20, 27.

Tä 3q fynvTi tov ngärTSiv capaigovpiivov, Jé 
[åmU.ov tov ttoisiv, tI klmrca n)S]v Deoiola; wäre i] tov 
&eov ivigyeta, uaragioT^Ti SiacflgovGa, dea>gi]Tixn av dir] 

°8
Tuv 3 IMmv gry oj v ovdiv evbai^ovsl, ineiåi] ov- 

vafvij y.oivwvsl 5-6wpt'«g. tip ogov 07; bicadvsi ?/ &twgia, 
xal sv§aM0vla, xal olg fiäHov vnd^ysi to &sioqsIv, 
y.al tvScafiovÉlv, ov zaTa Gvvß^ß^y.bc, alla y.ava t^v 
^iM()iav avT)] yag xa&’ avTijv Titua. Ügt ei>] av /; eii- 
Sacfiovia &eo)gia Tig.

0 s w g t] H a 

betegner
a) del anskuede Billede^ Gjenstand for Anskuelsen.
De mem. 1 B. 450 b 20.

Oiov yag to iv tq> nivazi ysyga^f-ilvov xal gqiov 
iGTi xai elxwv — xat Hgti &ewQelv xai wg £<5ov xal ug 
elxova, ovtoj xal to iv ijuTv rfdvTaoaa bel vnolaßelv 
xal avro ti xat)' avrb elvai {fewgr/ita xal aD.ov ifav-

l) Om det Tilfældige gives der ingen &ewgla, ligesaa- 
lidt som nogen tniGTr^n]. See samme Kap. B. 1027 a 20 
oti å' IniGTijii] ovz I’oti tov GVf.ißißrjxÖTog, rpavtodv.
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raCua. 17 ulv ovv %a&’ airo, dewggua g cpdvraGud 
Lort, i) 8" dÅÅov, otov elxdrv xai pvrtfiovevpa.

b) en Sætning i videnskabelig Form, en Lære
sætning.

Top. 1, 11 B. 104 b 1.
llgößhipa 8’ lori 81ai.e7.Ti7.bv frewgrgia.

Meteor. 1, 3 B. 339 b 7.
”H8g yd g wnrat 8td tmv aGTgo).oyi7.wv deaggparaiv.

Ib. B. 339 b 36.
Elggrca uév ovv 7.ai ngoregov Iv to7q negi tov avw 

Tonov deogguaGi..
Ib. 1, 8 B. 345 b 1.

Ka&äneg Selv.WTac ev Toig negi åargoloyiav de- 
ugguaGiv.

0e o>ggr ix 0 q

a) betragtende, undersøgende, med Objectet i Ge
nitiv.

Top. 6, 6 B. 145 a 17.
ØearggTixr] ydg Tivog3).

Metaph. 1, 2 B. 982 a 29.
sJÅi.d pgv 7.al 8i8aG7.a}.i7.r] ye rt‘i') rüv airiüv dew- 

ggTtMj päi.i.ov.

*) SC. g entaxrtfiri.
2) SC. ImoTrtfig.
3) sc. g ygagixg. Vi lære Tegnekonsten ikke saameget 

for den praktiske Nytte, den kan yde den Enkelte, som fordi 
den aabner øiet for Formens Skjonhed.

Pol. 8, 3 B. 1338 b 1.
Hotel &e(ogriTi7.bv tov negi rd GatfiaTa 7céiJ.ovq3).

bj henhørende til den rene Viden, til den viden- 
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skabelige Betragtning og Undersøgelse videnskabe- 
Ug, contemplativ.

De an. 3, 9 B. 432 b 27.
O ulv yap åscog^rimsov&ev voel irpaxTov.

Ib. 2, 2 B. 413 b 24.
Uepl Sé rov vov xai rr/g -&ea>priTixng dwctueug ov- 

Sév no) yavepov.
Ib. 1, 3 B. 407 a 23.

Tüv ulv yap npaxrtXMV vo^aeuv tort nioura — al 
Se deworiTtxal rolg Åbyotg upoitog bgiCovTca2).

Metaph. 5, 1 B. 1025 b 25.
Ilaoa bidvoia i] npaXTixri q noir/Ttxi} 1} &eoopriTixi].

Eth. Nie. 10, 7 B. 1177 b 19.
Ti SI rov vov évépyeia anovSg Siaiféoeiv Soxel &ea>- 

QljTLXl] ovøa.
Ih. 10, 8 B. 1177 b. 7.
J7 Se TÜ.da evSaigovla ikeiopriTixi] Tig IgtIv evép- 

yeia.
En hos Aristoteles jævnlig forekommende Ind

deling af Videnskaberne er den i de theoretiske, prak
tiske og poietiske, af hvilke de theoretiske gaae ud 
paa den blotte Viden3), de praktiske paa Handling 
og de poietiske paa konstnerisk Frembringelse.

Top. 6, 6 B. 145 a 15.
QtwQTITixi]l) yap xai. npaxTixp xai noirfrixtj Xfyerai.

’) sc. vovg.
a) Aristoteles vil bevise , at Tænkningen ikke er en 

Cirkelbevægelse.
3) Metapb, 1 A. ek. B. 993 b 20 dtMprjTixijg /nev yap 

Té'Xof alri&eta, npaxTixr^g S' t'pyov.
4) De theoretiske Videnskaber ere tre. See Metaph. 5,



15

Ib. 8, 1 B. 153 a 10.
Tmv IniOTtj/iüv ai ulv Q&MQr^r/.ai al St ngaxTixal 

al St nonjTtxai.
Met. 5, 2 B. 1026 b 4.

OvStfii^ yao lnißTi][iy inifiskts ntyl avrov1) are 
npax-TtArj. o vt t noiyrv/.y, ovre AtMQijTixy.

1 B. 1026 a 18 dart tim; av dtv qiloaoqlai dtMQTjTixal, 
fia&q/.iaTi7.Tj, qvaixq, dioloyivAj, hvilken sidste ogsaa kaldes 

riQMirj cpAoaoqla. See ogsaa Met. 10, 7 B. 1064 b 1.
') Nemlig det Tilfældige, to xaia ovjißtßqxör,

Af disse ere de theoretiske de bedste og høieste.
Met. 10, 7 B. 1064 b 3.

B&TIGT0V /.dv OVV TO TMV deMOl/TlV.MV ImOTVjUMV 
j'lvOZ.

Met. 5, 1 B. 1026 a 22.
Al UtV OVV dtMQ}]Tl7.ai TMV cMmV IntOTIjUMV alot- 

TMTtQOL.

Aoroz, aofikoz, AoriK&s, aohjsmoz, 
AOriZOMAI, AOriSTIKOS.

AoyoQ.

Ordet Zd/og betyder baadc Fornuft og Tale, 
ratio og oratio, Begreber, som staae i den nøieste 
indbyrdes Sammenhæng, fordi Tænkningen væsentlig 
fastholdes og artikuleres ved Sproget, fordi Sproget 
er den i det Ydre fremtrædende Tænkning. Der
for kaldes Sproget hos Plato Soph. 208 c Stavolas 
kv (piavy MontQ elSulov, og hos Aristoteles de interpr. 
IB. 16 a 3Ta lv Ty (ptovij räv iv Ty na&iji.ax- 
tmv ovußola. Af Aristoteles betegnes Fornuften som 
den indvortes (o Iom, o lv Ty ipv/y), Talen som den 
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udvortes (6 ko/og. See Analyt. post. 1, 10 B. 
76 b 24-27. Ofte ligge disse Begreber hinanden 
saa nær, at det' paV et givet Sted kan være tvivl
somt, hvilket af dem Forfatteren har tænkt sig f. Ex.

De an. 3, 3 B. 427 b 13.
AlavoéiG&ai S' ipevSiSg, xai' avAvi

wrag^ei ø up xai Zp/og1),

*) See Trendelenburg til delte Sted Pag. 453.
2) f. E. Ordet Menneske betegner vel Noget, men ud

siger ikke, at Noget er eller ikke er. Forresten behøver en 
Sætning (Zo/og), som strax efter vises, heller ikke nødvendig 
at udsige, at Noget er eller ikke er, eller at være åTiopaviiAc, 
f. Ex. en Bon.

3) De ”poet. 20 B. 1456 b 20 nævnes de mindre Be
standdele. De væsentlige her nævnte Bestanddele ere No
mina og Verber.

I det Efterfølgende ville vi betragte dem hver 
for sig.

Aåyog betegner altsaa a) Tale, Udsagn.
De poet. 20 B. 1457 a 23.

Aoyog Sé ywvz/ Gvv&srij Gr^avTix?/, pg ’évia /Am; xa& 
ai)Ta Gnucdvu ti.

De interpr. 4 B. 16 b 26.
Ao^og Sé éGTi guv^ oguavrixti xara GvvfhfMiv, fa 

w uwmv ti erjfiavTixiv igti xe%MQi6fAvov, ug ipdctg 
did ov^ ug xaTdcpaGig 7] dnörfjciGig2).

Rhet. 3, 2 B. 1404 b 2.
'0 koyog, éav fip Si/loi, ov notfaei to éavTov egyov.

Rhet. 3, 2 B. 1404 b 26.
‘Ovtmv <y ovouÜtmv xai Qriud.TMV, mv o k6'/og

GvvéGTgxev3').
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Categ. 6 B, 4 b 34.
AE/m 8i avrov tov p-tra cpiavifc ’) köyov yiyvöftsvov.
Da altsaa Ordet Åoyog altid gaaer paa Sprogets 

fornuftmæssige Indhold, og ikke paa dets phonetiske 
Bestanddele eller dets grammatiske Formbestemmel
ser, saa betegner det især den fornuft- eller be- 
grebsmæssige Tale. Raisonnement, Undersøgelse.

Met. 3, 7 B. 1012 a 24.
"Eoixe 8' b fdv Hoax/.tiTOv Åoyog, Xéywv ndvTa eivat 

xal fig elvai, anavra cdgdg notslv.
Met. 6, 5 B. 1031 a 7.

’^Uk).d lav&dvtt oti ovx äxgtßäg l.éyovTai oi Åbyoi.
Eth. Nie. 2, 2 B. 1 lo4 a 1.

Häg o negl tmv nqaxTtnv )&yog rvneo xai ovx äxgi- 
ßüg öcpeüei Åéyeø&ai., wGneg xal xar ooydg tinoutv, oti 
xara Tijv vkgv oi \oyob anaiTTjvboi.

Eth. Nie. 10, 1 B. 1172 a 34.
Ot yag negl rm> tv Tolg nadeøb xai ngd^tOb Åoyob 

■riTTov slot moToi Tbjv egywv.
Meteor. 1, 3. B. 339 b 36.

E’iQnTat tdv ovv xal ngoTsgov iv Ttilg ntol tov avoj 
Tonov &eioQnga6L, Xkywp.ev bt. tov avrov l.oyov xal vvv.

De soph. el. 33 B. 182 b 6.
z/sf 8é xal xaravotiv oti navruv raiv Åoywv oi 

uév tiGi guovg xaTiStiv oi 8t %a^t,nMTcQOi.

2

') Sprogets Stof er gwv^. Sproget, fra den materielle 
Side betragtet som Lydens Artikulation, hedder åiältxTog. 
See hist. an. 4, 9 B. 535 a 30 bial.txTog å' rt Trtg 
tørt Trj j)mttti biaoSoMøig. Sproget, siger Aristoteles paa 
dette Sted, fra den materielle Side betragtet, er et Quantum, 
der maales efter Stavelsernes Længde og Korthed.
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Top. 8, 12 B. 158 a 35.
Aöyog b' teri Sip og — xcd br^iooiMTctros, iav tj 

ßvf.ineneQaß^ivos ovtws, äove ^rtblv Seiv inegoirijCai,
Dertil horer saadanne Udtryk som Idyoi SiSaßxa- 

lixoi, Siakxrixoi, neigaßTixot, igißrixol, ce/ojvienxui, ßvl- 
Zoytcrixoi, årcoføzrtxoi, pr/woixoi. Slige Udtryk fore
komme jævnlig i de til Organon henhørende Skrif
ter. See f. Ex. de soph. elench. cap. 2, paa hvilke 
Steder koyos nærmest betegner Raisonnement. Der
imod bliver det nærmest at oversætte ved Underso- 
tjelser^ hvor der henvises til andre Steder ved Ud
tryk søm: tv rois nyivvois Ådfoig1), iv tois Indvw 16/ois, 
iv rols xar (de/as Myoig, iv alloig dd/ois, iv tols moi 
ovedas y~cd eov ovrog Åo/ot$, iv roig i^ojre^ixois i-d- 
}Ois2).

*) See Schwegler til Metaphys. -i Del Pag. 384 et syq. 
De an. 3, 3 B. 427 a 28.

2) Hvorledes Zoyoi bruges om alle Slags Konstfremstil- 
linger ved Ord og Tale f. Ex. Fortællinger, Sagn, Komoedier 
og Sange, modsat ypaqai, Fremstillinger ved graphisk eller 
platisk Konst, har jeg vist ved et meget misforstaaet Sted i 
Aristoteless Politik. See mit Program for 1845 Pag. 31-33

Hvor Raisonnementet og den dialektiske Færdig
hed istedenfor at staae i en høiere videnskabelig Idees 
Tjeneste derimod, som hos Grækerne ikkesjæl den var 
Tilfældet, fremtraadte med Fordring paa et vist selv
stændigt Værd eller Lyst til uafhængig Virksomhed o” 
Bevægelse, der hedder det, at Noget siges Zd/ou ydfiiv 
eller ’évexa.

Top. 8, 9 B. 150 b 21.
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'Ov yao wg l.oyov yaQiv vnéyovra «ZZ rag ra 8oxow- 
7a kéyovTa piaovGivx').

Met. 3, 6 B. 1011 b 1.
'Alk 'laus 8ia tovt ävayxt] kéyeiv tois py 8i ctno- 

qiav akka koyov yaQiv kéyovaiv^, oti ovx sotiv akydks 
tovto, «ZZ« tovtu akydég.

Ib. 3, 7 B. 1012 a 5.
"Etl na^a ndaa$ 8ei elv at rag dvTicfdaeig, ti py 

loyov ’évexa keyerai.
bf Fornuft, Tænkeevne.

Dertil horer don hos Aristoteles jævnlig fore
kommende Inddeling af Sjælen i den fornuftige og 
ufornuftige Del. Denne Inddeling tilskrives Platon2)!

Magn. mor. 1, 1 B. 1182 a 23.
Meta Tavra 3é ID.aTUV Stellet o Tyv yv%yv eis rs 

ro koyov eyov xat sig to akoyov oq&ws-
Pol. l/s B. 1254 b G.

Kard cpvatv xal aiaaféoov to aoyeadat tü aüiiari 
vno Tys Tpvyys xal tu natiyTixü f-iogia vno tov vov 
xai tov fto()iov tov i.öyov eyovTOs-

Eth. Nie. 1, 13 B. 1102 xa 27. '
Oiov to fiev aToyov:l) avrrjs elvai, to 81 Xoyov ti/ov.

Pol. 7, 15 B. 1334 b 17.

J) Talen er om den, der bygger paa cn paradox, rnod 
den ethiske Sands stridende Sætning, f. Ex. at Nydelse er 
det lioieste Gode, eller at det er bedre at gjore end at lide 
Uret.

2) Platos Inddeling er to 'f.oyiauxöv, ro ttvpixov (o 
^1'I.ioq, to Svftoti8és) og zo eni^vf<rtTix6t'. See Rep. lib. 
IV og Pliædrus.

3) 7o uleyor cr dels to qvTiKoi', som er aldeles uden
for al Zoyog, dels to emi)vfiriTixof og overhovedet to opez-

2*
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Hg g to yv^; za« Gaua Sv kariv, ovrw xal rigg
Svo psQi], ro Ts åXo/ov xal to Äoyov t/ov, xal 

Tag ^£ig Tag tovtuv Svo tov cioi&pöv, av to usv Igtiv 
OQs'^ig to Si vovg.

Eth. Nic. 3, 15 B. 1119 b 11.
Jio Sil ^ETQtag eivai avrag1) xal okryag xal Tt) 

)M'/a pi/Siv ivavTiovodai.

tixov, der forsaavidt har med l.öyog at gjore. som det er den 
lydig og underdanig. See længere hen i satnine Kapitel.

*) vag Init^vpi'ug.
2)
3) tvvnaQyovoiv a^yul.

Ib 1, 13 B. 1102 b 13.
"Eoixe Si xal cMg] Tig rfVGig T^g ipvyjig aXoyog E- 

vat, ^TbyovGa pévTOi mj Äo/ov.
Ib. 1, 7 B. 1098 a 3.
^leintTat bi ngaxTixi] Tig2) tov Åoyov s/ovTog' tovto 

Si to uiv wg immiOig Zo/w, to Si ag fyov xai Siavo- 
ovuevov

og kort efter
EgtIv eo/ov ävd Qaatov ilivy^g ivtpyeia xaTa lö'/ov 

rt uii av&v Å6/0V.
Met. 8, 2 B. 1046 a 36.

’Eml S al tv TOig iaipv/oig3) xal iv xal Trtg 
iijv/r/g iv Ta kö'/ov e/ovTi, Sij^ov oti xal tüv SwcIusojv 
al fiiv 'éoovrai üloyoi, al Si fitTci lö'/ov.

Eth. Nic. 6, 1 B. 1138 b 22.
Egti Tig Gxonbg TTQOg ov ccnoßlinwv ö tov "koyov 

e/MV irtiTsivu xal ävujGiv.
' 1b. 7, 7 B. 1149 a 25.

’Eoixi ya^ o &V/WS äxovsiv uév ti tov Åo/ov, nao- 
axovstv Si xa&änsQ ol Tay^lg tüv Siaxövwv.
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og kort efter
'H Int&vuia, lav povov elny oti fSv o Xåyog g 

f alclhioig, bgu^ ngog Tyv anolavciv, äad-’ b ulv -&v- 
pog åxoi.ov&ei tü koya mug, r) S’ Im&vpia ov.

Ib. 6, 12 IL 1143 a 36.
Kai ydg tüv ngibrav (i o io v xai tüv io/driov vov? 

Iori xai ov Zojoj1).
c) Begreb (i subjectiv Betydning), begrebsmæs- 

mæssig Opfattelse, Tanke eller Tankebevægelse, Be
grebsbestemmelse, ogsaa Tænkning, fornuftigt Overlæg- 

Met. 6, 12 B. 1037 b 25.
'0 ydg bgißubg Kr/o g rig Igtiv sig xai ovolag. üo&’ 

évog Tivog Set uvtov eivca lo/ov.
Ib. 8, 2 B. 1046 b 7.
Aitiov Sl oti 16/og Igtiv g ImGTrgig, o Si Kyog b 

avrbg Sif/.ot rb ngä/iia xui ttjv Grigg giv-
Ib. 4, 8 B. 1017 b 21.
"Eti to ti yv eivai, ov b koyog bgiopbg2').

Ib. 3, 6 B. 1011 a 12.
Aoyov /ag ^tovgiv mv ovx Igti t-oyog.

Ib. 3, 7 B. 1012 a 23.
’O yaq koyog, ov to ovoga arjiælov, bgmp.bg ylveTcaiy).

Ib. 4, 13 B. 1020 a 18.

J) löyog er Evnen til begrebsmæssig at opfatte gjennem 
Slutninger og Beviser, vov? er den intellectuelle Anskuelse, 
der opfatter de forste efter deres Natur ubevislige Principer og 
paa det praktiske Gebet gaaer paa det Enkelte og Concrete.

2) Grundvæsenet, hvis begrebsmæssige Opfattelse Defi
nitionen udtaler. See Met. 7, 5 B. 1031 a il.

3) Aristoteles bestrider paa disse Steder de Philoso
phen f. Ex. Heraklit, og de Sophisten f. Ex. Protagoras, som 
ved deres Lære ophævede Contradictionsprincipet.

bgmp.bg


2'2

’Ev yaO TW koyoJ Tip TI Ell i.ÉyOVTl TO ^0(701’ Tt 
vnagyst.

Ib. 4, 25 B. 1023 b 23.
"Eti tu Iv tw koyw tm chjlovvTt'éxaoTov, v.ai Tavra 

pogtet tov okov.
De part. an. 4, 5 B. 078 a 33.

Oti yäg egti Ta piv svatpa Ta S’ avaipa twv gtpwv, 
iv tw )&yw Ivwiag'^et m bgigovrt rijv ovffiav amv, 

Top. 1, 5 Bek. 101 b 39.
’Esti 8' ogog ttiv kbyog b to tI sivaO) <>i]uc<h'i»y 

og kort efter
näg OQlGUOg koyog Ttg EffTT.

Ib. 6, 6 B. 143 b 619.
Ex bi T^g Sia(fOQÜg xal tov yivovg b tov Eibovg 

egti koyog.
De interpr. 11 B. 21 a 29.

Eav Äoyoi2) åvT bvopiaTMV )dywvTat.
De an. 3, 4 B. 429 a 10.

lEg'l TOV ftopiov TOV Tijg i/jvytjg, M ytvÜ67M TE 7/ Ipv/tl 
zai ^govei, eite ywgiCTOv oVTog eice xal /E/ yMQiarov 
xaTa fiiyE&og, åkla xaTa koyov, cxeteteov.

Anal. pr. 2, 10 B. 93 b 29.
Ogta^ibg kiySTai Eivat Åoyog tov tI iGTt.

Meteor. 2, 3 B.. 357 b 21.
Ta (.dv ovv keyoueva Tpg akuvgÖT^TOg dhta Sta- 

tpivytiv cpatvETca tov köyov.

*) Saaledes oysaa Eth. Nic. 2, 6 tov Äoyov tov tI y? 
thai Uyovra. Om dette for Aristoteles eiendommelige Udtryk 
see Sibherns: Bidrag til at oplyse nogle ontologiske Udtryk 
i Aristoteles’s Metaphysik.

a) Begrebsbestemmelser.
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De an. 1, 3 B. 407 a 25.
A.ö/og de näg bgioubg y änbbei^g.

Met. 6, 4 B. 1030 a 6.
".Qots to tI yv elvai Aviv O6o>v b ko/og Ativ bot- 

attbg.
Ib. 10, 1 B. 1059 b 25.

Jläg /ag Å6/ogi') xal näoa åniOTTifiy tmv xadoXov 
Xai OV TMV iß/aTOJV.

Eth. Magn. 1, IB. 1182 a 17.
Al /ag inuyrypaL näoai liera Åo/ov, Åo/og Så kv 

tio Stavoi/Tixtp ryg ipv/yg åy/iveraL uooia.
Phys. ausc. 1, 1 B. 184 b 10.

Hénov&e 81 ravvb tovto robnov Tivä xal tu bvo- s
tiara ngbg tov Xo/ov2).

Met. 6, 7 B. 1032 b 5.
'II 8’ v/ieta b iv ry tpv/b Zo/og xal åv Ty em-

GTyfllJ.

Eth. Nie. 6, 9 B. 1142 a 25.
'O fiév "/äg vovg räv ogevv3), div ovx éGTi Åb/og.

Met. 1, 1 B. 981 a 13.

’) Al begrebsmæssig Opfattelse og al Videnskab gaaer 
paa det Almindelige og ikke paa det Enkelte og Concrete.

3) 3: ogtapov. I samme Betydning findes Ordet i Top. 
C, 10 B. 148 a 24. Ib. 1. 15 B. 107 a 20.

3) Disse opoz ere de hoieste Principer (M ag/al). En
hver Im/o? er, som vi have seet, enten en bgiø/Mg eller 
änöätiéig. Men disse Begreber kunne ligesaalidt som im- 
art/fiy efter deres Natur anvendes paa Principerne, der ikke 
kunne henfores til eller udledes af Innere Sætninger, men 
opfattes ved Anskuelsen.
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’AHd xai pakkov intTvy/ävovTag onüuzv rovg ifirtet- 
govg tw avev vife i^inuglag Zo/ov1) iyovTuv.

*) ioyog betyder her begrebsmæssig, videnskabelig Spe- 
culation, Theori. Denne Betydning kan Ordet ligeledes have 
paa Steder som Eth. Nie. 7, 3 B. 1145 b 27 og ib. 9, 8 
B. 1168 a 35, hvor det ogsaa kan oversættes ved: Raison- 
nement.

2) Sokrates, som satte al Dyds Princip i Viden og Er- 
kjendelse, kaldte Dyderne Begreber, Erkjendelser, ioyovg, int- 
aTTH-iag, (pgov^asig. Ilan ophævede derved de af Aristoteles 
saa kraftigt hævdede Momenter, näüog og føog. See magna 
mor. 1, 1 B. 1182 a og Eth. End. 7, 13 B. 1246 b.

3) O ogSbg Köyog er altsaa det rette Begreb om et 
Gode, som ved Handlingen skal opnaaes, det rette Begreb 
om øjemedet. Derpaa gaaer den praktiske Tænkning 
-nguxTixfi Jiavoia) ud. Handlingens Princip er Forsættet.

Eth. Nic. 6, 13 B. 1144 b 28.
^uxgaTiig piv ovv Zo/ovg Tag dgsTag cpiro uvai 

(iTUGTi^iag yag Üvai nadag), r^sig Si p.ira Zd/oo2).
Til den subjective Betydning af Myog bører og- 

saa de Steder, hvor der tales om o bg&bg el. dlv- 
&>ig }.6yog.

Eth. Nie. 6, 1 B. 1138 b 18.
’L'mi Si Tvy^avopsv ngovegov äg^xoTsg Sti Sei to 

pioov algtlG&ai xai ui] Trtv vn^gßoh'jv ur; S i tijv ’Met.- 
ipiv, to Si tdoov ioTiv ug o Åo/og o bg&bg Åéyei, tovto 
SiéÅufiev.

Ib. 6, 2 B. 1139 a 22.
72öt instSii ii ii&wn ågeTy &g nqoaigriTvy.il, b Si 

nqoaiqtGig oq^tg ßovXsvTiy.Ji, Sel Sia TavTa tov te Zd- 
yov akri&ii elvat xai Tqv oq^iv bq&rjv, unsg nqoalqe- 
Gtg GnovSaia, xai Ta avTa tov fiiv ydvat, ttjv Si Siu- 
xsvv 3).

nqoaigriTvy.il
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Ib. 6, 13 B. 1144 b 26.
Ov'/ag /.tövov y tata rov og&bv löyov, åkX y fUTa 

TOV Ög&OV Xo/OV &;lg ågSTTj iGTIV1).

Forsættets er oQt&g og löyog b tvtxä Twog. See samme 
Capitel længere nede.

2) Andronicus gjor hertil den Bemærkning, at zara Åo- 
yov betegner det ubevidste, giva löyov betegner det bevidste, 
subjective Forhold til Handlingen. Dermed stemmer det dog 
ikke, at der paa dette Sted strax efter Ordene zara tov oq- 
&bv Åo/ov folger og&bg d’ o zard t^v (fgovijøiv, og siden 
oQ&bg åt Xoyog ntgl tüv toiovtcov qigbvr/Gig igtiv. Hele 
Sammenhængen viser, at der her skal antydes, at o bgdbg 
loyog ikke er den eneste Factor i denne t'gic, men blot en Med
factor. Hvis Dyderne vare blotte Erkjendelser og blot tilhørte 
den logistiske Del af Sjælen, saa var Dyden en tfyg xaru 
tov og&bv Xbyov; men da andre Factorer (y&og og nattog) 
ogsaa maa komme til, bliver den en t&g (.itiu tov oq&ov 
koyov.

2) Her betegnes ligeledes det rette Begreb eller for
nuftige Overlæg som det Virksomheden ledsagende og sty
rende. men ikke som det, der constituerer dens egentlige 
Væsen.

’) Al Viden er ledsaget af, forbunden med begrebs- 
mæssig Opfattelse.

Ib. 6, 4 B. 1140 a 20.
‘II /.dv ovv Td/yr/ uorcsg eig^rai, ^ig ng aera Åd- 

yov aÅy&ovg2) noiyTiy.rj Igtiv.
Ib. 9, 8 B. 1169 a 4.

diacfiguv togovtov öoov ro xara Åd/ov £fjv tov 
xaTa mxdog.

Analyt. post. 2, 19 B. 100 b 10.
’EniGTijut] S cnaGa MTa Xöyov cGrd3).

Eth. Nie. 2, 2 B. 1103 b 31.
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7’o gev ovv xarä tov bg&bv loyov hquttsiv xoivbv 
xai vnoxeio&u), ggdijGeTat 8’ voregov negl uvtov, xai 
ri l GT tv o bgObg Åo/og xai nwg syet. ngbg Tcg akkag 
agercig.

Met. 2, 2 B. 354 b 10.
“Hgts 8gkov, oti. xaTct tov avvbv koyov1) xai nægt 

vöarog äväyxg gijreiv.

’) Ifolge samme Tlicori.
2) Det kan paa et g-ivet Sted være vanskeligt nok at 

sige, hvorvidt det subjective eller objective og reelle Moment 
i dette Ord er det overgribende. Paa flere Steder synes 
det at have været vaklende i Forfatterens egen Bevidsthed.

3) Iler er Talen om Tilværelsens 4 Grundprinciper.

Ib. 2, 5 B. 362 b 13.
Tovto 8’ s-GTiv ciSvvarov xarä Te Ta yarvoueva xai 

xara tov 'köyov, o te yäg koyog SelxvvGt xrk.
d) Begreb (i objectiv Betydning2)), en Tings Be

greb eller Fornuftsammenhæng, Tingenes objective 
eller reelle Fornuft, Væsen og Form, Grund, Forhold.

Met. 6, 15 B. 1039 b 20.
'Fnel 8’ u ovcia éréga to Te Gvvokov xai b koyog 

O.éyw 8’ oti f [iev ovTusg luriv ovoia gvv tg vty cvvei- 
i.ggi-iévog b kdyog, i] 8’ b hoyog o?Mg).

De gen. ct int. 2, 9 B. 335 b 5.
xitb xai (bg fiev vhi] tovt iorlv dirtov toI? yevr/TOig, 

a>g 3é to ov 'évexev y fiogqyg xai to ei8og‘ tovto 8’ iariv 
ö loyog b Tgg exaGTov ovGiag3^.

De an. 1, 1 B. 403 b 1.
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Tovtuv öi 6 id v tIv vhjv anoSiSuiGiv, ö O't to ei- 
8og xai tov 26/oe1).

’) Talen er om, at Pliysikcren og Dialectikeren hver paa 
sin Maade vilde definere Vreden.

2) Saaiedes ogsaa de an. 2, 1 B. -i 12 b 15. Ligesom 
paa Grændsen mellem det Subjective og Objective staaer Or
det paa Steder som
' Eth. Nic. 2, O B. 1107 a 0.

^lo xara /aev Ttjv ovalav xai ror Xoyov tov ti i'v 
tlvut XtyovTU. i^iiociTrjg faiiv i] uqit^.

3) Om de 4 Grnndaarsager see mit Program for 1848.

Met. 5, 1 B. 1025 b 28.
z/st Sk to ti %v slvai xai tov bbyov ndig Iori [Uj 

bav&dvEiv, dig dvEv yt tovtov to L^Tdiv fujdlv kart 
noitivs~).

Phys. ause. 2, 3 B. 194 b 26.
Tovto d’ koriv ö Xbyog ö tov t( ijv tlvai xai rd 

tovtov ytvr), dlov rov 8ta naßdiv di Svo npbg rév.
De anim. gen. 1, 1 B. 715 a 4.

‘YnbxEtVTai ydp ahiai TETragtg3^, to te ov tVExa 
dig TÉlog xai b l-dyog Tijg ovßlag —■ Toirov 8i xai té- 
raoTov ij vdj xai b&sv i] aQ/Jl rijg xtvr^seog.

De somn. et resusc. 2 B. 455 b 15.
Kai yaQ to Tivog EVExa xai o&ev % ä^ii Tr^g xiv/f- 

osoig xai ti}v vbjv xai tov bd/ov ccitiov Éival (pafitv.
De gen. et int. 2, 9 B. 335 b 5.

Jtb xai dig ftév vh] tovt Igtiv ccitiov To7g /sv/jTOtg. 
oig 8£ to oii 'évEXEv ii uooifdj xai to sldog. tovto å’ i-GTiv 
b Xöyog b T^g Exdarov ovsiae.

De part. an. 4, 13 B. 695 b 17.
Ovx s/ovoi. 8’ äntjoTr/uéva xdiba oi v/&vEg 8td to 

vevgtixijv Eivat. ti}v ipvßiv avrwv xavd tov t dg ovalag
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Zo^ov, isTji ovre mqlsQ-yov ov&ev ovre /iccTyv y yvGt^ 
notet.

De anima 2, 4 B. 415 a 18.
llgoreoov ya^ elGi tmv Svvcifieiov al évégyetai xal 

ai noaiets xcaa tov Xoyov.
Met. 2, 2 B. 996 b 6.
"Of/ev fiiv y xivyGig1), y réyvy xal o otxoSofiog, ov 

S ’évsxa to eQyov, vky Se yy xal U&oi^ to 5' etSog o 
loyog.

*) Talen er om et Hus. Der vises, hvorledes alle 4 Til
værelsens Grundmomenter vise sig ved den samme Gjenstand.

2) Et Begrebs Materie er Arisbegrebet, hvorunder det 
er at henfore.

’) Talen er her om de væsentligste Dele, der ligesom 
hæie Begrebet.

4) Talen er om ro ftlvgiov xal ro fitoov, her Hjertet,
som indeholder Livsprincipet, Livets Væsen og Begreb.

Met. 7, 6 B. 1045 a 34.
Kai åel tov Åoyov to ftiv vly s), ro S' ivéoyetd Igtiv, 

olov o xvxlog Gyyua inlneSov.
Met. 6, 7 B. 1033 a 4.

'O Se yaXxovg xvxlog lyet lv tm Åoycp Tyv vÅyv.
Ib. 6, 10 B. 1035 b26.

‘Evta S' cata, dca xvpia xal lv co npcoTa o loyog 
xal y ovGia, olov el tovto xa^Sia y éyxfyaZog3')-

De part. an. 2, 7 B. 652 b 18.
Tyv yap ovoiav ’éyei, tovto xal tov /m'/ov. tH/v S’ 

äxooiv exMTeffOV ovx eyei ycjffig4).
Cat. 8 B. 11 a 7.

Ta fiév ImSeydfieva tov tov TQiyüvov Åoyov y 
tov tov xvxiov navr ofioiwg Toiyuva y xvxkot- eiGi.

Phys. anse. 4, 1 B. 2Oo'a 20.
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Ovre yao wq vhj räv ovtwv — ovre wg tibog xai 
Xöyog tüv TrQayuaTMv, ovre üg Tilog ovre xtvtl Ta bvTa ’).

Ib. 1, 7 B. 190 a 15.
Kat tocto2) si. xai agi&fiu écrlv 'év, «ZZ’ db ti yt 

ov% ’év" to yao tlbti léyu xai luyip Tavrov.

' ’) Talen er om Rummet, <> vbnog.
2) Talen er om det materielle Substrat, der er beheftet 

med Negationen, oTtQiiaiQ.
3) Sjælen.
4) Aristoteles viser, at Sjælen paa enhver af de 4 Maa- 

der er Legemets Aarsag og Princip.

Meteor. 4, 12 B. 390 a 6.
H 8 ovala oi&lv a)j.o y b l.byog

De an. 1, 1 B. 403 b 2.
'O ydp loyog tibog tov atgdyfiaTog.

Ib. 2, 2 B. 414 a 13.
'Qgts loyog Tig av tb)3) xai tibog, åkll ov/ vir] xai 

to vnoxtifitvov
og kort efter

”Oti itlv ovv IvTtUxtid Tig iGTi xai löyog tov bv- 
vauiv t/ovTog tivai toiovtov, ifavtobv bc tovtuv.

Ib. 2, 4 B. 415 b 14.
’Eti tov bvvdfiti bvTOg loyog ?; ivTtlij/tia^.

Met. 7, 1 B. 1042 a 26.
'Egti 8 ovala to vnoxdfitvov, aD.ug fdv li vhj 

(vh/v bl Åéyw tj [ii] Toås ti ovaa Ivtoyua 8vvduti iOTi 
ToSt ti), äUMg 8 o koyog xai l] fiootfr/, b Tobt ti tv tö> 
}.6yqj yuQiGTOv iGTtv.

Ib/ 1, 5 B. 980 b 18.

IlaQfiiviSiig fiiv yaQ ioixt tov xara tov loyov évog 
dnTtG&ai, MéhGGOg bi tov xarct Ttjv vbjv.

Ib. 4, 10 B. 1018 b 5.
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”dvdQwnog xal unnog mon« rw /Ér«, ol Sé Åo/ot 
Zrtooi avrüv.

Ib. 6, 10 B. 1035 b 28.
Ka&ol.ov ö’ oiix tortv ovcia, älda gvvoåov ti ix 

tov8i tov Åoyov xal rr^Si tt^ ovolag mq xa&oXov.
Ib. G, 11 B. 1036 a 30.

Oi/bi o l.öyog etfTai yavtobg b tov n^clyuarog.
Ile anim. 3, 2 B. 426 a 7.

dtrrbv -yao i} axorß') xal birrov b ipöcfog. b b’ av- 
rbg Zo^og2) xal inl tmv cMmv cuG&i'jGswv xal aiathjTÜv.

De interpr. 2 B. 16 b 1.
^fo/og3) bt iariv avrov Ta (.itv alda xara Ta aura.

Ib. 12 B. 21 b 12.
doxtl ät to awrb bvvao&at xal tivat xal uij eivca' 

näv ym to bvvarbv Ttfivta&ai i) ßabigtiv xal (u/ ßabi- 
gtiv xal f/i] riftvsadai bvvarbv. Zo/og4) bi, oti anav to 
ovToi Suvarbv ovx åtl ivtQytl.

Eth. Nie. 9, 7 B. 1167 b 17.
Ol Ö’ tvtQytzab Toug tvtoytTijdivrag Soxovoi ucOdov 

(fiktiv i} ol tv nadovrtg rovg bodaavrag, xal wg naoa. 
Åo/ov5) ylvofitvov int^TtiTai.

Meteor. 2, 9 B. 370 a 5.
Kairoi /’ lxQr]V xcad Zo/or6) tov (ityi&ovg ti/v 

géoiv noittv to ly-yivouevov nvtvua vnb tov srvoog.

’) nemlig xar ivtiiyiiav og xaia äuvauiv.
3) Sammenhæng, Forhold.
*) Äoyog, det Fornuft- eller Begrebsmæssige i et vist 

Stof, om et Ord: dets Betydning og Forhold.
4J Den fornuftige Sammenhæng a: Grund.
“J Det Fornuftmæssige.
B) Zo/o? er her den fornuftmæssige Sammenliæag ikke 

j. en enkelt Ting men imellem 2 Ting, aitsaa Forhold.
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lb. 1, 3 B. 340 a 11.
’Avåyy.i] 81 tov avrev ’éyeiv Xöyov dv e%ei to roaovdl 

z«i /zizpdv r&op mgog tov l i avrov yivousvov déoa, zeit 
rov ndvra noog to nav v8wq.

De juvent. et sen. B. 468 a 9.
‘Ava löyov2') yd.o sloiv al (jidai rolg rpvTolg y.al to 

xaXovfievov oröaa roig ^tpotg.

2) ‘Aid lüyov el. uvukoyov bruges om livad der i en 
anden Ting indtager samme Stilling og Forhold som noget 
Givet i en given Gjenstand. Om dette Ord see Waitz til Orga
non 1ste Del Pag. 477 og Idelers Index til Meteorologien 
Pag. 689.

De anim. 1, 4 B. 407 b 32.
Kålroe ye ij vtv åouovla l.öyog rig Iori tüv friyi'Hv- 

TMV I) Gvvdsotg.
og kort efter B. 408 a 13.

‘Onoitog 8é aronov y.al tov lüyov r^g «/^cwg üvai 
Tijv i/jv%i']v’ ov ydo rov avrbv fyji l.oyov ul^tg tüv 
CTOtyelav y.a&' [v od o g y.al y.a& igv borovv.

Ib. 1, 5 B. 410 a 1.
Ov yag bnusovv ’åyovra Ta øroi/Aa tovt av tza- 

6T0V, a).Åd Xöym y.ai owdlote.
Ib. 2, 12 B. 424 a 26.

Ov Tu'jv to ys aiff&t/Tiy.o} eivat ov8’ 1/ aloOijøig ut- 
ye&og boriv, aLlüt lüyog rig y.al åvva^ug ty.dvov.

Ib. 3, 2 B. 426 a 27.
El 8é — Åoyog ij Gv^af.vivla, äväyyij y.al ri v ayo^v 

koyov riva divae.
.A o y izo g, hoy ix ü g, ^oytO tuog, Xoyigouai, 

l-o^tGT iy.6 g.

Ordene l.oyrzog og Zoyizüg antyde 1J det Be- 
grcbsinæssige, det ved Abstraction opfattede, i Mod
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sætning til det ved Empiri, ved Betragtning af de 
concrete Phænomener vundne Resultat, mods, yvorxcog. 
2) det ved den sunde Menneskeforstand eller ved almin
deligt Raisonnement paa den populaire Forestillings 
Standpunkt Tænkte eller Opfattede, altsaa ofte = 8ia- 
}.exrixwg, i Modsætning til det ved en streng videnska
belig Frerngangsmaade af Sagens eiendommelige Prin
ciper Deducerede, som betegnes ved ämZwxéig eller

änoSsl^siog. Exempler paa disse Betydninger af 
Ordet cre saa rigelig leverede af Andre, at det her 
vil være nok at henvise dertil. See Schwegler til 
Aristoteles’s Metaphysik 3 Bd. Pag. 166 og især 
4 Bd. Pag. 48-51. See ogsaa Waitz til Organon 
2 Del Pag. 353—355. Biese die Pliil. des Arist. 
1 Bd. Pag. 261.

Ordene koyi&a&ai, ).o'/tau(>g, Åoyiorixog antyde en 
rellecterende, overlæggende, beregnende Virksomhed, 
praktisk Tænkning og Overveielse.

Eth. Nie. 6, 2 B. 1139 a 6.
Kai vnoxsio&M 8vo (atgrj tr[g yv/rig) Ta Myov 

s/ovva, ev f.tév a> &suoovp.sv Ta rotavra tmv ovtojv, 
oomv al agxal ft)/ iv8é/ovTai cMmq t/siv, iv åi a Ta 
ivdegofieva — Xs/éo&a) Si tovtmv to uiv &ugtt][iOvivmv, 
to 81 XoyiGrixov to jag ßovlsvsß&ai xal loytgsG&ai 
ravTov, ov&elg 8s ßovlsvsTai nsgi Taiv IvSsyof-dvaiv 
dllwg fystv MOTS to loyißTixöv iGTiv 'sv ti iitgo^ TOV 
loyov S/OVTOg.

Ib. 7, 2 B. 1145 b 8.
4oxti 81] — 6 avTog lyxgaTin xal imisvtTixog rtp 

"i.oyiauM xal åxgaTr^ xal IxßTaTixog tov loyiauov.
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Analyt. post. 2, 19 B. 100 b 5.
Enel åé tmv negl Tijv Sidvoiav egecov, atg d^d-tvo- 

fitv, al uiv del dk^&elg elciv, cd 8i imSfyovTai to ipev- 
dog, olov So^a xal boytci/Mg, aEj&ij S1 cel kniGTTifUti xal 
vovg.

Met. 10, 8 B. 1065 a 33.
Atb dbi^og1^ dvOoMTtlvw toyiøfup xal aiTtov xccta 

ovp-ßeßrixög, anbüg 5’ ov&evög.
De an. 2, 3 B. 415 a 8.

Olg fiév "/ao vmxQxet Zoyrøiog tmv cp&apTMV, tov- 
Tocg xal Ta Xourtd rcdvTa, oig 8 ixeivMV 'éxaoTov, ov naOL 
ÅoytG[iog 2).

Analyt. post. 1, 32 B. 88 b 11.
AlSl [liv -/eMticTotag, alSl Se boytOtiMV, ai8l Öe la- 

TQlXTjg 3).

AIIAH2, AHA0E2.
'Anläg

er et Udtryk, hvoraf Aristoteles meget jævnlig be
tjener sig for at betegne, at et og andet Begreb 
udsiges i sin Almindelighed, saaledes som det uden 
særlige Bestemmelser, Hensyn, Betingelser eller Ind
skrænkninger efter Sagens egen Natur og den sæd
vanlige Sprogbrug er at forstaae. Aristoteles har selv 
forklaret Ordet i

*) Nemlig det Tilfældige Tv/ij).
a) De Væsner, som have de hoieste Livsvirksomheder 

(som Tænkning), have ogsaa de lavere (f. Ex. Sandsning og 
Bevægelse), men ikke omvendt.

3) Nemlig Ordet staaer her i den specielle Be
tydning af Regning, Regnekonst.

3
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Top. 2, 11 B. 115 b 29.
To 8’ ånlwi Igtiv b p.rßtvog nQOGTS&évTog åpsZg, 

oti xalov kGTiv i} to IvuvtIov.
og kort efter

wove o' av ui'iSivo^ ftQOGTi&sijTvov 8o7.v eivai xaköv 
77 aiG/^bv i} äHo ti tmv toiovtmv, anku^ (»iO^GtTaL.

Dette Ord antyder saaledes snart de ved Ab- 
straction dannede Fælledsbegreber, snart de indholds
rige, Tingenes Væsen og alle Differentser omfattende 
Begreber. Ogsaa dette har Aristoteles udtrykt i

De gen. et int. 1, 3 B. 317 b 5.
Tb 8" än)M$ t^toi to komtov Gr/uaivei xa&’ éxdarr/v 

zaTr^ooiav tov ovto^ i] to xadoLov zai to actvTa ni- 
QlfyoV.

Vi ville nu anføre en Række af Exempler til 
at oplyse Ordets Brug i forskjellige Retninger1}.

Top. 6, 4 B. 141 b 3.
To fiév ovv 8ta yvioQifiuréQMV elQijO&ai tov 

ooov Sr/wg sgtiv IxXaßelv’ ?/ /dp si dyvaiGTO-
Tspwv i} el -iiftiv å'/vcoOTOTégcov — d%Zwg pev ovv -/vm- 
pt1«wrepoi’ to ngoTeoov tov vGTégov, oiov GTvyfiii 7Q«!*- 
uijg xal yoauitrj irtiné8ov xal TuttsSov GTegeov., xa&ane(> 
xal fiovag aotOuov — t^iiv 8’ ävdnaltv ivioTe ov^ißai- 
ver ftccÅiGTa ya^ to GTe^eov vztb Tipt aiG^Giv nimev xtI.

Eth. Nic. 1, 2 B. 1095 b 2.
’/IqxtLov pév ovv dnb twv yvojinuujv^ ravTa 8é 8it- 

tmq' Ta uév ^ao rtalv Ta 8’ änbüg.
Anal, post. l, 2 B. 71 b 33.

’) See herom Zeller I’hilos. der Griechen 2 Deel Pag. 
382. Trendelenburg til Aristot. de an. Pag. 337-340. Schweg
ler til Arist. Metaph. 4 Del. Pag. 4ö.
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flgoTega S iGTi xai yvwgifiWTtga di/ug- ov '/ag 
ravTov ngoTegov Ty qvGei xai ngog liitag ngoTegov, ov 
di- yvoioipwTSQOV xai ypiv yviagtpMTsgov. Zé/w dé ngog 
yuäg (dv ngövega xai yvcogi(iiÖTega tu i/yvTsgov rys 
aiG&qGecug, anküg dk ngoTsga xai yvwgifuoTega Ta nog- 
gioTsgov eßTi di noggtoTaTi» (dv Ta xadokov fiahara, 
kyyvTa.TM de Ta xaff kxe.ßTa.

Phys. 1, 1 B. 184 a 16.
Ildfvxe de ix rdv '/vo)gt(iwTegiov ytüv y ddog xai 

GaipeGTegtav kni Ta oacpeGTega' Ty epvGei xai yviogi^d- 
Tega' ov pag Taura y(üv Te pvo giiia xai arMög.

Hvad der i denne Sammenhæng hedder dn?Mg, 
udtrykkes ogsaa ved Ordet cpvGei. Saaledes ogsaa i

Anal. pr. 2, 23 B. 68 b 35.
([>vGei ftev ovv ngoTegog xai pva>gi(iojTegog 6 dia 

tov uéoov GvkkopiGfiog, ypiv d’ evagpeGTegog d dia Tyg 
iTtapwprig.

Et andet JJdtryk findes i
de an. 2, 2 B. 413 a 11.

Enei d’ lx tmv aGaipwv utv (pavegioTégatv de yipve- 
rai to Gacpeg1) xai xaTa tov io/ov1) yvwgipoJTegovt 
rtstgaTéov rtäkiv ovrivg enskdeiv negi avTyg3^.

Som det for os erkjendeligere fremtræder alt- 
saa det Concrete, det Empiriske, det Enkelte og 
det Sandselige eller det, som ligger Sandsningen

*) Om Forskjellen imellem td oaqég og to åylov eller 
ijarfodv see Waitz til Organon 2 Del Pag. 327.

2) Derfor ogsaa Met. 4,11 B. 1018 b 32 xaiu .(dv ydg 
tov lo-/ov (o: anidig) tu xaddl.ov ngoTtou, xaiu de iyv 
»iotdyoiv (3-. y(tiv) Tti xa9' l'xuora. See (let anførte Steö 
Anal. post. 1, 2 B. 71 b 33.

3) i. e. Tyg yjv/jiQ.
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nærmere, imod det Abstracte, det Principielle, det 
Almindelige, fra sandselig Anskuelse mere fjernede, 
Phænomenet imod Begrebet, Tingens Tilværelse imod 
dens Aarsager og Principer (to oti imod to §ioti), 
Inductionen, som gaaer ud fra det Enkelte, imod Syl
logismen, der udgaaer fra det Almindelige. Mod
sætningen betegner altsaa Aristoteles som det, der i 
sig selv, efter sin Natur eller sit Begreb, uden Hen
syn til det erkjendende Subjects Standpunkt er in- 
telligibelt: thi han mener, ligesom Plato, at kun del 
Almindelige kan være Gjenstand for sand Viden, og 
at der om det Concrete og Enkelte hverken gives 
Definition, Bevis eller nogensomhelst videnskabelig 
Erkjendelse, men at vi paa Grund af vor Indskrænk
ning maa gaae ud fra Forestillingerne om det En
kelte og Concrete.

Paa lignende Maade er det at forstaae, haar 
Aristoteles taler om tu cmXüg åya&d.

Eth. Nie. 5, 2 B. 1129 b 1.
’Enei Öt xai n^eovixTgg b abixog, negi Taya&a sorai, 

oi) nävTa, aBa nsQi boa evTvyla xai aTvyia, a kori giv 
anÄcög åei dya&ä, tivI b’ oix del. oi S’ av&gwnoi Tavra 
sv^ovTab xai biüxovoiv bei b ov, akii evyso&ai giv Ta 
anküg dya&d xai avroig dya&d eivat, aigslo&ai Sé ra 
airroig dya&d.

Pol. 7, 13 B. 1332 a 21.
Kai yag tovto biugtOTai xara Tovg g&ixovg löyovg 

OTi TOiovTOg ioTtv b onovbalog, m dia Tgv dgerijv [ra |
ÉOTi Ta dni.dg ayada^f.

*) Jeg har allerede i mit Program for 1845 Pag. 28
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Eth. xVic. 7, 13 B. 1152 b 26.
Tb aya&bv di/ng (to its.v ydo änkni, to Sk tivl). 

Top. 3, IB. 116 b 8.

Kai to ccsrlng ayadov tov tivI aigtrnTsgov, olov 
to vyid&ff&ai tov TigvEO&aT to giv yag ånkwg ayaSov, 
TO 81 Ttvl, T(ö SeOLlévn TOubg.

Eth. Nie.' 3, 6 B. 1133 a 23.

<baTéov ankwg giv xal xca ahföuav ßovkgTov eivat 
r aya&ov, ix.MiTip 8i to cgaivoutvov' Tn giv ovv ortov- 
Saln to xar dkg&stav tlvai, Tn 81 cpavkn to tv/ov.

Eth. Nie. 5, 13 B. 1137 a 26.
”Egti 8i Ta Sixata iv tovtoig, o tg uéreGTi tüv anHii^ 

åya&wv, e'/ovoi 8’ vasQßokgv lv tovtoi$ y.al ’ékksnpiv.
'^nküg äya&d ere altsaa ikke blot de absolute 

Goder, men ogsaa de Ting, der i sig- selv, ifølge Sa
gens egen Natur ere Goder, om de end formedelst 
den Enkeltes ethiske Svaghed eller abnorme Tilstand 
i visse Tilfælde kunne ophøre at vise sig som saa- 
danne. Saadanne Goder fortjene altsaa i sig selv 
at attraaes; de ere, som det hedder i Eth. Nie. 7, 
6 B. 1147 b 24 algsTa utv xa& avrd ‘é/ovra 8’ 
vnegßolgv1'), De kaldes ogsaa ib. B. 1148 a29 TK (f>V- 
get xaka xal ä/a&d3'). De høre med til den fuld
komne Lyksalighed (eievygla, svggsgia, yfiggyia')- I 
Modsætning dertil betegner to tivi dya&bv hvad del

vist, at dette Sted hos Aristoteles er urigtigt forstaaet af 
Oversættere og Fortolkere, samt at rd maa udelades. See 
ogsaa Etil. Nic. 1, 9 B. 1099 a 13 roi; åi qikoxuloiQ løTiv 
billa TU q-vøn båta.

’) Som Exempler anføres ring, rif<g, nkovroi.
3) Soja Exempler anføres vgig, tixvu, yorns.
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ikke i sig selv er et Gode, men hvad der under 
visse Omstændigheder, formedelst en vis Svaghed eller 
Feil hos den Enkelte bliver et temporairt Gode for 
ham1). Men da Sligt altid er abnormt, maa den 
moralske Bestræbelse gaae ud paa, at ra ayaOå 
for hver Enkelt kan blive avrw aya&å, ligesom den 
intellectuelle maa arbeide hen paa, at Ta yva>- 
oiua kan blive ai>Toj -yvidgiua. Derfor Metaph. G, 4. 
B. 1029 b 5. Kcutovto ’éoyov éøTiv, uGniQlvTalsnqå^ei 
to noirjGat éz twv ézdario dya&öiv Ta dyaOd
ixaGTa dvadd , ovTug éz tüv aura ‘yvwQiUMTtywv tu 
Ty <pvGU yvwQtua avra '/vd>Qtp.a.

Eth. Nie. 5, 14 B. 1137 b 24.
did Slxaiov tiév éøTi , xai ß&Tiov Ttvog Srzalov, ov 

tov artküg Sé, d.ké.a tov Sia to anfMg afiaQT^aaTog xai 
éøriv avTy ?; tfvGig y tov émuzovg, inavoQ&uua vo- 
uov, y élKtinei Sid to y.addlov.

Ogsaa her betyder to anküs Sizaiov det, som i 
sig selv, efter sit Begreb er retfærdigt, altsaa det 
ethisk Retfærdige. Talen er paa dette Sted om Bil
lighed (énisizila) som et nødvendigt Complement til 
det Legale eller den positive Ret (rd vo^uzov Sizaiov'). 
Det Billige staaer høiere end det i en vis Retning 
eller i indskrænket Betydning Retfærdige (ti Slxaiov) 
o: det positiv eller legal Retfærdige, og afgiver et

’) Derfor Eth. TSic. 8, 7 B. 1157 b 26 Sozti yap qi1.rt- 
tov xai ulytTov to dn)Mq uyaDdv i/ txaøno åt to 
UVT(~> TOIOVTOT. I

df.aig — anhüg.
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Correctiv eller Complement dertil, der hvor den po
sitive Ret i sin Almindelighed1) ikke udtømmer En
kelthederne eller rammer den concrete Virkelighed, 
Tb änlüg Sixcaov kaldes ogsaa tpveixbv dizaiov2) i Eth. 
Nie. 5, 10 B. 1134 b 18. Ligesom den naturlige 
eller ethiske Retfærdighed her modsættes de positive 
Lovbestemmelser, saaledes modsættes den ogsaa Stats
retten (to nolirixbv SizaMv2y). Saaledes i

*) Dette betegnes ved Ordet xa&blov eller anlüg, der
som Synonymer antyde den abstrakte Almindelighed.

3) Ligesom ogsaa ved yvwgipog og aya^og afvexler 
anlüg her med (pvati.

3) Saaledes tales endnu mere specielt om to Slxacov 
to ÖT]f.ioTixöv el. S^poxgavixov, to oltyagyixbv dixaiov, 
den demokratiske, oligarchiske Statsret Pol. 6, 2 og 3 B. 
1317 og 1318.

4) Met. 10, 8 B. 1065 a 1 lan åi to ßvnßtßi)xbg o yiyvt-

Pol. 3, 13 B. 1284 b 15.
/hb zaTa Tag buokoyoviiévag ujrspo/ag ^ei ti Sl~ 

xaiov nokiTizbv b lo'/og 6 nsgl tov baTgaxiß^öv — iv 
uiv ovv Talg naQexßeßijxviaig nokiTeiaig oti uiv ISitz ovfi- 
(figu xai Sixatbv iOTt,, cpavegbv' tawg Si xai oti ov% 
anlüg dtxaiov, xai tovto yavsqov.

Ostrakismen betragtes nemlig af Aristoteles som 
et politisk berettiget, statsretligt, om end Retfærdig
hedens sande Væsen modstridende Correctiv mod Feil 
i de extravagerende Statsforfatninger, Demokrati og 
Tyranni.

Den samme Betydning ligger til Grund, hvor 
anlüg modsættes xava ßv[ißtß)]xöi;*) f. Ex.



40

Eth. Nic. 8, 6 B. 1157 b 1.
Elg ravra Sé r« t'idrj r^g (f>Aiag ViVifiiji-iivrig oi ptv 

cfavkoi eaovrai yt/M St riSovijv i; to "/qv^iuov, ravr/j 
ou.ouii ovvig, oi 8’ dya&oi 81 avroiig1) tfüof i; 
åya&ol. ovToi uiv ovv åm^wg tf lioi, ixüvoi Se xatd ovu- 
ßsß^xog.

1) Si avTovg er altsaa = ilnXöig og modsættes paa 
samme Maade xaid ovußtßTixög, f. Ex. Eth. Nie. 8,4 B. 1156 
b 10 di, avTovg ydp ovviog f/ovoi xal ov xard ov/jßißt]xog.

z) Baade i sig selv, ifølge sit Begreb, og i Relation til 
Venner.

De Gode ere Venner ifølge Sagens egen Natur, 
som Gode, de Slettes Venskab bærer Tilfældighedens 
Character. Om de Gode siges ib. cap. 4 B. 1156 
b 12.

Kat eariv éxdregog ånÅwg2) d'/a&og xal tm cf^co' 
oi dyaihn xal dnlwg dya&oi xal aEhjkoig oytliuoV 
op-OMg Ss xal ^Seig’ xal yag dn/.Mg oi dya&oi ^Stlg xal 
dEh'ß.oig —■ to te dnküg dya&dv xal TjSv drOMg iorlv.

Metaph. 1, 7 B. 988 b 15.
Ov yaq dnd.dg diO.a xava CviißeßriX.og Xtyovdi.

Talen er om Grundprinciperne for Tilværelsen. 
Af disse siger Aristoteles, at Finalprincipet kun føst 

tui /.tiv, ovx au ål ovå' arayxrjg ovå a>g tril to noiv. 
See Waitz til Organon 1 Del Pag. 442 og 2 Del Pag. 302. 
Trendelenburg til de anima Pag. 188. Imod z«r« ovußtßi:- 
xåg sættes ani.Mgy XIL& avTo og qvoti, Ord, der alle an
tyde det i Sagens Begreb og Natur liggende. I en anden 
Betydning kan der være Tale om to ovplitßrjxog xa^ avto. 
See Schwegler til Arist. Metaph. 3 Bd. Pag. 123, 124 og 243. 
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cr antydet i de tidligere Systemer. Thi Ånaxagoras 
og Empedokles og Eleatikerne fremstille ikke det 
Gode i sig, efter sin egen Natur, som det absolute 
Maal, skjondt de vel betragte deres Principer som 
noget Godt.

De interp. 11 B. 21 a 14.
4 to ovS b axvTsvg ayetd-og, Mia £c5ov Si-

novv' ov yag xutcc Gv^ßeßigxög.
Met. 10, 8 B. 1065 a 33.

Mho aSiß.OG^ dv&QMJilvM lo'/iopa xal ahcov xara 
Gvnßeßgxög, ankwg S ov&svog.

Nær til den ovenomtalte Brug af artlug grændser 
Betydningen af: absolut, ubetinget, i alle Tilfælde, 
aldeles3').

Mechan. 1, 24 B. 856 a 38.
Ovxovf ro avTo XIVet ån)MG åV' sgtiv dig.

Met. 4, 10 B. 1018 a 30.
r£iv f åtatfoga fu/tOT^ l] ctnkwg i] xatå ysvog i) 

xaT etSog.
Eth. Nie. 2, 4 B. 1105 b 32.

Ov yda — yjéytTM o and.dig wj/i^ousvog akd b 
tim g.

Met. 8, 6 B. 1048 a 28.
Ov udvov tovto Åé/ouev dvvaTov o nétfvxs xtvsiv 

di.Xo 1) xivtla&ai vri ai.Åov i] anXdvg g noånov tiv« 
dlka xal érsgeog.

Met. 9, 1 B. 1052 a 19.

*) f] TV/l).

2 ) See Wailz til Organon l Del Pag. 354.
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7’6 Ts paQ Gvve%ig zj änidg ij faxliGTa yt to yuan 
xai i«; ar/d /njdl SeGpü.

Met. 6* 5 B. 1031 a 12.

"Oti piv ovv — to tI ijv stvai q /tovov1) tüv ov- 
gimv tGTtv f.ii(7.iGTa xai ttoojTcog xai ändüg Sijkov.

Met. 7, 1 B. 1042 a'29.

Toltov Si to ix tovtoiv, ov yévtGig itovov xai <p&ooa 
Igti, xai ^woiGtov artidg2).

Met. 6, 4 B. 1030 a 22.
To tI Igtiv an/.üg fdv rij ovala, nüg Si roa; ä).- 

/.oig3d
Met. 8, 8 B. 1050 b 16.

'AnÅMg Si (tpdaQTov) to xaT ovoiav^.
Anal. post. 1, 2 B. 71 b 9.

’EnlGTaoOai Si oi6fie&’ 'éxaGTov änlüg — orav TtjV 
t air lav oiaiueSa pr/vbjGxeiv, Si yv to rrocr/ua iortv, 
ori ixelvov adla icTt, xai (.dj ivSfyeG&ai tovt ciUmg 
^etv.

De somn. et resusc. 2 B. 455 a 9.

’) Bekker læser her efter et enkelt Haandskrift, 
npaatvivlellg urigtigt.

2) Modsat r<u Zoyw /wo/oror. Talen er om de 2 ovalai. 
Stoffet og Begrebet eller Formen (som er /u^igtov tü Zo/w)og 
tlen af begge disse Momenter bestaaende viola, der ene har 
en absolut, selvstændig Existents.

3) to zi loTiv tilkommer absolut og i strengeste For
stand kun en viola, men de ovrige Kategorier blot i en 
mindre streng, seenndær Betydning.

4) Absolut forgængeligt er, hvad der efter sin oiala 
er forgængeligt, modsat de andre Kategorier, som xaza 
TiiTtov l] xaza nooiir i] noiov.
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’Aövvarov S’ éorty ’) ånoiavovv diodriGiv 
alG&clvsGd-ai to xa&tvSov gäov.

Eth. Nic. 1, 5 B. 1097 a 33.
^InlMg Si] tIX&iov to xa& avTO aigtTOV dti xai 

prjS&toTt Sl aV.o.
De an. 3, 10 B. 433 b 8.

(balvtTui yag to ijSi] i. Su xal dn'ÅMg ySv xai etya- 
hov ctTtl.ug Sta to ui] dgäv to på).kov2\

2) Talen er om de moralsk svage, der henrives af Be- 
gjærlighed.

3) Den bedste Statsforfatning er den, der mest tilveie- 
bringer Statens tvdaipoi la; denne bestaacr i Dydens Virk
somhed, en Virksomhed, der ikke blot gaaer ud paa det un
der visse Forudsætninger Nødvendige, men paa det absolut 
Skjonne.

') Nogle antage Ilden for den egentlige Aarsag til Le
gemernes Næring og Væxt; men den er en underordnet Aar-

Derhen hore ogsaa de Steder, hvor anliSs i Be
tydning af det Absolute, Forudsætningsløse modsæt
tes vnodéaeiog, hvad der kun under visse Forud
sætninger finder Sted eller kommer i Betragtning.

Pol. 7, 13 B. 1332 a 7.
<l>auiv Sé — ivégyeiav eivai xal zgijøiv ägsT/ig ti- 

kdav, xal TavTi]v ovx vnoO'lGcug dlX å^iÅiög3).
Pol. 3, 5 B. 1278 a 4.

OvS' ol nalStg wGavTwg noXlTat xal oi dvS'gtg åi.X 
oi påv anlüg, oi S’ ircodéascog.

De an. 2, 4 B. 416 a 13.
To Så awairtov ptv mag Igtiv ov uijv änlüg yt 

aiTtav3').

’) Saaleiles ogsaa Top. 6, 6 B. 145 a 6.
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Eth. Nic. 5, 12 B.. 1136 b 21.
ETegov yåg äya&ov, ei eTvyev, in7,eovéx.Tet, olov So- 
y Tov ani.oig xcikov ').

Eth. Nic. 1, 1 B. 1094 b 27.
"ExaCTOS Si. xgivei xa7,üg a yiväßxet, xcå tovtwv 

i-srlv åya&bg xgtTijg. xaff 'éxaciTOV aga b nenaiSeviu- 
vog, cctZw? <5« b negi nav nencaSevuévog.

Eth. Nie. 2, 2 B. 1104 b 24.
dtb xcå bgtLpvTac Tag ågeråg åna&eiag Tivag xai 

j/gsiuag' ovx ev Si ort ån?Mg Uyovm, å.7X ovx åg Sei, 
xai ibg ov Sei, xcå ore, xcå oaa åUa ngoGri&ecai.

Eth. Nie. 6, 6 B. 1148 b 7.
Olov xaxbv laTgbv xai xaxbv vnoxgtTyv, ov ån/Mg 

ovx åv einoiév xaxbv.
De an. 3, 7 B. 431 a 6.

77 yåo xivyoig tov åreXovg évégyeia2^ yv3\ y S 
ån7.0ig ivégyeia éréga, y tov TETS/.eGLdvov.

De an. 3, 2 B. 426 a 26.
A7ål ixeivoc ånioig e7,eyov negi tow i.eyofiÉWJV ovy 

åniMg 4).

sag, en blot Betingelse; den absolute, egentlige Aarsag er 
Sjælen.

’) Den, der yder Andre niere end sig selv, vinder dog 
maaskec paa en anden Side, nemlig i Ære og i det. som ab
solut (uafhængigt af Andres Dom) er skjønt.

*) Bevægelsen (Overgangen fra Mulighed til Virkelighed) 
er det Ufuldendtes Virksomhed, den absolute Virksomhed til
horer det Fuldendte.

s) Ved Imperfectet henvises her, som ofte hos Aristo
teles, til tidligere fastsatte Definitioner eller vandne Resultater.

4) De ældre Philosophen eller Physiologer talede ubetin
get og absolut om det, der efter sin Natur er betinget,
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Meteor. 4, 4 B. 382 a 14.
utv ovv axhigov q palaxöv to dn/Mg toi- 

OVTOV, Ttoog tTtOOV Sé TtOOS éxilVO T010VT0V.
Ofte kan det oversættes ved:
Overhovedet, naar man sammenfatter alle En

keltheder under et almindeligt Udsagn.
Anal. pr. 2, 23 B. 68 b 9.

"Oti S ov (låvov oi SiaXexTixoi xai ånoSetxTixoi GvÅ- 
hoyid(ioi Siet Tmv nQoei>Qij(iévojv ylvovrai GyijfiaTwv, ak).a 
xai oi ^riTOQixoi xai ånÅwg ijTißovv nißrig xai xa& 
onoiavovv uéOoSov, vvv av Xexréov.

Top. 6, 3 B. 140 a 35.
Olov iv Tai tov dvOodrtov ^oya to inißTiju/jg Si- 

xrixov nQOGTi&ev moSoyov' xai yap dqaiQedévTog tov
tov o kotnog Zo/og iStog xai Srflol t^v ovßiav. atiküg 
S eineiv, etnav rurMoyov, ov defaiqe&évTog to i.oinov 
Siflov noiii to oQigofisvov-

Jb. 6, 6. B 145 a 8.
‘Mug Slinitv, xad’ ooa cM.oiovrai to s/ov, ovSev 

TovTuv StcupOQa Ixsivov.
Eth. Nic. 1, 6 B. 1098 a 8.

To S’ctvTO cfap^v ’éoyov siv at tco yévei rovSt xai 
tovSs ortovSaiov, äaneo xi&aoi6TOv xäi ortovSaiov xi&a- 
oiGTOv xai anÅtåg Si} tovt kni navTwv.

Uden nærmere Bestemmelse, abstrakt.
Top. 2, 11 B. 115 b 3 og 11.

IJctfav ti. ti (iä)d.ov xai ijTTOv Åéysrai, xai cenlMg 
vnä^ysi.

Tov avTov Sé tqokov exemiov xai éni tov xara 
ti xai noré xai nov’ el ydo xara ti IvStyerai^ xai 
anküg éviéyiTai.
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Anol. pr. 1, 1 B. 24 a 23.
22öT6 eGTai ßvkloyißTixy aiv -ngÖTaßiQ aJt/Me xarct- 

(f aßiQ y äatocfaßis Tivog xaTaTivog tov eloyuévov tqotiov, 
dnoSuxTixy Si, tav åhy&yg y —■ StalexTixy —‘
tov (faivoulvov xat IvSQov

Met. 1, 3 B. 983 b 13.
Ovbi tov ^uxoaTyv ‘yiyve.G&at cg/m/ drdv '/iyvy- 

Tat xakbg y fiovßixdg.
Met. 4, 15 B. 1020 b 32.

Aiy&Tai Si Ta piv TtQiÜTa x.ut äoi&p.bv, y daXws 
i'] MQt^uévwg rwbg avTov$ 1/ nooQ iv, olov to (liv SinÅä- 
ßiov nybg iv ccQi&p.og wQißuivoQ, to Si noManldßiov 
xaT aot&yov TiQOg tv, ov/ dotouivov Si, olov TovSe y 
tovSs.

Met. 8, 7 B. 1049 a 22.
Olov to xißuTtov ov yyivov ovSi yy, «Z1« S,vXi.vov' 

tovto /ao Swcatti xtdäriov xal v),y xißwTiov avry, 
anXÜQ uiv tov ctTtlüg, tovSI Si toSI to ’ßviov.

Eth. Nie. 7, 6 B. 1149 a 16.
"ilßmQ ovv xal [io'/&yqia y uiv xaT avOownov 

dniMii Xé/tTai, uo/ßyQia, y Si xavd nQoß&^ßiv, ori 
&yQiuSyg y voßyuaTioSyg, ankÜQ Sov, tov uvtov tqohov 
Syl.ov, oti xal äx.Qaßla ißTiv y (liv d-yQ^Syg, y Si voßy- 
{.laTwSyg, anXdg Si y xara Tyv av&ou^ivyv dxol.aßlav 
uovy.

Ib. B. 1148 a 10.

’) Med Hensyn til Syllogismen er det ligegyldigt (orJeV 
iioiou, siger Aristoteles kort foran), om Udsagnet er 1 en 
apodiktisk eller dialectisk Form. er altsaa: uden
nærmere Bestemmelse, 1 Almindelighed, uden Hensyn til den 
her indifferente Distinction mellem det apodikliske og dialec- 
tiske Udsagn.
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’Ay.oaTipg ') Zéysrat, ov xara npéa&tatv, oti %spi 
Tabs, xa&dnsp op/ijg, dl.X unlüg povov.

Met. 6, 1 B. 1028 a 30.
"ilars ro nparrwg bv xai ov Tt bv akX ov ankwg > 

ovaia av sig.
De interpr. 1, 1 B. 16 a 16.
Kai pap o rpay&aifog2} agualvst ptv ti, ovnu bl 

dky&lg rpevbog, lav ,tt^ to tivab npoors&p, g an lüg 
g xara ypbvov.

*) Axpaala uden nærmere Bestemmelse gaaer altid paa 
legemlige Nydelser.

2) TpapAagog, en Buklijort, betegner hos Aristoteles 
noget Urimeligt, Modsigende.

3) En almindelig, til det pliilosophiske Sprog ikke hen
horende Betydning, hvori Ordet forekommer, er: enfoldigt. 

Meteor. 2, 7 B. 365 a 25.
flgoQ ptv ovv Tavryv rgv ultiav otdtv tøM$ 

i.tytiv tog hav unkiüg tipyptvyv.

Derfor simpelthen, ligefrem.
Meteor. 4, 4 B. 382 a 17.

’£nsi bl npog ryv aia&gaiv nåvra xpivopsv ra 
alo&yrd, bglov bri xai to axlgpov xai to pakaxov 
dnlug npbg rgv aepfv wplxapev, ug usaorgrt ypupsvoi 
rf aepy*).

'Anlovg.
Adjectivet änkovg betegner

a) enkelt, usammensat.
Met. 10, 1 B. 1052 b 32.

IIavTa-/ov pap to iiItqov lv ri g^rovat xai dbtaipe- 
Tov’ rovTO bl to anÅovv r] tc5 noim i/ tq5 noaü.

Anal. post. 1, 23 B. 84 b.
Kai üanep lv rolg ällaig y apyg anl.ovv.
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Met. 12, 3 B. 1078 a 9.
Kai l)Gq> dg av negl nooreguv TÜ kd'/m xai ånkov- 

Grioviv, togovko päkkov fyei to axotflig' tovto di to 
dnkovv IgtI.

De poet. 21 B. 1457 a 31.
'Ovöitarog di eidg to piv änkovv (dnkovv de Zé/w 

o pg ix GgpaivovTojv Gvyxerrai, olov yg), to di binkovv.
Derfor om Elementerne tu anka cdjpaTa eller 

blot Ta anka.
Met. 4, 8 B. 1017 b 10.

Ovala kéySTai Ta ts dnkä GwuaTa, olov yg xai nvg 
xai vda>().

Met. 7, 1 B. 1042 a 8.
Hvo, vdojo, ägg xai Takka Ta dnkä cwpara.

De an. 3, 1 B. 424 b 30.
Toig dnkoig, ké^u d‘ olov digt xai vdari.

De part. an. 2, 1.
xha piv ovv TavTag Tag alrlag Ta piv dnkä xai 

opoiopegg, Ta ci GvvdtTa Xai dvoixoioaeorj t div (iooImv 
iv Toig C,aotg iGTtv1). .

1) Der skjelnes mellem de ensartede stofagtige Dele, 
f. Ex.Kjod, Been, Bind, Fidt, Galde, Melk, og de sammensatte, 
organiske Legemsdele, f. Ex. Hovedet, Hænderne. See De 
part. an. 2, 2 B. 647 b 10.

b) absolut^ uden nærmere Bestemmelse) abstrakt) 
almindelig.

De gen. et int. 1, 3 B. 317 b 34.
Heoi TovTiov ovv ngayuaTevriov, xai Tig diria tov 

yéveGiv ael elvai, xai TijV dnkijv xai TijV xara uioog.
Ib. 3.

T/g p.iv ydg yévsGig ix ^iii bvrog Ttvog, olov ix tov 
uil kevxov, i} /.il; xakov, i] di cinkij ilg dnküg pi] dvTOg.

file:///.il
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Phys. 5, 1 B. 225 a 12.
'H piv ovv ovx li. vTtoxEtfiévov elg viroxetuivov fieta- 

ßolq xav åvTiifaniv ytviois Igtiv, ;; fitv anJ^s iinlFi, 
y Js TIS TLVOS ')•

’) I Betydningen enfoldig forekommer Ordet, f. Ex. t 
Meteor. 1 , 3 1!. 339 b 34 Z/«r juq unkovv ro TOf.u%tn’ 
fuxgov ToiQ flvm n~>v qtgofitvrov rzoorov, ori
qalvtiat tftwpovo/r ijfitv tvvtv&tv orTtag.

4
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Skolens Disciple.
Ved Examen artium, som afholdtes i Skolen i Juli 1848, 
afgik til Kjøbenhavns Universitet 8 af Skolens og Opdra
gelsesanstaltens Elever, nemlig Adam Vilhelm Hastrup, 
Jens Mathias Leth, Jens Vahl, Ludvig Vilhelm Winding, 
Christian Kobhe, Harald Schau, Carl Rudolf Emil Vind 
og August Unna. Til 1ste September udgik 1 Elev og 
1 skolesøgende Discipel. Saaledes var Antallet ved det 
forrige Skoleaars Slutning 104. Efter Indlemmelsespro
ven den 1ste Sept. optoges 30 nye Disciple (blandt disse 
2 som Elever), saa at det hele Antal derefter steg til 
134, af hvilke 21 vare Realister. 1 Aarets Lob ere 
5 Elever og 5 skolesøgende Disciple udgaaede, og 3 
nye skolesøgende Disciple optagne. I de udgaaede Ele
vers Pladser ere skolesøgende Disciple efterhaanden op
rykkede. Skolens nuværende Disciple udgjore (til 1 Juli) 
127 og ere saaledes fordelte:

VI Klasse 11
V Klasse 15

IV slud. Kl. 23 
IV Realkl. 7 
Hi stud. Kl. 25 
IH Realkl. 9
Il Klasse 20

I Klasse 17
Realklasserne have udgjort egne Afdelinger med særskilt
Undervisning i alle Fag. Hvormange af Disciplene i I 
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og II Klasse iler ere bestemte til Realundervisning, kan 
ikke siges med Vished, da Undervisningen i disse 2 Klas
ser er fælleds.

Skolens Lærere.
Med Skolens Lærere er der i dette Skoleaar fore- 

gaaet felgende Forandringer:
Cand. polyt. Krarup Hansen constitueredes til Lærer 

ved Skolen under 7 Aug. ISIS.
Den constitnerede Lærer cand, theol. I. F. Inyers- 

lev udnævntes til Adjunkt under 15 Aug. 1848.

Under 17 Juni 1818 blev det overdraget Rector at 
holde Forelæsninger i latinsk I’hilologi ved den akade
miske Læreanstalt i Vintersemestret 1818-1849. Han 
læste over de af Madvig udgivne poelarum aliipiot Lati- 
norum carmina selecta carminumve partes. I latinsk Lit
teraturhistorie lagde han Tregders Haandbog til Grund og 
naaede heri til § 70.

Under samme Datum blev det overdraget Adjunkterne 
C. Hansen og Jacobsen at holde Forelæsninger i samme 
Vintersemester over Statistik og Zoologi.

Under 29 Nov. 1848 blev det Overlærer Jorgensen 
overdraget at fortsætte og slutte de af den constitnerede 
Lector (nu Professor) Mundt begyndte, men ved hans 
Valg til Medlem af Rigsforsamlingen afbrudte Forelæs
ninger over Astronomien.

Under 27 Oct. 1848 blev det specielle Tilsyn med 
den under den akademiske Læreanstalt henhørende physiske 
Samling indtil videre overdraget Skolens constitnerede Lærer 
cand. pulyt. Krarup Hansen.
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Det specielle Tilsyn med Opdragelsesvæsenet har 
hele Aaret været overdraget til Adjunkterne Liebenberg, 
Blicher og Ingerslev. Nogle Inspectionsforretnlnger ere 
besørgede af Adj. C. Hansen, og Adj. Sibbern har, som 
sædvanligt, havt det nærmere Tilsyn med Orden og Ren
lighed i Klæder og i Bygningen samt den specielle Af
fattelse af alle Lectionstabeller og Examensschemata.

Undervisningsgjenstande, Lærebøger og 
læste Pensa.

Dansk.
I Kl. Bojesens Sproglære til § 47 med Undtagelse 

af Anmærkningerne. 4 Stile ugentlig efter Dictat.

II Kl. Bojesens Sproglære er gjennemgaaet helt. 
To Stile ere skrevne ugentlig, den ene efter Dictat, hvor
ved Reglerne for Brugen af Skilletegnene særskilt ere ind
skærpede, den anden som oftest enten efter Borgens Vei
ledning eller efter en forelæst Fortælling. Sjeldnere er 
en let Beskrivelse eller Oversættelse af Stykker af den 
franske og tydske Lærebog bleven benyttet til Stileøvelse.

I begge de ovennævnte Klasser er Analysen indøvet 
efter den i Sproglæren givne Anvisning. I Forbindelse 
med det Kjendskab til Sproget og den grammatikalske 
Færdighed, som herved opnaaedes, har Læreren tillige 
søgt at øve og skærpe Disciplens Foretand dels ved at 
lade ham mundtlig gjengive Meningen af det Læste, dels 
ved Anvendelse af Krossings Opgaver til Øvelse i dansk 
Stil. Hver Uge ere nogle Vers af Holst’s Smaadigte 
lærte udenad. Chorlæsning har, navnlig i 1 Kl., været 
anvendt hele Aaret igjennem.

III Kl. 2 Stile ere skrevne ugentlig og have be- 
staaet dels i Gjengivelse af oplæste Fortællinger, dels i 
Oversættelse af enkelte, lidligere læste, Stykker afHjoits
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tydske Læsebog. Disciplene ere jevnlig ovede i Oplæs
ning.

III Realkl. 2 Timer ere ugentlig anvendte til Stile
øvelse , som har bestaaet i at gjengive oplæste Styk
ker af forskjelligt Indhold. Da Formaalet fornemmelig 
har været at bringe Disciplen til med Færdighed og Cor- 
recthed at danne og sammcnføie Sætningerne, er Analy
sen jevnlig fortsat tinder Afbenyttelsen af Holst’s pro
saiske Læsebog. Hertil samt til Læsning af Stykker af 
Saxos Danmarkskrønike, Oehlenschlægers Aladdin og Vau- 
lunours Saga er en Time anvendt hver Uge.

IV Kl. 1 Stil er ugentlig skreven hjemme og har 
som oftest bestaaet i Skildringer af Begivenheder, histori
ske Personer, concrete Gjenstande af forskjellig Art o. s. v. 
Da Opgaverne derfor hovedsagelig have tilsigtet at ove 
Disciplene i at give klare og anskuelige Fremstillinger 
og i Forbindelse hermed at vække Sandsen for et vel
klingende og flydende Sprog, ere passende Monstre jevn
lig oplæste. Grundtrækkene af den nordiske Mythologi 
ere meddelte i Forbindelse med Læsningen af „Nordens 
Guder “ Mod Slutningen af Aaret ere Disciplene gjorte 
bekjendte med og anviste til at læse forskjellige Stykker 
af Holberg og Oehlenschlæger.

IV Realkl. Undervisningen har her i det Væsent
lige sluttet sig til den for den ovenstaaende Klasse an
givne Plan. Paa Stilen er anvendt 2 Timer ugentlig.

V Kl. Den ugentlige Hjemmestil har havt til For- 
maa! at bringe Disciplene til med storre Selvstændighed 
at behandle det ved den ovrige Undervisning indsamlede 
Stof. Naar Opgaverne derfor her have vedligeholdt en 
positiv Karakter, have de dog paa den anden Side været 
af en friere Natur end i de ovennævnte Klasser og til
lige ved en større Afvcxling med Hensyn til Gjenstan
dens Art havt til Hensigt at give den Enkelte Ledighed 
til i forskjellige Retninger at prove sine Kræfter. Holst’s
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Læsebog er af og til benyttet; men oftere liar man til 
Oplæsning valgt Stykker af Holberg, Oehlensclilæger, Hei
berg og Poul Moller. Mod Slutningen af Aaret bar Læ
reren tillige sogt at vække Interesse for den svenske 
Litteratur ved at anvise til Læsning af forskjellige Arbei
der af Sverrigs bedste Forfattere i den nyere Tid. My- 
thelæren er repeteret.

VI Kl. Den ene af de 2 ugentlige Timer er ude
lukkende anvendt til Stileovelser. Opgaverne have i Reg
len været af almindelig Natur og kun sjeldnere forudsat 
en speciellere Kundskab. Naar de derfor, navnlig i sidste 
Tilfælde, have givet Disciplen Anledning til i forskjellige 
Retninger at benytte sin Viden, have de dog væsentlig 
havt til Formaal at anvise ham til med Bestemthed og 
Klarhed al udvikle sin Tanke. Mundtlige Øvelser ere 
kun anstillede i Forbindelse med de skriftlige. De have 
derfor fornemmelig tjent til at understøtte disse, medens 
de tillige have tilsigtet at øve den Enkelte i at frem
sætte i et frit og tydeligt Foredrag, hvad han tidligere 
har gjennemtænkt og nedskrevet hjemme. At den danske 
Litteraturhistorie er efter Thortsen gjennemgaaet den sidste 
Periode, fra Udgangen af forrige Aarhundrede til den 
nyeste Tid; og samtidig hermed har ældste Afdeling re
peteret de i forrige Aar gjennemgaaede tidligere Perioder. 
Tillige er en kort Udsigt meddelt over den svenske Lit
teratur , og Prover oplæste saavel af danske som ogsaa 
af enkelte svenske Forfattere. Ti! sidstnævnte Brug har 
man benyttet de af det skandinaviske Selskab udgivne „ud
valgte Stykker.“ Metrikens vigtigste Regler ere ind- 
ovede.

Latin.
111 Kl. Borgens Læsebog fra Begyndelsen af 3die 

til det 43de Stykke i 6te Afsnit. Formlæren efter 
Madvigs Udtog. I Stile ere ugentlig skrevne paa Sko
len og rettede hjemme af Læreren. I den sidste Tid 
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ere Stilene efter at være gjennemsete og forsynede med 
Mærker gjennemgaaede paa Skolen.

IV Kl. Gæs. bell. Gall. I og II og Sall. Calil. 
Af Madvigs Grammatik er læst Syntaxen. En Stil er 
skreven to til tre Gange ugentlig.

V Kl. Cic. oratt. pro Sex. Rose. Amerino et in 
Catilinam 1-1V, Virg. Æn. II og cursorisk den storste Del 
af Sall. Jug. Af Madvigs Grammatik det for denne Klasse 
bestemte tilligemed det, der allerede er gjennemgaaet i 
IV Kl. Til Bojesens Antiqvitetcr er der henvist under 
Læsningen. To Gange ugentlig har Klassen skrevet en Stil, 
som er bleven rettet hjemme og gjennemgaaet paa Sko
len. Desuden ere engang hver Uge Stileøvelser, snart 
mundtlige snart skriftlige, foretagne efter Ingerslevs Ma- 
terialier. De mundtlige ere senere nedskrevne og ret
tede.

VI Kl. Hor. Od. I og II, de arte poetica, Cic. 
de ofl. I og Liv. IV. To Gange ugentlig har Klassen 
havt en Stil, som er bleven rettet hjemme og gjennern- 
gaaet paa Skolen. En Time er hver Uge anvendt til 
mundtlig Version fra Latin til Dansk efter Henrichsens 
Opgaver til Oversættelse, og hveranden Uge er en skrift
lig Version affattet efter samme Bog. Madvigs Gram
matik, Bojesens Haandbog i de romerske Antiqviteter og 
Tredgers Haandbog i Litteraturhistorien ere stadig benyt
tede, og af de to første visse Afsnit læste i Sammenhæng.

Græsk.
IV Kl. Bergs Læsebog S. 26-65. Formlæren efter 

Tregders Grammatik.

V Kl. Xen. Anab. V og VI samt Hom. Od. V og 
VIII. Tregders Grammatik er jevnlig benyttet og enkelte 
Partier af den gjennemgaaede særskilt.

VI Kl. Horn. Od. V og VIII, Herod. V til Cap.
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97, Xen. rnernor. Soer. III og Platons Kriton. De vig
tigste Afsnit af Syntaxen ere meddelte efter Madvigs græ
ske Ordføiningslære. Tregders Haandbog i Litteraturhi
storien og Bojesens græske Antiqviteter ere jevnlig be
nyttede tinder Læsningen.

Hebraisk.

VI Kl. B. De 3 forste Capitler af Genesis. De 
vigtigste af Bøinings- og Orddannelseslæren efter Whittes 
Grammatik.

VI Kl. A. Genesis VI-XXX. Whittes Gram, ind
til Ordfoiningslæren.

Tydsk.

I Kl. Riises lille Læsebog S. 5-103. Af Tillæget 
ere enkelte Smaastykker lærte udenad. Det Vigtigste af 
Boiningslæren er tilligemed Præpositionerne gjennemgaaet 
efter Hjorts Gram. Chorlæsning er anvendt.

II Kl. Hjorts Læsebog S. 16-58. Det Vigtigste 
af Formlæren efter Hjorts Gram. 1 den sidste Del af 
Aaret ere saavel mundtlige som skriftlige Stileøvelser an
stillede en Time ugentlig

III Kl. Hjorts Læsebog S. 74-100, 146-155, 
161-171. Formlæren af Sammes Grammatik er repeteret, 
og en Stil skreven ugentlig.

IH Realkl. Hjorts Læsebog S. 74-87, 127-132, 
134-146, 164-173, 183-185. Formlæren er repeteret, 
og tvende Stile skrevne ugentlig.

IV Kl. Hjorts Læsebog S. 231-251, 337-359, 
558-571. Enkelte Timer ere anvendte til cursorisk Læs
ning. Af Hjorts Gram, er Syntaxen gjennemgaaet med 
Undtagelse af enkelte Afsnit. En Stil er skreven hver Uge.

IV Realkl. Hjorts Læsebog S. 275-283, 337-363.
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Syntaxen er læst med Undtagelse af enkelte Afsnit. 2 Stile 
ere skrevne ugentlig. Desuden er en Time hver Uge 
anvendt snart til cursorisk Læsning, snart til mundtlig 
Oversættelse fra Dansk til Tydsk.

V Kl. Af Hjorts Læsebogs prosaiske Del S. 456- 
468, 536-558 og af den poetiske Del S. 82-109. Hver 
Uge er en Time anvendt til cursorisk Læsning. Gram
matiken er repeteret helt, og en Stil er skreven ugentlig 
snart hjemme, snart paa Skolen.

VI Kl. Af Hjorts Læsebogs poet. Del S. 94-162. 
Ilver Uge er en Time anvendt til Læsning af Goethes 
„Aus meinem Leben,“ og hver anden Uge ligeledes en 
Time anvendt til mundtlig Oversættelse fra Dansk til 
Tydsk. Der er ugentlig skrevet 1-2 Stile snart hjemme, 
snart paa Skolen. Desuden er en Udsigt over den tydske 
Litteraturs Historie meddelt denne Klasses ældste Afdeling.

Fransk.

II Kl. Bonings Læsebog for Mellemklasserne S. 1- 
45; deraf de 8 forste Sider udenad. Af Sibberns Stile- 
ovelser de 17 forste Stykker og af Abrahams’s Gram. det 
dertil Svarende samt Hjelpeverberne i den bekræftende 
Form.

IH Kl. Borrings Læsebog for Mellemklasserne S. 106- 
116, 132-143, 210-226 og 250-262. 1 forste Afsnit
af Stileovelserne de lige Numere fra 2 til 48 (undtagen 
18, 34, 10 og 46) samt 49. Grammatik og en Stil 
ugentlig.

III Realkl. 1 Læsebogen og Grammatiken det Sam
me som den ovennævnte Klasse med Undtagelse at S. 21 9- 
226 i Læsebogen. Af Stileovelserne de ulige Numere 1- 
49 (undtagen 43). 2 Stile ugentlig.

IV Kl. Borrings Etudes littéraires, partie en prose, 
S. 21-48, 109-138 og 330-335. 1 forste Afsnit af 
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Stileøvelserne mundtlig Ntim. 51, 53, 55, 57, 59, 61, 
63, 65, 67, 68, 70, 72, 74 og 76, og af andet Af. 
snit de lige Numere 2-21 (undtagen 12). I Gramma
tiken de til ovenstaaende Numere svarende Former og Reg
ler. der tillige ere indovede ved en ugentlig Stil efler 
Stileevelserne. Samme Fremgangsmaade er fulgt i de 
øvrige Klasser, som have Sti).

IV Realkl. Borrings Etudes liltéraires S. 21-33, 
109-138, 151-174, 212-256, 302-318 og 326-335. Af 
Slileovelsernes forste Afsnit mundtlig de ulige Numere 51- 
83, af andet Afsnit de ulige Numere 1-23 (undtagen 
19). I Grammatiken det Tilsvarende. 2 Slile ugentlig.

V Kl Borrings Etudes liltéraires, partie en prose, 
S. 227-289 og 404-138. Af Grammatiken Syntaxen 
S. 159-336 (undtagen 275-284). Reglerne ere indøvede 
ved mundtlig Stil efter Sdiberns Stileøvelser, og af do 
sidste er læst første Afsnit Num. 22-31 og andet Af
snit 1-35, 39-41, 43,45, 47, 49, 51, 53-59, 61, 63 
og 65. Formlæren er repeteret ved Analyse og en Stit 
ugentlig skreven hjemme.

VI Kl. Büchner und Hermann: „Handbuch der neu
eren franz. Sprache und Litteratur, prosaischer Theil“ 
omtr. 100 Sider. Borrings Etudes liltéraires, partie en 
vers, S. 60-139. Af Grammatiken ere Hovedreglerne re
peterede ved Analyse. Mundtlig Stil er anvendt en Time 
ugentlig efter Borrings franske Stileøvelser, og desuden er 
en Stil skreven hver Uge snart hjemme, snart paa Sko
len. Cursorisk Læsning er jevnlig anvendt.

Engelsli.

III Realkl. Mariboes Læsebog efter Sir Walter Scotts 
„Tales of a Grandfather“ S. 38-78. Sammes Formlære 
indtil de defeetive Verber. Disciplene ere øvede i Ret
skrivning efter Dictat.
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IV Realkl. Marryat „The Setllers in Canada“ S. 80 
165. Mariboes Formlære. Øvelser ere anstillede i Ret
skrivning efter Dictat, og en Stil er skreven ugentlig efter 
Mariboes Stileøvelser for 1848. Samme Rog er benyttet 
til mundtlig Oversættelse fra Dansk til Engelsk.

Religion.
I Kl. Herslebs korte Udsigt over Bibelhistorien S. 1- 

95 og de to første Parter af Luthers lille Catechismus.

11 Kl. Herslebs Bibelhistorie indtil Dommernes Pe
riode. Balles Lærebog 1 Gap. Desuden ere de 13 første 
Capiller af Matth. Evang, læste og tildels lærte udenad.

III Kl. De 3 første Perioder af Herslebs Bibelhi
storie tilligemed de 5 første Capitler af Balles Lærebog.

III Realkl. Af Balles Lærebog de 5 første Kapit-, 
ler og af Herslebs Bibelhistorie fra 6te Periode af GI. 
Test, til 3die Periode af N. Test.

IV Kl. Herslebs Bibelhistorie fra 4de Periode af 
GI. Test. inci. til Enden, samt Begyndelsen af N. Test, 
indtil Tempelvielsens Fest. Af Fogtmanns Lærebog Læ
ren om Christi Person, Liv og Lære. Desuden ere nogle 
Capitler af Pauli Breve forklarede og lærte udenad.

IV Realkl. Hele Balles Lærebog og af Herslebs 
Bibelhistorie fra 7de Periode i GI. Test, til Enden, samt 
hele N. Test.

V Kl. 3die og 4de Periode af N. Test, tilligemed 
Apostelhistorien efter Herslebs Bibelhistorie og Læren om 
Menneskets sædelige Natur, Pligterne og Synden efter 
Fogtmanns Lærebog.

VI Kl. B. Lucas Evangelium paa Græsk. Af Hers
lebs Bibelhistorie det GI. Test, og det GI Test’s Bøger, 
Apostelhistorien og det N. Test’s Boger. Fogtmanns Læ
rebog til 3die Gap.
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VI Kl, A. Johannes Evangelium paa Græsk, Hers- 
lebs Bibelhistorie og Fogtmanns Lærebog.

Historie og Gteograpiiie.

1 Kl. Kofods fragm. Hist, indtil den nyere Tid 
(S. 1-142). I Geographien er uden Afbenyttelse af 
nogen Bog givet en almindelig Udsigt, over alle Verdens
delene.

II Kl. Historiens vigtigste Begivenheder indtil 1815
efter Kofod. Munthes Geogr. ved Velschov S. 20-128.

IH Kl. Danmarks Historie indtil 1766 efter Allens
Lærebog. Af Munthes Geogr. ved Velschov: Spanien, 
Portugal, Italien, Tyrkiet, Grækenland, Asien, Africa og 
Nord-America.

III Realkl. Aliens Danmarkshist. fra Gorm den 
Gamle til Christian 7. Af Munthes Geogr. ved V. Asien, 
Africa, America og Australien.

IV Kl. Den gamle Historie og Middelalderens ferste 
Periode £til 814) efter Estrups Lærebog. Europa efter 
Munthes Geogr. ved V.

IV Realkl. Allens Danmarkshist. S. 1-206 og Ko
fods Udtog S. 1-143. Munthes Geogr. ved V. S. 20- 
320.

V Kl. Middelalderen og den nyere Histories før
ste Periode (indtil 1661) efter Estrups Lærebog. Dan
marks Historie i samme Periode efter Allen. Af Mun
thes Geogr. ved V. Asien, Africa, America og Australien.

VI Kl. B. Estrups Historie S. 1-209 og Allens 
Danmarkshist. S. 1-129. Munthes Geogr. ved V. S. 
20-216.

VI Kl. A. Estrups Historie S. 209-511 og Allens 
Danmarkshist. S. 110-206. Munthes Geogr. ved V.
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Mathematik.

I Kl. har med Undtagelse af et Par af de Sva
geste regnet de 4 Regningsarter med brudne Tal.

II Kl. er bleven ovet i practisk Regning. Den 
storste Del af Klassen har gjennemgaaet Brok og Reg
ning med sammensatte Størrelser; enkelte af de Flinkere 
have gjennemgaaet Reguladetri.

III Kl. har anvendt en Time ugentlig til geome
trisk Tegning. Arithmetiken er gjennemgaaet efter Mundts 
Regnebog, og Disciplene ere øvede i den dertil svarende 
Regning i Hovedet og paa Tavlen.

III Realkl. Disciplene ere øvede i Regning efter 
Mundts Regnebog. Reglerne for Bogstavregning ere gjen- 
nemgaaede efter et trykt Manuscript. Geom. Tegning 
efter Simesen er anvendt i de 3 sidste Maaneder.

IV Kl. Mundts Geom. til S. 81. Bogstavregning 
er indøvet fornemmelig ved Ligninger af første Grad.

IV Realkl. Mundts Geom. til S. 111. En Time 
er hver Uge anvendt til geom. Tegning. Jürgensens Al
gebra til § 13. Bogstavregning er indovet ved Lignin
ger af første Grad.

V Kl. Mundts Geom. fra S. 103 til Enden. Det 
Foregaaende er repeteret, og Klassen er ovet i geom. 
Beregninger. Jürgensens Algebra § 1-13. Regning
med Polynomier er indøvet tilligemed Oplosninger af Lig
ninger af anden Grad.

VI Kl. B. har repeteret Mundts Geometri og læst 
det sædvanlige Cursus af Jürgensens Arithmetik.

VI Kl. A. har repeteret Mundts Geometri, læst Tri
gonometrien efter Svenningsen og Begyndelsen af Stereo
metrien efter Dictat. To af Disciplene, der ere bestemte 
til at dimitteres til Universitetet, have repeteret Jürgensens 



Arithmetik istedenfor at læse Trigonometri og Stereometri. 
Skriftlige Øvelser ere foretagne med begge Afdelinger.

Pliysik.
VI Kl. har læst de enkelte Maskiner efter Dictat 

samt Hoffmeyers Naturlære S. 1-88 og har seet derhen- 
hørende Forsøg. Under Examinationen er Naturlovenes 
Anvendelse stadig bleven oplyst ved Exempler.

IV Realkl. har læst de enkelte Maskiner efter Dictat 
samt Hoffmeyers Naturlære S. 1-18, 31-52 og 68-71, 
oplyst ved Forsøg og Exempler.

Naturhistorie.
I Kl. Pattedyrene og Fuglene til Vadefuglene efter 

Strøms Læsebog.

II Kl. Fuglene fra Sangfuglene, Krybdyrene og 
Fiskene efter samme Læsebog.

IH Kl. Pattedyrene og Fuglene. \

III Realkl. De fire Reudyrklasser. I
IV Kl. Krybdyrene og Leddyrene samt\ efter 

Indledningen til Botaniken. i Bramsen.

IV Realkl. Leddyrene, Bløddyrene og I 
Botaniken. >

V Kl. Fiskene, Bløddyrene og Indledningen § 1- 
10 efter Bramsen, og af Physiologien § 1-11 efter Prosch. 
Hele Botaniken.

VI Kl. B. De fire Bendyrkiasser og Indledningen; 
desuden Ernæringens, Blodomløbets og Aandedrættets Or
ganer og Functioner tilligemed Nervesystemet efter Prosch; 
af Botaniken: Bladspirerne.

VI Kl. A. Hele Zoologien og Botaniken.
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1 Vocalmusik have 85 Elever og Skolesøgende, i 
Instrunienlalmusik 10 Elever havt Undervisning.

I Tegning har I, II og III Kl. samt III og IV 
Realkl. havt Undervisning. Disciplene have tegnet Fri- 
haandstegning efter Fortegning og Naturgjenstande. III Kl. 
og III Realkl. have særskilt havt Øvelse i geom. Tegning.

I Gymnastik ere i Vintermaanederne alle Klasser 
bievne underviste, VI tillige i Hugning, V i Fægtning, de 
fire øverste Klasser i Exercits med Geværer og de 3 
nederste i Dands. I Sommermaanederne ere alle Sko
lens Disciple daglig øvede i Svømning.

I Skrivning have de fire nederste studerende Klas
ser samt III og IV Realkl. havt Undervisning.

Schema,
der fremstiller det Antal Timer, som hvert Lærefag 

har havt i hver Klasse.

1
1 a.

VI
b. [ ab. V IV IV 

il 111 111
R. 11 I i Sum- 

1 ina.

Dansk................
Latin................ —

1 8
2
9

J,
9

3 2
10

2 5 7 25
36

Græsk.............. 4 5 5
1
4
3

14
Fransk .............. 3

2
2 3 4 5

5 ~6
23
32
6'

’ 18 '

Tydsk................
Engelsk............

1 1 3 3 3 4
I

~2 “2
3
”2Religion............ 1

4
1 2

4
2 _2 

6.Math, og Regning 5 5 5 5 _6 44
Physik..............

5
1

2 2 4
flist. og Geogr. . 5

2
4 4 4 0 5 5 5 42

Naturhistorie. . . 2 2 3 2 3 2 2 20
Skrivning......... 1 2 2 3 3

2
2

2
2

15
_8~

16
Tegning • ■ ■
Gymnastik .... — — “2 ~2 2. 2 2 2

Summa|13 13 25| 36| 36| 36| 36136 36 36 303
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Anm. /. Da 6te Klasse iaar har indbefattet 2 Afdelinger af 
Disciple, af hvilke den ene var bestemt til Dimission fil Kjøben
havns Universitet, den anden til at forberedes til 7de Klasse, har 
Undervisningen i visse Eag været dcelt, som ovenstaaende Schema 
udviser.

Anni. 2. De 2 Gymnastiktimer i 6té Klasse have ligget uden
for Skoletiden, saavel som 1 Timer i Hebraisk.

Gratistpladser og det müllerske Legat.
Af de 64 Elever have iaar 10 (fra 1ste April 14) 

havt Gratistpladser og saaledes nydt aldeles fri Undervis
ning, Opdragelse, Kost og Pleie.

Desuden have 15 skolesøgende Disciple nydt fn 
Undervisning.

Det müllerske Legat har iaar været tildelt 14 Elever, 
som have erholdt hver en Portion paa 50 Rigsbankdaler.

Da der om Gratisfpladser og det müllerske Legat 
ofte indløbe Forespørgsler, skal jeg her i Korthed med
dele de fornødne Oplysninger. Af Gralistpladser er der 
14. For at erholde en saadan Plads maa vedkommende 
Elev have gjennemgaaet et Prøveaar og i dette udmær
ket sig ved Flid, Fremgang og god Opførsel. Beneficiet 
tilstaaes kun for eet Aar. Fornyelse maa ansøges ved 
Aarets Ende og kan kun da ventes tilstaaet, naar Ved
kommende fra Skolen og Opdragelsesanstalten kan erholde 
et godt Vidnesbyrd.

Det müllerske Legat indbefatter fortiden 18 Sti— 
pendieportioner, hver paa 50 Rbd. aarlig. Betingelserne 
for Opnaaelsen af dette Legat ere ifølge den testamen
tariske Disposition, at Vedkommende ere Sønner af kon
gelige Embedsmænd, at deres Fædre ere uformuende 
(hvilket godtgjøres ved Vidnesbyrd fra en bekjendt og 
troværdig Mand), og at der fra Skolen kan erhverves et 
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godt Vidnesbyrd om Flid og Sædelighed. Ogsaa herom 
maa Ansøgninger aarlig indgives.

Ansøgninger til Hans Majestæt Kongen om Gratist
pladser og til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæs
net om det miillerske Legat kunne aarlig tilstilles Sko
lens Rector indtil Midten af Juni Maaned.

Forskjellige Efterretninger.
Skolens Samlinger.

Skolens zoologiske Samling har iaar faaet en Tit- 
væxt af 100 Numere, bestaaende af 118 Stykker; af 
disse ere 40 Numere kjobte, 60 af Hr. Jacobsen givne 
til Samlingen. Ifjor beløb denne Del af Samlingen sig 
til 816 Numere (ikke 844, som ved en Feiltagelse er an
ført i Programmet for 1848); iaar kommer den saale
des til at tælle 916 Numere. Af Reichenbachs Natur
geschichte für Schule und Haus ere Hefterne 55 og 56 
tilkomne.

Disciplenes Morskabsbibliothek.
Disciplenes Morskabsbibliothek er i Aarets Løb for

øget med 24 Bind danske, 20 Bind svenske, 30 Bind 
franske og 5 Bind tydske Bøger. Et trykt Katalog vi! 
med det Første blive udgivet.

Foranstaltninger i Anledning af den 
akademiske Læreanstalts Nedlæggelse.

Efterat den akademiske Læreanstalt i Sorø ifølge 
kgl. Resolution af 12te April d. A. var bleven ophævet, 
modtog Godsinspecteuren Justitsraad Povelsen ög Rector 
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i Forening en Skrivelse fra Ministeriet, hvori det paalag
des os efter Omstændighederne dels særskilt hver for 
sig, dels i Fælledskab at forelægge Ministeriet vore Ind
stillinger angaaende de Foranstaltninger, som vilde være 
at træffe i Anledning af Nedlæggelsen af den akademiske 
Læreanstalt, dels med Hensyn til Afleveringen af de Gjen- 
stande, som havde henhort til bemeldte Anstalt, dels med 
Hensyn (il Ordningen af de Forretninger, som hidindtil 
havde været overdragne Director. Efterat en saadan de
tailleret fælleds Betænkning tinder 20de Mai var indgivet, 
indlob der under 23de Juni et Svar fra Ministeriet, 
blandt hvis specielle Bestemmelser jeg her blot vil frem
hæve , at det forrige Directorats Archiv med hvad dertil 
horte, skal overleveres til Skolen og indlemmes i Rectorats 
Archivet; at Bibliotheket og de videnskabelige Samlinger 
skulle overleveres til Rector og stilles under hans Over
bestyrelse ; at Konstlærerne (der forhen, skjøndt ogsaa 
Lærere i Skolen, dog nærmest vare stillede under den 
akademiske Læreanstalt) for Fremtiden ville være at regne 
til Skolens Lærerpersonale, og at samtlige Inventarier i 
Akademibygningen og Akademislboligen og samtlige Under
visningsapparater skulle sættes under Rectors Tilsyn.

Angaaende Atleveringen saavel af Bibliotheket som 
af de forskjellige physiske og naturhistoriske Samlinger 
samt om Tilsynet med og den fremtidige Vedligeholdelse 
og Forøgelse af samme indleverede jeg under 21 Mai 
særegne detaillerede Forslag, der i sine væsentligste Be
stemmelser bifaldtes af Ministeriet i Skrivelse af 23 Juni.

Foranstaltninger i Anledning af 7de Klasses 
Oprettelse og Optagelse i Opdragelses

anstalten.
I Skrivelse af 25de April ISIS havde jeg foreslaaet, 

at den øverste Etage i Rectorboligen maafte foranstalte« 
indrettet til al modtage de Elever ved Sorø Akademies Skole 
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og Opdragelsesanstalt, der efter Skolens Hovedexamen i Juli 
1849 vilde rykke op i 7de Klasse. Dette Forslag billigedes 
af Ministeriet, der undsr 10de April d. A. tilskrev Hofbyg
mester Conferentsraad Kock om snarest muligt at tage 
Localiteterne i Øiesyn og derefter meddele Ministeriet 
Plan og Overslag over Bekostningerne til en saaledes for
andret Indretning af Boligen. Efterat en saadan Plan af 
Ministeriet under 13de Juni d. A. var billiget, og et Beleb 
af 1159 Rbd. 53 Sk. af Akademiets Midler dertil be
vilget, er nu delle Bygningsarbeide paabegyndt og ventes 
fuldført inden Slutningen af Juli Maaned.

Et detailleret Forslag til de oekonomiske Foranstalt
ninger, som den 7de Klasses Optagelse i Rectorboligen 
og den dermed indtrædende Forandring i Opdragelsesvæs
net vil gjore nødvendige, hvilket Ministeriel under 10de April 
d. A. havde paalagt mig at udkaste, blev under 21de Mai 
indsendt og blev ligeledes i det Væsentlige bifaldt af Mi
nisteriet i Skrivelse af 23de Juni d. A.

Ligeledes har jeg under 17 Mai indsendt et Ud
kast til el Reglement, som skulde ordne de Disciplinar- 
forhold, under hvilke Eleverne i 7de Klasse ville være at 
sætte i Opdragelsesanstalten. I at affatte dette Udkast 
gik jeg ud fra det Princip, at disse Elever burde sættes 
under saadanne Vilkaar, som uden at vanskeliggjøre den 
nødvendige Control og uden at ophæve det Ansvar, der 
paahviler Opdragelsesanstalten for dens Elever, dog til
stedede dem nogen friere Bevægelse i flere Ketninger, over
ensstemmende med den modnere Alders naturlige Krav 
og som Forberedelse til den mere udstrakte Frihed, der 
vindes ved Overgangen til det akademiske Liv i Hoved- 
laden. Om denne Sag er der under 30te Juni af Mi
nisteriet meddelt nærmere Bestemmelse, der i det Væsent
lige stemmer overens med den af mig gjorte Indstilling.



Real u nd < rv i sn i n gen.

Under i S) Sept. 1837 blev det ved Kyl. Resolu
tion beslemt: at der ogsaa for saadanne Elever, der 
attraaede at undervises i de saakaldte Realvidenskaber, 
inaatte tilstedes Adgang til Sorø Skole og Akademi lil 
Undervisning i Fotening med de studerende Elever, saa
ledes at disse i de 3 nederste Klasser nød fælleds Un
dervisning med de studerende, ogsaa i Latin, men i de 
3 øverste Klasser havde særlig Undervisning i Realfagene 
i de Studerendes latinske og græske Timer og tillige 
beholdt nogle faa Timer i Lalin. Denne Foranstaltning 
havde dog, som bekjendt, ingen heldig Fremgang. Skolen 
søgtes kun af ulerst faa Realister; de akademiske Fore
læsninger af slet ingen. Kort efter min Ansættelse som 
constitueret Rector indgav jeg under 3die Mai 1843 et For
slag til en forandret Anordning af Skoleplanen, hvis Hen
sigt var at tilveiebringe en naturligere og mere ievnt 
fremskridende Gang i Undervisningen samt gjore det muligt, 
at en for Studerende og Realister fælleds Undervisning 
kunde finde Sled i de lavere Klasser uden at de, der deci
dert var bestemte til Realister, kom til at gjøre altfor store 
Opotfrelser af Tid, og uden al de, om hvis Bestemmelse 
der vakledes, nodsagedes til at decidere sig for tidlig. 
Ifølge dette Forslag, der under 23de Mai 1813 approbe
redes af den Kgl. Direktion for Universitetet og de lærde 
Skoler, skulde Undervisning i Latin først begynde i 3die 
Klasse"), saa at de 2 nederste Klasser bleve fælleds for 
de Studerende og Realisterne. Fra 3die Klasse skulde 
Undervisningen være fælleds undtagen i Latin og Græsk, 
hvorfor Realisterne skulde være aldeles fritagne og anvende 
disse Fags samtlige Timer til Realvidenskaberne. Men 
cndskjøndt Realundervisningen ved denne Anordning lette-

*) Paa samme Maadc, som Uii<lervi>iHn«Tn senere er anordnet 
ifølge den provisoriske Plan af 25 Juli 1815. 
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des for en betydelig Byrde, der hvilede paa den, varden 
dog endnu i flere Henseender trykket. 1 det Hele maatte 
dog Undervisningsplanen indrettes efter de Studerendes 
'farv, og de Tillæg eller Tilsætninger, der i enkelte 
Timer gaves Realistundervisningen, f. Ex. i Mathematik 
eher de nyere Sprog, kunde ofte meget vanskelig bringes 
i organisk Forbindelse med den øvrige Undervisning, somder- 
ved fik en adspredt og usammenhængende Charakter, saa at 
Realisterne endnu bestandig mere lignede et tolereret 
Parti end en selvstændig og fuld berettiget Afdeling af 
Skolen. Da derfor i Aaret 1847 Realisternes Antal i 
3die og 4de Klasse var voxet til 19, og netop disse 
Klasser formedelst deres Storrelse maatte deles, indrettede 
jeg med Directionens Tilladelse Delingen saaledes, at den 
ene Afdeling af begge disse Klasser bestod af hitler 
Realister. Paa denne Maade kom de aftsaa til at danne 
særskilte Klasser med egne Localer og samlet og sam
menhængende Undervisning. For at nu den begyndte 
Forbedring fuldstændig kunde gjennemføres, og Realunder
visningen for Fremtiden paa en planmæssigere Maade 
kunde forfølge sit eget Maal, foreslog jeg under 13dcSept. 
1847 til de tvende allerede bestaaende særegne Real
klasser (3die og 4de) at føie en særskilt 5te Real
klasse og ved sammes Slutning at sætte det bestemte 
Endemaal , hvortil hele Reahindervi-ningen efter en fast 
Plan skulde stræbe. Dette Forslag blev foreløbig appro
beret af Directionen under 25de Sept. 1847. Da imidler
tid Undervisningsvæsenet var kommet under en anden 
Bestyrelse, og jeg under 22de Febr. og 25de Apr. 1848 
havde faaet Anledning til paa ny at bringe Sagen i Er
indring, blev det mig af Ministeriet under 8de Juni 1848 
paalagt at give en nærmere Udvikling deraf, ledsaget af 
Time- og Fagfordelings Udkast og besterntere Angivelse 
af det Omfang, hvori Undervisning skulde gives paa de 
enkelte Stadier af Skolens Cursus samt Forslag om, hvor
ledes en Afgangsexamen for Realeleverne hensigtsmæssigt 
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maalte være at indrette. Et saadant detailleret Forslag 
blev af mig under 30te Juni 1818 indgivet, hvori jeg 
som Realundervisningens Endernaal søgte at bestemme et 
vist begrændset og afrundet Omfang af Kundskaber og 
Dannelse uden dog at stille Fordringerne saa høit, at 
ingen eller dog kun Faa kunde eller vilde forsøge at 
tilfredsstille dem. Da imidlertid Sagen endnu ikke var 
afgjort ved det forrige Ministeriums Afgang, bragte jeg 
den i Skrivelse af 12te Jan. 184!) atter frem for det nye 
Ministerium, som i Skrivelse af 22de Febr. 1849 foreløbig 
bifaldt, at der véd Begyndelsen af det næste Skoleaar 
ved Sorø Skole oprettes en 5te Realklasse, hvori Under
visningen indrettes efter de i min Skrivelse af 30 Juni 
f. A. antydede Grundtræk. Efterat jeg dernæst under 
12te Mai d. A. havde udbedet mig Ministeriets Approba
tion paa enkelte Modificationer i den foreslaaede Under
visningsplan, som vare fremgaaede af Lærerforsamlingens 
Forhandlinger, saml paa den af mig i Skrivelse af 30te Juni 
1848 omtalte Afgangsexamen og dennes Virkning, Fri
tagelse for den ved Kjøbenhavns Universitet befalede Præ- 
liminairexainen for Ustuderede, modtog jeg tinder 16de Juni 
d. A. en Skrivelse fra Ministeriet, af hvilken jeg her 
skal tillade mig at udhæve de vigtigste Bestemmelser. 
Det hedder saaledes :

„I Skolens 1ste og 2den Klasse vedbliver Under
visningen, som hidtil, i Henhold til den Kgl. Res. af 
19 Septb. 1837 at være fælleds for de Studerende og 
Realeleverne. De følgende Klasser, nemlig 3die, 4de og 
5te Klasse, deles, saaledes som ved den forrige Univer- 
sitetsdirections Skrivelse af 20de Septb. 1847 og Ministe
riets ovennævnte Skrivelse af 22de Febr. sidsti. er appro
beret, i særlige Afdelinger for Realdisciplene og de stu
derende Disciple, og den 5te Realklasse sættes som 
Grændsen og Maalet for Realundervisningen i Akademiets 
Skole. Hvad Time- og Fagfordelingen i Realklassen 
angaaer, har Ministeriet Intet fundet at erindre mod det 
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i Hr. Professorens Skrivelse af 30 Juni f. A. dertil 
meddelte Udkast.

Fremdeles bifalder Ministeriet, at Undervisningen ind
rettes overensstemmende med Hr. Professorens Forslag 
i bemeldte Deres Skrivelse af 30 Juni f. A. og 8 f. 
M. og derefter gives i folgende Omfang i de forskjellige 
Fag:

Øvelserne i Dansk gjennem alle 3 særlige Real - 
klasser skulle dels bestaae i Læseovelser, hvori gode 
Monstre af dansk Prosa og Poesi gjennemgaaes og for
klares, og hvorunder Disciplenes Kundskab i dansk Gram
matik søges vedligeholdt og udviklet, og i Forbindelse 
dermed de nødvendige Kundskaber i Metrik og nordisk 
Mylhologi bibragte Disciplene, dels være skriftlige, saa
ledes at de efterhaanden gaae over fra Oversættelse af 
Fransk eller Tydsk, Gjengivelse af smaa Fortællinger og 
lette Beskrivelser, Skildringer, Breve, til Besvarelser af 
Opgaver af almindeligt, denne Alders Synskreds ikke over
skridende, Indhold. En saadan let Afhandling eller Frem
stilling ansees passende at kunne være Maalet til Enden 
af 5te Klasse;

I Fransk og Tydsk skal det være Formaal for 
Undervisningen at bringe Disciplene til at kunne oversætte 
og grammatisk forklare et ikke for vanskeligt Stykke af 
en prosaisk Forfatter, samt skrive en let Stil;

I Engelsk er Maalet del samme, dog at Stil ikke 
kræves;

1 Religion lægges Balles Lærebog og Herslcbs større 
Bibelhistorie til Grund for Undervisningen, hvormed bliver 
at forbinde Læsning og Forklaring af et Evangelium efter 
den danske Bibeltext;

I Mathematik læses Plangeometri og Arithmetik i 
samme Omfang som ved den ved Kgl. Res. af 7de (Bekjendt- 
gjørelse den 14.de) Septbr. 1838 anordnede almindelige For- 
beredelsescxamen ved Kjøbenhavns Universitet;

14.de


1 Physik omfatter Undervisningen Elementerne af 
den mechaniske Physik og Varmelæren;

I Historie gives Undervisningen efter Allens Dan
markshistorie og Kofods fragmentariske Verdenshistorie, 
og i Geographie efter Velschous Lærebog;

I Naturhistorie gjennemgaaes Elementerne af Zoolo
gien og Botaniken samt Grundtrækkene af Physiologien.

Endelig approberer Ministeriet, at der, naar Real
undervisningens Cursus med 5te Klasse er sluttet, afhol
des, samtidig med Skolens Hovedexamen, en Afgangs
examen (or Realdisciplene, ved hvilken Examinationen i 
de enkelte Fag — der i Religion og Mathematik blot 
skal være mundtlig — bliver at foretage, og Fordrin
gerne til de Kundskaber, der skal afgives Prøve paa, 
blive at bestemme efter de ovenfor bifaldte Grundtræk 
for Undervisningens Maal.

Efter afholdt Realafgangsexamen meddeles Enhver, 
som har bestaaet samme, et af Rector udfærdiget Testi
monium, der affattes i samme Form, som Testimonierne, 
der efter fuldendt Afgangsexamen meddeles Skolens stu
derende Disciple.

Forsaavidt det af Hr. Professoren er foreslaaet, at 
den bestaaede Realafgangsexamen ved Soro Skole maalte 
tillægges lige Virkning med den ovenomtalte almindeligeFor- 
beredelsesexamen for Ustuderede ved Kjøbenhavns Uni
versitet, da forbeholder Ministeriel sig derom at udvirke 
nærmere allerhøjeste Bestemmelse, naar man desangaaende 
har forhandlet med de Autoriteter, under hvis Ressort 
høre Examina, hvilke en saadan, Realafgangsexamen til
knyttet, Rettighed vil angaae.“

Saaledes er da nu Realundervisningen fuldkommen 
frigjort; den udgjor en særskilt og selvstændig Gren 
af Skolens Virksomked. Indenfor Skolens Enemærker be
handles den med samme Omhu og nyder de samme Ret
tigheder som de Studerendes Undervisning. Fra Skolens 
og de den overordnede Autoriteters Side er der altsaa 
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gjort, hvad der kunde gjores, for at tilveiebringe en ord
net og velindrettet Realundervisning. Hvad Fremgang denne 
iovrigt vil faae, maa Eftertiden vise.

Dimission og Afgangsexamen.
Ifølge Kgl. Rescript af 27de Marts 1847 var det 

bestemt, „at den under 25de Juli 1845 allernaadigst appro
berede provisoriske Plan for den lærde Skoleundervisning 
herefter ogsaa skulde være gjældende for Sorø Akademies 
Skole, forsaavidt som den lærde Undervisning angaaer.“ 
Da der under de Forandringer, som i den paafølgende 
Tid indlraadte ved Sorø Akademivar opstaaet nogen 
Tvivl om Hensigtsmæssigheden eller Betimeligheden af denne 
Bestemmelse, blev det ved Kgl. Resolution af 18de Mai 
1848 afgjort, at den nye Foranstaltning snarest muligt 
skulde træde i Kraft. Ifølge heraf vil der i dette Ef- 
teraar første Gang blive afholdt den fuldstændige Af- 
gangsexamens 1ste Del. Imidlertid var det allerede ved 
en Skrivelse fra Directionen for Universitetet og de lærde 
Skoler af 25de Sept. 1847 bestemt, at, saafremt ikke alle 
de, der dengang vare i den ældste Afdeling af Skolens 
øverste Klasse skulde ansees for modne til at under
kaste sig den Examen artium, som afholdtes ved Skolen 
i 1848, en extraordinair Examen artium af samme Be- 
skatfenhed som ovennævnte Prøve maatte afholdes i 1849 
for de saaledes i Skolens ældste Klasse tilbageblevne 
Disciple i Forbindelse med den 1ste Afdeling af den 
fuldstændige Afgangsexamen. Ifølge denne Bestemmelse 
ville to af 6te Klasses Disciple iaar underkaste sig en 
saadan Examen. Disse, som under 13de Juni d. A. ere 
indmeldte til Dimission, ere:

’) See derom mit Program for 1848 Pag 61 62.



1. Niels Adolph William Enkebolle, Sen af afg. Kam- 
merraad Kasserer Enkebølle i Soro, skolesøgende 
Discipel.

2. Sophus Barthold Emil Beck, Søn af afg. Pastor 
Beck i Ryssinge, Elev.

Samtidig med denne ufuldstændige Afgangsprøve ville 
i dette Efteraar de Disciple i 6te Klasses ældste Afdeling, 
som ved Censuren efter den afholdte Hovedexamen ved 
Skolen maatte blive erkjendte for modne til at opflyttes 
i 7de Klasse, underkaste sig Prøve i de 5 Fag, som 
høre til den fuldstændige Afgangsexamens 1ste Deel.

Se h cma over Skolens off entl ige II o ve d-
examen i Aaret 1849.

Fredag den 20 Juli.
8-10. VI Kl. Tydsk. 3-6. VI Kl. Latinsk Stil.
8-10. V Kl. Latin. 3-6. V Kl. Tydsk Stil.
8 12. IV KJ. Historie og 3-6. IV KL Latinsk Stil.

Geogr. 3-6. III Realkl. Fransk Stil.
8-tl. IV Realkl. .Mathema 3-5. II Kl. Regning.

tik og Regning. 3-5. I Kl. Naturhistorie.
8-11. III Kl. Fransk.

10-12. III Reak). Tydsk.
12-1. I, II, III og III Realkl.

Svomning.

Løverdag den 21 Juli.
8-10. VI Kl. Naturhistorie. 3-6. VI Kl. Latinsk Version.
8-11. IV Kl. Latin. 3-6. V Kl. Dansk Stil.
8-10. IV Realkl. Fransk. 3-6. III Kl. Tydsk Stil.
8-11. III KL Religion. 3-5. I KL Regning.

10-12. III Realkl. Religion.
8-12. II Kl. Historie og 

Geogr.
12-1. IV, IV Realkl, V og VI 

Svomning.
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Mandag
8-1 f. VI Kl. Historie og 

Geogr.
11. VI Kl. Hebraisk.
8-11. V Kl. Mathematik.
8-11. IV Kl. Fransk.

10-12. IV Realkl. Religion.
8-11. II Kl. Tydsk.

Tirsdag
8-10. VI Kl. Latin.
8-10. V Kl. Naturhistorie.
8-11. IV Kl. Religion.

10-12. IV Realkl. Naturlære.
8-12. III Kl. Historie og 

Geogr.
8-11. II Kl. Fransk.

10-12. I Kl. Tydsk.

Onsdag
8-10. VI Kl. Religion.
8-10. V Kl. Fransk.

10-12. IV Realkl. Tydsk.
8-11. III Kl. Latin.

10-12. I Kl. Geograph!.

Torsdag
8-10. VI Kl. Mathematik.
8-11. V Kl. Historie og 

Geogr.
8-10. IV Realkl. Naturhi

storie.
8-11. Hl Kl. Tydsk.

10-12. II Kl. Naturhistorie.

den
I
i

i

den

den

den

i

23 Juli.
3-6. VI Kl. Dansk Stil.
3-5. IV Kl. Naturhistorie.
3-6. IV Realkl. Tydsk Stil.
3-6. III Kl. Fransk Stil.
3-6. III Realkl. Dansk Stil.
3-5. I Kl. Religion.

21 Juli:
3-6. VI Kl. Fransk Stil.
3-6. V Kl. Latinsk Stil.
3-6. IV Kl. Tydsk Stil.
3-6. IV Realkl. Dansk Stil.
3-5. III Realkl. Engelsk.

25 Juli.
3-6. VI Kl. Tydsk Stil.
3-5. V Kl. Regning.
3-6. IV KL Fransk Stil.
3-6. III Kl. Latinsk Stil.
3-5. III Realkl. Fransk.
3-6. II Kl. Dansk Stil.

26 Juli.
3-6. VI Kl. Geom. Udarb.
3-6. V Kl. Fransk Stil.
3-6. IV Kl. Dansk Stil.
3-6. III Kl. Dansk Stil.
3-6. 111 Realkl. Arithm. og

Regning.
3-5. I Kl. Dansk Dictat.



Fredag den 27 Juli.
8-10. VI Kl. Fransk. 3-0. VI Kl. Aritlun. Udarb.
8-10.

10-12.

8-12.

10-12.

9- i H

IV KL Græsk.
IV Realkl. Historie 
og Geogr.
III Kl. Arithni. og 
Regning.
III Realkl. Naturhi
storie.

. 11 Kl. Dansk.

3-5. V KL Religion.
3-5. IV KL Regning.
3-0. IV Realkl. Fransk Stil.
3-0. 111 Realkl. Tydsk Stil.
3-5. 1 KL Dansk.

Løverdag den 28 Jtdi.
10-12.
8-10.
8-1 i.

10-12.

VI Kl. Naturlære.
V Kl. Græsk.
IV Kl. Tydsk.
III Realkl. Historie 
og Geogr.

3-5. VI KL Græsk.
3-5^. V KL Tydsk.
3-5. IV KL Geometri.
3-5. IV Realkl. Engelsk.
3-5. III KL Naturhistorie.
3-5j. II KL Religion.
3-5. I KL Historie.

Mandagen den 30te Juli Formiddag Kl. 9 foretages 
Translocalionen. Loverdagen den 1ste September For
middag Kl. 8 prøves de til Skolen indmeldte Disciple, 
og Mandagen den 3die September begynder Undervis
ningen for det nye Skoleaar.

Til at overvære Examen indbydes herved ærbødigst 
de af Elevernes og Disciplenes Fædre og Foresatte samt 
andre Skolens Velyndere, som dertil maatte have Ledighed.

E. Bojesen.


