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Indledning.

I forrige Aars Program har jeg søgt at vise, at 8de og 

9de Bog af den nikomacheiske Ethik ikke, som Mange 
mene, enten udgjør en særegen Afhandling af ethisk Ind
hold eller dog som et isoleret Anhang staaer i en løs 
Forbindelse med det hele ethiske System, men derimod 
paa det Nøieste er sammenknyttet dermed, og at disse 
Bøger ikke kunne betragtes fra det rette Synspunkt, naar 
Ordet (filtet, som det almindelig skeer, næsten udelukkende 
oversættes ved Venskab, medens det væsentligst er at op
fatte som Kjærlighed, der saaledes i denne Sædelære 
stilles paa et betydningsfuldt Punkt, under hvis Behandling 
Forfatteren mere end sædvanligt i sine Skrifter viser sig 
personlig interesseret i sit Stof. Efterat han nemlig i 
de foregaaende Bøger har fremstillet det sædelige Livs 
Maal, Lyksaligheden, og dets Væsen, Dyden, og i en ud
førlig Undersøgelse betragtet de enkelte Dyder, saavel de 
dianoetiske som de ethiske, blandt hvilke Retfærdigheden, 
der især berører det sociale Liv, fremtræder som den 
høieste og beundringsværdigste, ja næsten som Indbe- 
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grebet af al Dyd1), saa er det aabenbart blevet ham 
klart, at det fuldstændige Billede af det sædelige Liv 
endnu savnede et meget væsentligt Træk, ja netop 
det, der giver Samfundslivet dets egentlige Lys og Varme, 
at der endnu manglede Skildringen af én Dyd eller en 
fra det høiere sædelige Liv uadskillelig Sjælsstem
ning, 2) den Kjærlighedsaand, der frigjør Mennesket, idet 
den gjør Retfærdighedens Udøvelse til vor egen Lyst og 
Villie3) og Pligtbudet næsten overflødigt.4) Han fore
tog sig da at forfølge denne Aand i alle de Skikkelser, 
hvori den kommer tilsyne i Livet, ligefra den høieste og 
væsentligste Form, hvori de ædlere Mennesker ved det 
Godes egen Kraft drages til hinanden,5) til de lavere og 
mere tilfældige Former, hvor et venligt Forhold mellem 
Mennesker fornemmelig knytter sig til gjensidig Lyst og 
Nydelse eller endog til gjensidig Fordel og Interesse6). 
Han betragter Kjærlighedens Væsen baade i Menneskets 

l) Eth Nic.V, 3. 1129 b 25 uviti plv ovv y 5iyMtoavv^ aø«z^ pév 

lort zé2«Za, all ov/ anXdg ( aZZ« »tal Sid tovto noWuxtq

HQavlaTIJ TWP ClfJtTWV tlvM Sov.tl 7} StMaiOOVVI] OV& tOTlfQOq OV#
tdoq ovtm &av^aoToq , xal nvqoyuatoptiol h d&aioawt/

(JvÅktjfidnuo aqtTT] tvt.

2} Eth. Nic VIII, 1. 1155 a 3 tort (17 9>tZ/a) ydg tu; y 

pur I Eth. Eud. Vil, 1, 1234 b kaldes den
TI?

3) Eth. Eud. Vil, 1. 1235 a 2 z« fåia ia 71^0'5 tov?

(ptlovq ioitv i(p ^fiiv f.i6v0Vf za n^dt; tovq aZZovg vtvofiodfvritai xat 
ovy »j.ulv.

4J Eth. Nic. Vlll, 1. 1155 a 26 y.al tplkojv ftiv ovtwv ovdlv 
Slxatot <5 ovtiq nqooåfOiTui, (piMus.

5) Eth. Nic. V11L, 4. 1156 b 7 tf tuv aya&dv cpiMa xai y.ai? 

opotuiVf Ogsaa y.uv u^nr^ rptUa.

6) »i 51 r^ovry V. 5id zo r^v to xqrpmoy



Forhold til sig selv1) og .til Andre; han viser, hvorledes 
den snart har sin særlige Naturgrund i Blodets Baand2) 
eller i Mandens Forhold til Kvinden, snart opstaaer ifølge 
et frit Valg3), snart fremkaldt af en almindelig Naturdrift hos 
Menneskene 4) trænger sig ind i de mangfoldige Samfund 
og Forbindelser, som danne sig mellem dem.5) Han 
antyder den endog i dens uudviklede Naturliv hos de ufor
nuftige Væsner6) og ahner dens Tilværelse som bevægende 
Kraft i den livløse Natur.r) Den nærmere Udvikling af 
disse Sætninger og Løsningen af de Spørgsmaal, som 
dertil knytte sig, udgjør det væsentlige Indhold af 8de 
og 9de Bog8). Denne Anskuelse af disse tvende

1) Eth. Nic. IX, 4 og 8.
See forrige Aars Program Pag. 9 — 11. Den ikke tilstrækkelig 

paaagtede Inddeling af q>Ma i og xmmvixri eller
noknixri er antydet i Eth. Nic. Vlll, 14. 1161 b 11 og bestemtere 
fremsat i Eth Eud. Vil, 10. 1242 a 1. Den naturlige (Slægtskabs- 
og Kjønsforholdets) Kjærlighed udvikles nærmere i Eth. Nic. Vlll, 
14. 1161 b 16 til 1162 a 34. Den kaldes ij <pMa Eth. Nic. 
Vlll, 16. 1163 b 24.

3) i) haiQixij rpilla beroer paa en nqoaiQtav; Eth. Nic. Vlll, 7. 
1157 b 30.

Mennesket er et ^<uor nolmxov, nignncot, Pol. I, 2 1253 
a 3, Eth. Nic. IX, 9. 1169 b, og mange andre Steder. Eth. Nic. 
Vlll, 1. 1155 a 21. olxuox åna^ ai'S-QumoQ xal <pÆo>>. Eth.
Nic. Vlll, 11. 1159 b 26. lu åadai] xoumvlcf Soxti ti Slxaiov tlw, 

xal Sé. See ogsaa 1161 b 6.
5) Samfundskjærligheden behandles i Eth. Nic. Vlll., 11.
6) Eth. Nic. Vlll, 1. 1155 a 16 -20.

Eth. Nic. Vlll, 2 og 10. Dette dog kun kort og i For- 
bigaaende, idet han hentyder til ældre Philosophers Lære; thi han 
havde foresat sig i denne ethiske Undersøgelse at holde Tanken 
strengt indenfor den menneskelige Naturs Omraade.

8) Kjærligbedslæren, dette saa væsentlige Element i Ethiken, 
er altsaa først fremstillet i en bestemtere Form af Aristoteles. Den
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Bøgers Betydning og Plads i Systemet vil jeg nu yder
ligere søge at bestyrke ved at tilføie en Oversættelse deraf 
med oplysende Anmærkninger. Texten , jeg har lagt til 
Grund, er Immanuel Bekkers i den store Berlinerudgave Vol. 
II p. 1115—1172. For Oversættelsens Ufuldkommenheder 
maajeg haabe Overbærenhed. Dens Vanskelighed ') ligger

udviklede sig vel først i sin fulde Betydning i den christelige Sædelære, 
men gik dog ikke tabt hos de senere græske Philosopher. Hos 
Stoikerne, der igjen optoge den først af Plato bestemt fastsatte Ind
deling i de 4 Kardinaldyder, fik den sin Plads under åixuioawri , saa- 
ledes som vi see af Ciceros Skrift om Pligterne, hvori det under 
justitia henhørende Afsnit de beneficentia et liberalitate har optaget 
meget af det Stof, der behandles i disse 2 Bøger om <pMa,

l) En Vanskelighed frembyder allerede Oversættelsen af Ordet 
<pdfa , fordi dette Ord betegner Kjærligheden i hele dens Udstræk
ning og i dens forskjellige Fremtrædelsesformer, af hvilke Aristoteles 
paa forskjellige Steder snart har tænkt paa den ene, snart paa den 
anden. Det betegner i Almindelighed Kjærlighed, især et gjensidigt 
Kjærlighedsforhold, men ofte et bestemt Species deraf: Venskab 
eller blot et venskabeligt Forhold. Denne mangesidige Brug af Ordet 
fremkalder undertiden tilsyneladende Modsigelser hos Aristoteles. 
Saaledes forudsætter yd/« efter den Begrebsudvikling, som fremsættes 
i Eth. Nic. Vlll, 1, Gjenkjærlighed ; den er en iuma

ii' v.wmtnoi'&boi. Men i samme Bogs 9de Kap. anføres som Exempel 
paa den høieste Grad af q>illa Mødre , der elske deres Børn , som 
ikke kunne yde Gjenkjærlighed. 1 det første Tilfælde er det altsaa 
et gjensidigt Forhold, i det andet en ensidig Følelse eller Stemning. 
Med Hensyn til Guderne kan der ikke være Tale om yd/«, fordi 
Afstanden, Uligheden er for stor Eth. Nic. Vlll, 9. 1159 a 9, og 
fordi Gjenkjærlighed ikke kan finde Sted Eth. Eud. VU, 3. 1238 b. 
22. Magn. Mor. 11., 11. 1208 b 27-31; men Eth. Nic. Vlll, 14. 
1164 a. 5 tales om Menneskenes <pMa ngbg &iov<;, og Eth. Eud. 
Vil, 10. 1242 a. 33 om Guds yd/« n^bg uv&guiTtov. Her er altsaa 
Talen først om et gjensidigt Forhold, saa om en ensidig Stemning. 
Men overhovedet bemærke vi her, som oftere hos Aristoteles, 
med al hans Skarpsindighed dog nogen Vaklen. Naar han saaledes 
paa mangfoldige Steder sætter det som et væsentligt Mærke paa 
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ikke blot i den paa flere Punkter forvanskede Tcxt og de 
enkelte meget dunkle Steder, men overhovedet i Aristoteles's 
eiendommelige høist concise Udtryksmaade, som man 
gjerne vilde gjengive, men ofte nødsages til at op
give eller dog betydelig moderere for Forstaaelighedens 
Skyld. 1 et Brev til Schelling, som udgjør Fortalen til 
anden Dels anden Afdeling af Brandis's Handbuch der 
Geschichte der Griech. Rom. Philosophie (Berl. 1853) siger 
denne med Aristoteles saa fortrolige Philosoph : »Die 
Versuche auch Aristoteles durch Uebertragungen in deutsche 
Sprache uns nåher zu fithren sind bisher nicht sonderlich 
gelungen und vverden schwerlich anders als in der Form 
von Periphrasen gelingen.« De tilføiede Anmærkninger 
skulle dels meddele de fornødne historiske Oplysninger, 
dels jævne Veien for de Læsere, der ere mindre bekjendte 
med Aristoteles's Tankegang og Udtryksmaade, dels kritisk 
oplyse de i Oversættelsen fulgte fra Bekkers Text afvigende 
Læsemaader samt retfærdiggjøre de Konjekturer eller nye 
Fortolkninger, som jeg har tilladt mig at foreslaae. Jeg 
har jævnlig benyttet de Anmærkninger, hvormed Zells Ud
gave af Ethiken (Heidelb. 1820), Michelets af Ethiken (Berl. 
1848), og Frilzsches særskilte Udgave af disse to Bøger 
(Giess. 1847) ere udstyrede, ligeledes Garves Oversættelse 
af Ethiken.

q>Ata, at man vil Vennen vel for hans egen Skyld , burde med det 
Samme de to Arter af Venskab (Sid id og Sid zd xfåaeftor) være 
bortfaldne. Aristoteles, som hader luftige Tankebevægelser og ønsker 
at holde sig til zd <faw6fiira, synes her at have taget vel meget 
Hensyn til den almindelige Forestilling og Sprogbrugen og derved at 
holde Begrebet mindre rent og fast. Det Vaklende kommer derfor 
tilsyne paa flere Steder. See Eth. Nic, Vlll, 5. 1157 a og 8. 1158 b.
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8de Bog.
1ste Kapitel.

Dernæst komme vi til at tale om Kjærlighed; thi den 
er en Dyd eller staaer i nær Berøring med Dyden1) og 
er desuden høist nødvendig til Livet; thi uden Venner 
vilde Ingen ønske at leve, om han end var i Besiddelse 
af alle andre Goder; ja de, der ere rige og udrustede 
med Magt og Herredømme, turde2) endog allermest trænge 
til Venner. Til hvad Nytte er nemlig en saadan Begun
stigelse af Lykken, naar der nægtes os Leilighed til at 
virke til Andres Vel, en Virksomhed, som helst og paa 
den ærefuldeste Maade udøves mod dem, vi elske? Eller 
hvorledes skulde den kunne opretholdes og bevares uden 
Venner? thi jo større den er, desmere er den udsat for 
Fald. Under Fattigdom og de øvrige Ulykker anseer man 
Venner for den eneste Tilflugt. De Unge bevarer Ven
skabet mod Feiltrin; de Gamle yder det Pleie og kommer 
dem til Hjælp, hvor de af Svaghed ikke kunne udføre 
deres Gjerning; den kraftige Mand styrker det til skjønne 
og ædle Handlinger. «Naar Tvende vandre sammen« osv.

i Etb. Nic. IV, 12. 1126 b 19.
2) Ved denne eller lignende Vendinger kunne vi ofte passende 

gjengive det hos Aristoteles idelig forekommende Soxu, en beskeden 
tvivlende Udtryksmaade,

•) Hvorledes <pd/« (Kjærlighed og Venskab) kan kaldes annj 

hq fin ionr^, derom see forrige Aars Progr. Pag. 29. Fortolkerne 
henvise her mindre rigtigt til den specielle Dyd <piUa, som omtales 
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siger Digteren med Rette1); thi de blive da kraftigere 
baade i Tanke og i Handling. Af Naturen synes denne 
Følelse at være nedlagt hos Forældrene mod Afkommet 
og Afkommet mod Forældrene, ikke blot hos Menneskene, 
men ogsaa hos Fuglene og de fleste Dyr, og ligeledes 
hos de ensartede Dyr mod hinanden indbyrdes, men især 
hos Menneskene. Derfor priser man ogsaa Menneske
venner. Ogsaa paaR.eiser og Vandringer kan man mærke, 
hvor beslægtet og kjærlig stemt det ene Menneske føler 
sig mod det andet. Kjærlighed synes ogsaa at sammen
holde Staterne, og Lovgiverne stræbe ivrigere at fremme 
den end Retfærdigheden; thi Endrægtighed synes at 
være nær beslægtet med Kjærlighed, men den søge de 
fremfor Alt at fremkalde og derimod af al Magt at fjerne 
Splid, som er Fjendskab. Hvor Folk ere Venner, træn
ges der ikke til Retfærdighed, medens derimod retfærdige 
Mennesker trænge til Venskab, og Retfærdighedens høieste 
Punkt synes at bære Kjærlighedens Præg2). Men Kjær- 

1) Dette bekjendte Sted, som Aristoteles blot med et Par Ord 
har antydet, findes i Illaden X, 224 og lyder fuldstændig saaledes:

ovv Tt dv” tg%o/xtvojt xai Tt ngo o tov tvoyotv 
onnojg xtgåoq ly 'f.iovvo<; d'tlntg Tt voyøy, 

åUd Tt oi flgåøowv Tt roo;, Itmy St ti frtjTiq.

Disse Ord udsiges af Diomedes, der tilbyder sig som Speider at 
udforske Troernes Stilling og ønsker sig Odysseus til Ledsager.

2) Dette noget utydelige Sted forstaaes vistnok rigtigst saaledes, 
at rd pdkioTa (Mxatov) betyder ro butixtg, det Billige, der af Aristo
teles i Eth. Nic. V, 14. 1137 a 31 betragtes som et Korrektiv for den 
positive Lovgivnings Ufuldkommenhed, og hvorom der siges 1137 b 10 
tøvtov åga Slxuiov xai tmttxli;, xai a/Mpoln onovSaMv dnoiv xgtiTTOX 

to Imtx^. Men at Billighed eller Beredvillighed til at give efter i sin 
Ret, uagtet man har Lovens Medhold (1138 a 1), bærer Kjærlig
hedens Karakter og grændser nær dertil, er unægteligt.
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lighed og Venskab er ikke blot nødvendigt, det er ogsaa 
skjønt og ædelt; thi vi prise dem, der elske deres Ven
ner, og Rigdom paa Venner ansees for et af Livets 
Goder1), ja Nogle antage, at de Samme ere gode Mænd 
og gode Venner3).

1) -nolvtfiUu regnes i Rhetoriken 1, 5. 1360 b 20 i Forbindelse 
med til det lyksalige Livs Elementer.

2) Eth. Eud. Vil, 1. 1234 b 26 Kur o aizår; åoxir arrig ilrar 
aya&oq xar cplXot; r.ai cpitta rj&rxri irrar

Odyss. XVII, 218: urir ror o^ioror uyir &toq taq ror o^tolor.

Gedehyrden Melantheus’s Ord til Odysseus og Svinehyrden Eumaios.
4) Fuldstændigt i Magn. mor. 11, 11. 1208 b9: xoZoio; naga 

rokotov l^aru.

5) Efter Hesiod. opp. 25 : xur xigapivc; xigupti xoziir ral zixzorr 

zixzirr, Kar nzu>%o$ nzor^ <p&oviir xur aordos uordqj.

6) Dette betegnes ved Ordet avuzigor. See Anal. post. 1, 20. 
82 a 23.

’j Disse Vers af Euripides findes opbevarede af Athenæus Dei- 
pnos, Xlll p. 599 og Stobæus ecl, phys. 1, 10.

2det Kapitel.
Men der reise sig ikke faa omtvistede Spørgsmaal 

om Venskab. Nogle sætte nemlig dets Væsen i en vis 
Lighed og antage, at de Lige ere Venner. Deraf Ord
sproget: «Lige søger Lige»3), og «Krage søger Mage»4), 
og flere lignende. Andre derimod ere af modsat Mening 
og sige, at alle Saadanne forholde sig til hinanden som 
Rivaler5). Og i denne Henseende søge de en alminde
ligere Naturgrund, Euripides, idet han siger, at «den 
udtørrede Jord elsker Regnen, og at den bøie regnsvangre 
Himmel elsker at sænke sig ned mod Jorden’}«, og He- 
raklit, som siger, «at stridige Kræfter understøtte hin
anden, og at den skjønneste Harmoni opslaaer af det 
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Forskjellige, og at Alt fremstaaer under Strid«1). Af 
modsat Anskuelse ere Andre, navnlig Empedokles, der 
mener, at «det Lige stræber efter det Lige«3). Dog de 
fra Naturphilosophien hentede Spørgsmaal ville vi give 
slip paa; thi de høre egentlig ikke til den foreliggende 
Undersøgelse; men hvad der berører Menneskets Væsen 
og angaaer Sæder og Sindstilstande, det ville vi under
søge, f. Ex. om Venskab opstaaer hos Alle, eller det ikke 
er muligt, at slette Mennesker kunne være Venner, om 
der kun er én Art af Venskab eller flere; thi de, der 
antage, at der kun er én Art, fordi det tilsteder kvan
titativ Forskjel, beraabe sig ikke paa noget gyldigt Ejende- 
mærke ; thi ogsaa mellem de uensartede Gjenstande kan 
der finde Kvantitetsforskjel Sted. Om Saadant har der i 
det Foregaaende været Tale4).

1) Efter Plutarch, de Is. et Os. p. 370 D lærte Heraklit: noÅj- 
^05 xal aai xvgiøQ naviaiv. 'AguoAa betegner her Musik ; 
thi i Eth. E ud. Vil, 1235a 27 siger Herakl.: ov yag av ilvai ug/iovlav 
fiij onog oiéog xal fiaptos. Heraklit, i hvis Philosophi Vorden var 
Principet, lærte, at al Vorden udsprang af Modsætning.

Empedocl. mgl vfiotmi; a v. 158—159 (ed. Sturtz) udtrykker 
denne Tanke saaledes:

ojff yÅvxv ulv ylvxv mxgov 8 ini Tttxgov ogovoe,

o^v 8^77 o^v ftigfiov 8'lnoxvwio

3) De mest forskelligartede Gjenstande kunne sammenlignes 
indbyrdes med Hensyn til en vis Kvantitetsbestemmelse, f. Ex. Varme
graden, Farven.

4) Maaskee 11 Bogs 8de Kap., hvor der vises, at de ethiske 
Dyder og Lasterne (som det for Lidet og for Meget) beroe paa en 
Kvantitetsforskjel.

Maaskee turde der komme større Klarhed i Sagen, 
naar det E Is k e 1 i g e s Væsen bliver oplyst; thi det er 
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ikke Alt, mener jeg, der bliver Gjenstand for Kjærlighed, 
men blot det Elskelige; men dette er godt eller behage
ligt eller nyttigt. Nyttigt kunde man vel kalde det, ved 
hvilket der tilveiebringcs noget godt eller behageligt. 
Følgelig er det Gode og Behagelige elskeligt som Øiemed. 
Elsker man altsaa det, der i og for sig er godt, eller det, 
der er godt for En selv?1) thi disse Ting ere undertiden 
indbyrdes forskjellige, og saaledes gaaer det ogsaa med 
det Behagelige. Enhver elsker vistnok det, der er godt 
for ham, og overhovedet er det Gode elskeligt, men for 
hver Enkelt det, der for ham er godt2). Fremdeles elsker 
Enhver ikke det, der er godt for ham, men det, der 
fremstiller sig saaledes for ham. Dette kommer imid
lertid ud paa Ét; thi det Elskelige bliver da subjektivt. 
Der gives altsaa trende Ting, der fremkalde Kjærlighed; 
men den Kjærlighed, der har det Livløse til Gjenstand,

’) Et er godt i sig selv, efter sin Natur eller sit Begreb, et 
Andet for visse Personer, under visse Forudsætninger eller Betin
gelser, f. Ex at være sund er efter aristotelisk Sprogbrug ånlw; s. 
tfvoii åya&ov, at blive opereret er wi åya&ov. Top. 111, 1. 116 b 
8. 1 den normale Tilstand falder det Absolute og Relative sammen 
Eth. Nic. V, 2. 1129 b dét iu unkw; aya&d xai aviolg

aya&dtlvat, aloéio&ut id avioli dyu&d Pol. Vil, 13. 1332 a. iotQvidq 

tøw o anovSalot;, tu Sid tip a^ti^v [ra] Ion id dnXw; dyu&d. 

(At Stedet er misfors taaet, og at id skal udelades, har jeg vist i 
mit Program for 1845 Pag. 28). En ethisk Stræben gaaer derfor 
ud paa, at id utMq el. oåw? dyadd kunne blive Ixduiat aya&a, ligesom 
en intellektuel paa, at id i?j (pvou yvugtpa kunne blive &daia) 
Metaph. VI, 4. 1029 b.

2) Eth. Nic. 111, 6. 1133 a. tpaieov anXdjg f^v xa* xcrr’ akq&tiav 

^ovktjiov ilvat i aya&ov, &doi(ø id <paw6(ttvov' rw ovv onovdaty 
ro xai aXq&ww thai, rw (paido) id iv^dv.
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kan ikke benævnes Venskab; tbi der findes ingen Gjen- 
kjærlighed, og der næres beller intet Ønske om noget 
Godt for disse Ting; thi det vilde jo f. Ex. være latter
ligt at ønske Vinen noget Godt. Ønsker man Noget, saa 
er del, at den maa bevares, for at man selv kan nyde 
den. En Ven derimod mener man, at man bør ønske 
det Gode for hans egen Skyld. Men dem, der paa denne 
Maade ønske Andre det Gode, tillægger man dog blot en 
velvillig Stemning, naar ikke en tilsvarende Følelse møder 
fra den anden Side; thi først g j e n s i d i g Velvillie kalder 
man Venskab. Maaskee bør man dog endnu tilføie den 
Bestemmelse, at den gjensidige Velvillie er begge Parter 
bevidst; thi Mange ere velvillig stemte mod dem, de al
drig have seet, men om hvem de antage, at de ere gode 
eller nyttige Mennesker, En saadan Stemning kunde vel 
tænkes at være gjensidig. I saa Tilfælde viser det sig, at 
de ere velvillig stemte mod hinanden; men hvorledes 
vilde Nogen kunne kalde dem Venner, naar de ikke vidste, 
hvorledes de forholdt sig til hinanden? Altsaa maae de 
af en af de omtalte Grunde være vel stemte mod hinanden 
og ønske hinanden Godt med gjensidig Bevidsthed om 
dette Forhold.

3die Kapitel.

Disse Grunde ere af forskjellig Art; følgelig er dette 
ogsaa Tilfældet med Kjærligheden og Venskabsforholdet. 
Der gives altsaa tre Arter af venskabelige Forhold, ligesaa- 
mange som af det Elskelige; thi ved enhver af dem kan der 
findes en bevidst gjensidig Tilbøielighed. Men de, der 
elske hinanden, ønske hinanden det Gode i den Retning, 
i hvilken deres Kjærlighed gaaer. De, der altsaa holde 
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af hinanden paa Grund af Nytten, holde ikke af hinanden 
for Personlighedens Skyld, men kun forsaavidt som de 
gjensidig yde hinanden nogen Fordel. Dette er ogsaa 
Tilfældet med dem, der knyttes til hinanden ved det Be
hagelige; thi man elsker ikke de muntre Selskabsbrodre, 
fordi de besidde en vis Karakter, men fordi de ere be
hagelige for En selv. Saaledes er Kjærligheden hos dem, 
der tiltrækkes af Nytten, grundet paa hvad der er gavnligt 
for dem selv, og hos dem, der lokkes af Fornøielsen, paa 
hvad der er behageligt for dem selv, altsaa ikke paa den 
elskede Gjenstands eget Væsen1), men paa dens Nytte 
eller Behagelighed. Og derfor beroe disse Venskaber 
paa det Uvæsentlige og Tilfældige3); thi Gjenstanden elskes 
ikke, forsaavidt han er den, han er, men forsaavidt han 
forskaffer enten Nytte eller Fornøielse. Venskaber af den 
Natur ere derfor let opløselige, naar Folk forandre sig; 
thi naar de ikke længer ere behagelige eller nyttige, saa 
er Kjærligheden forbi. Men det Nyttige bliver ikke det 
samme; det omskiftes og forandrer sig. Naar altsaa Ven
skabets Grund svigter, saa opløses ogsaa Venskabet, som 

1) Stedet er ikke ganske tydeligt. Et Haandskrift udelader o 
foran rfi/.ov/uvo-, men Fritzschs Fortolkning deraf er dog meget tvun
gen. Cardwell læser # o qnlovfiffo^ tøw o : ikke efter hans væsentlige 
Existents, men ifølge hans tilfældige Stilling som nyttig eller behagelig.

2) Svpflifhjuå;, accidens, betegner hos Aristoteles dels det, der 
implicite ligger i Begrebet og deraf middelbart kan udledes (rd xb#’ 

uita f. Ex. at Vinklerne i en Triangel tilsammen ud-
gjøre to rette Met. V, 30, dels det Tilfældige, som ikke ligger i 
Tingens Begreb Met. X, 8. 1065 al. 1 Modsætning dertil bruger 
Aristoteles Ordene mZiSg, <fvon, xa&‘ amo, der alle betegne det i 

.Sagens Begreb og Væsen liggende.
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hvilede derpaa. Et saadant Venskab synes især at finde 
Sted mellem gamle Folk (thi i den Alder jager man ikke 
efter det Behagelige, men efter det Nyttige), samt hos 
de Mænd og unge Mennesker, der hige efter Fordel. 
Men saadanne Folk leve heller ikke meget sammen; un
dertiden finde de ikke engang Behag i hinanden. Heller 
ikke føle de Trang til et saadant Samliv, naar de ikke 
ere nyttige for hinanden. Thi kun forsaavidt finde de 
Behag i hinanden, som de have Haab om et eller andet 
Gode. Til denne Klasse regner man ogsaa Gjæsteven- 
skabsforholdet. — De Unges Venskaber derimod synes at 
have deres Grund i Fornøielsen; thi disse leve efter 
Stemning og Følelse og tragte mest efter hvad der er 
behageligt for dem selv og efter Øieblikkets Lyst. Men 
tilligemed Alderen forandrer ogsaa det Behagelige sig. 
Derfor blive de hurtigt Venner, men skilles ligesaa hur
tigt ; thi Venskabet bortdunster tilligemed Fornøielsen ; 
men en saadan Fornøielse skifter hurtigt om. Ogsaa til 
Forelskelse ere de Unge jo stemte; thi Forelskelse be
roer væsentlig paa Lidenskab og søger Nydelse. Derfor 
opstaaer og ophører deres Kjærlighed hurtigt; ja ofte 
skifte de om den samme Dag. Saadanne ønske at leve 
og være sammen; thi dette følger af deres Venskabs 
Natur.

4de Kapitel.

Fuldkomment er deres Venskab, som ere gode og i 
Dyd hinandens Lige; thi som gode ville disse i lige Grad 
hinandens Vel, og gode ere de ifølge deres eget Væsen; 
men de, der ville deres Venner vel for disses egen Skyld, 
ere i høieste Grad Venner; thi de ere saaledes sindede 
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ifølge deres eget Væsen og ikke ifølge noget Tilfældigt. 
Derfor varer ogsaa deres Venskab ved, saalænge de ere 
gode; men Dyden er noget Fast og Varigt. Og de ere 
begge baade gode i og for sig selv og gode for deres 
Ven ; tbi de Gode ere baade i sig selv gode og gavnlige 
for hinanden, og ligeledes behagelige1). De Gode ere 
nemlig baade i sig selv behagelige og behagelige for 
hinanden; thi Enhver finder Behag i den for ham eien- 
dommelige eller dermed samstemmende Virksomhed; 
men de Godes Virksomhed er den samme eller dog en 
lignende. Et saadant Venskab er naturligvis varigt; thi 
deri forener sig Alt, hvad der bør findes blandt Venner. 
Ethvert Venskab grunder sig nemlig paa Noget, som er 
godt eller behageligt, enten absolut eller i Forhold til den, 
der elsker, og forudsætter en vis Overensstemmelse. Men 
delte Venskab har alle disse Betingelser væsentligt2); thi 
i det ligger baade Overensstemmelsen og det Øvrige, 
nemlig det væsentlig Gode og væsentlig Behagelige3); 

1) De Gode ere ifølge deres Natur <pvau, cvrov?) og 
ikke ifølge en Tilfældighed fzer« ov/jftipyxoi-) gode, fordi Dyden hører 
til deres egentlige Væsen, deres sande Jeg. De ere baade gavnlige 
og behagelige aHjjJotg. Der kunne vel gives dem, der ikke finde 
Behag i dem, men for andre gode Mennesker ere de nødvendig be
hagelige.

2) z«^’ avrovs (et Haandskrift har xa&’ avro) Venskabet mellem 
de Dydige har alle de omtalte Momenter (det Gode, det Behagelige 
og Ligheden) ifølge de Godes eget Væsen og Begreb. Mor. magn. 11, 
12 s /do auoAov&ii ry yåovy zcd to ovfi<ptyorti ij clld ry
vgtry a/t<j>6ri§a ravra axoi.ov&ei.

3) Stedet er temmelig dunkelt, og Texten maaskee forvansket- 
Et Haandskrift har opoioi, en Læsemaade, hvorpaa ogsaa andre Spor 
hentyde. Denne have de Fleste optaget. Men den Tanke: „naar de 
ved det dydige Venskab ere lige, ere de det ogsaa i de andre Ting“
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men dette fremkalder især Kjærligheden, og derfor er 
Venskabet hos saadanne Mennesker stærkest og ædlest. 
Men slige Venskaber ere naturligvis sjeldne; thi af saa
danne Personligheder gives der kun faa, og dertil maa 
endnu komme Tid og Vane ; thi, som Ordsproget siger, 
man kan ikke kjende hinanden, førend man har spist 
mangen Skjæppe Salt sammen'), og da heller ikke slutte sig 
til hinanden og være Venner, førend man gjensidig har 
godtgjort sin Elskværdighed og vundet Tillid. Men de, 
der hurtig tee sig som Venner, ønske gjerne at være 
det, men ere det ikke, naar de ikke ere elskelige for 
hinanden og ere komne til gjensidig Bevidsthed herom ; 
thi Villien til Venskab opstaaer hurtigt, men Venskabet 
ikke.

5te Kapitel.

Dette Venskab er altsaa baade i Henseende til Tiden

giver hverken i sig selv nogen god og klar Mening eller 
passer vel til det umiddelbart Foregaaende. Heller ikke det Følgende 
to t é etc. er da let at forstaae. Sammenhængen synes at være 
den. Efterdi der er sagt, at al Venskab heroer paa det Gode og det 
Behagelige (disse Begreber indbefatte efter Kap. 1 ogsaa det Nyttige) 
og forudsætter en Lighed eller Overensstemmelse, bemærker han, 
at i det Venskab, som stiftes mellem dydige Mennesker, findes alle 
de omtalte Elementer; thi der findes baade Lighedens Moment 
og de øvrige Momenter, nemlig det væsentlig Godes og det væsentlig 
Behageliges. Jeg læser altsaa ouniu. See Zells Kommentar Pag. 
341. Saaledes kort efter yaQ a^aO-ov ti xal rt, TavTi] tplÅoi.

') Eth. Eud. Vil, 2. 1238 a 2 åio ilq Tta^otulov d
1/iåifimi Toif åluiv. Cic. Læl XIX, 67 Verumque illud est, quod 
dicitur, multos modios salis simul edendos esse, ut amicitiæ munus 
expletum sit.

2
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og i de andre Punkter’) fuldendt, og i alle Henseender yder 
den ene Ven den anden de samme eller lignende Goder: 
Noget, som bør finde Sted mellem Venner. Men det 
Venskab, der beroer paa det Behagelige, har Lighed med 
hint; thi ogsaa de Gode ere behagelige for hinanden. 
Ligesaa det Venskab, der har sin Grund i del Nyttige; 
thi ogsaa i delte Forhold staae de Gode til hinanden. 
Ogsaa mellem disse5) vare Venskaberne længst, naar begge 
Parter yde hinanden det Samme, f. Ex. Fornoielse, og 
ikke blot dette, men ogsaa af samme Kilde, saaledes som 
muntre on vittige Personer, og ikke saaledes som Elske
ren og den Elskede. Thi disse glæde sig ikke over det 
Samme, men den Første ved at beskue den Anden, den 
Anden ved at modtage Opmærksomheder af Elskeren. 
Men naar Ungdommen ophører, ophører undertiden ogsaa 
Venskabet; thi den Ene finder ikke længer Fornoielse i 
Beskuelsen, den Anden bliver ikke Gjenstand for Opmærk
somhed. Dog vedblive Mange at være Venner, naar de 
paa Grund af Omgang og Vane have fundet Behag i 
hinandens Karakter og sympathisere med hinanden. 
Derimod er Venskabet baade mindre varmt og mindre 
varigt mellem dem, der ikke gjensidig udvexle det Be
hagelige, men bylte Nytten [mod Fornøielsen]’) i Kjær-

1) o: Det Gode og det Behagelige, som ogsaa i detforegaaende 
Kap betegnedes ved ta Xomu. Her have vi altsaa atter de 3 Mo
menter, det Gode, det Behagelige og Ligheden.

2) o: dem, der ere Venner paa Grund af Fornoielse og Nytte. 
3) Saaledes maa vel dette Sted, som ikke synes behandlet med 

behørig Opmærksomhed af Fortolkerne, være at forstaae og er 
ogsaa forstaaet af Lambinus. Om en blot Ombytning af det Nyttige 
iv vol; fpwvixoiv, som Ordene synes at antyde, kan der ikke være
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lighedsforholdet. Men mellem dem, der ere Venner for 
Nyttens Skyld, opløses Venskabet tilligemed det Nyttige; 
thi de vare ikke Venner af hinanden, men af Nytten. 
Fornøielsen og Fordelen kunne altsaa baade stifte Ven
skabsforhold mellem slette Mennesker indbyrdes og knytte 
Gode til Slette og dem, der hverken ere det Ene eller 
det Andet, til hvilkensomhelst; men ifølge deres egen 
Natur blive aabenbart kun gode Mennesker Venner; thi 
slette Mennesker finde ikke Behag i hinanden'), dersom 
ikke en Fordel skulde opstaae derved. Ligeledés er kun de 
gode Menneskers Venskab ophøiet over Bagvadskelsens 
Indflydelse; thi det er ikke let at troe noget Ondt om 
den, man i lang Tid har prøvet, Ogsaa findes der Tillid 
hos disse og Villien til aldrig nogensinde at gjøre Uret 
og alt Andet, hvad der fordres i det sande Venskab. 
Men i de andre Arter af Venskab er der Intet til Hinder 
for, at Saadant kan finde Sted. Eftersom nemlig2) Folk 

Tale. Saaledes tales der altsaa først om den gjensidige Udvexling 
af det Behagelige, dernæst af det Nyttige mod det Behagelige og til- 
sidst om gjensidig Udvexling af det Nyttige. Kun saaledes kunne 
ogsaa Ordene: ot dl did to forstaaes. Men Ordene in Tot;
Igonixdlg ere dog stødende; thi her tales jo ikke blot om Forelskelse. 
De ere rimeligvis komne fra det tilfældige Exempel, Aristoteles i det 
Foregaaende har brugt. Paraphrasten udelader ogsaa disse Ord og 
læser avio for ijdu. Naar vi følge ham heri og udelade ».Ud to 

xs^oipov, der synes tilføiede for at faae en Modsætning til to' rl3v, 

troer jeg, at vi have den oprindelige Text: oi åk py to amo uvtixut- 

aUaTTopiroi, xal tlab' etc. Da først er Meningen aldeles klar og rigtig.
’) ’EavTou; .er her, som saa ofte, =
2) Sætningen Intl /do etc. slutter sig nærmest til det foregaaende 

iv valg irifjaiq angivende Grunden til, at Aristoteles ifølge
Sprogbrugen ogsaa har kaldt disse Forbindelser Venskaber, skjøndt 
egentlig kun den førstnævnte Art fortjener dette Navn. I hvilken

2’



20

i Almindelighed baade kalde dem Venner, der slutte sig 
sammen paa Grund af Nytten, som Staterne gjøre (thi 
Alliancer mellem disse synes blot begrundede paa For
delen), og dem, der holde af hinanden paa Grund afFor- 
noielsen, ligesom Børnene, saa maa vel ogsaa vi kalde 
saadanne Folk Venner, men antage flere Arler af Venskab, 
nemlig først og i Ordets egentlige Forstand det, der 
finder Sted mellem gode Mennesker som saadanne, og 
dernæst de øvrige Arter ifølge en Liglied dermed. Thi 
forsaavidt som der findes noget Godt og noget Overens
stemmende1), kan der tales om et Venskabsforhold ; ogsaa 
det Behagelige er nemlig godt for dem, der elske Ny
delse. Men disse to Arter af Venskab knytte sig ikke let 
til hinanden, og de Samme blive ikke hinandens Venner 
paa Grund af Nytten og af Fornøielsen ; thi de tilfældige 
Ting slutte sig ikke gjerne sammen2).

særegen Betydning disse Forbindelser kunne kaldes Arter af Venskab-, 
paavises nærmere i Eth Eud. VII, 2. 1236 og Magn. mor. II, 11. 
1209.

*) Michelet og Biese have misforstaaet Stedet. Fritzsch har Ret, 
undtagen forsaavidt han oversætter: bonum quoddam v e 1 similitudo 
quædam. For vel bør sættes et Ligheden udhæves overalt som 
et særegent Moment i Venskabet; det andet Moment er v^aD-ov ti, 

som efter Aristoteles's egen Forklaring her ogsaa indbefatter to tjSv. 

See ogsaa 4 Kap 1156 b. 20 og 22.
2) I det Gode er det Nyttige og Behagelige væsentlig tilstede ; 

udenfor det Gode ere de tilfældige. Det Gode er absolut og efter 
sit Væsen tillige nytligt og behageligt; adskilt fra det Gode er det 
Nyttige og det Behagelige uvæsentligt, og tilfældigt og slutter sig derfor 
ikke let sammen. Ordet mmimi er sikkert at opfatte intransitivt 
ligesom i Gap IV, saa at Biese ikke rigligt oversætter : Doch Lust 
und Nutzen ist nicht eben sehr bindend. Saaledes har ogsaa Para- 
phrasten opfattet Stedet.
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6te Kapitel.

Ifølge denne Bestemmelse af Venskabets Arter ville 
altsaa de Slette blive Venner for Fornøielsens eller Nyt
tens Skyld, idet de deri ere lige, men de Gode paa Grund 
af deres eget Væsen, nemlig som Gode. Disse ere altsaa 
ifølge Sagens egen Natur Venner, hine ifølge Tilfældig
heden og en vis Lighed med disse. Men ligesom paa 
Sædelighedens Gebet Nogle kaldes dydige ifølge en er
hvervet Færdighed i det Gode1), Andre ifølge en reel 
Virksomhed og Udøvelse deraf, saaledes er det ogsaa 
Tilfældet i Venskabet; thi Nogle, der leve sammen, glæde 
sig ved hinanden og gavne hinanden gjensidig, medens 
Andre, naar de sove eller leve adskilte i Rummet, ikke 
ere virksomme, men dog stemte til at virke venskabeligt. 
Thi Adskillelsen i Rummet opløser ikke Venskabet lige
frem, men blot dets faktiske Yttring og Virksomhed; men 
naar Adskillelsen bliver langvarig, turde den ogsaa bringe 
Venskabet i Forglemmelse, som det hedder: «Mangel paa 
Omgang opløser mangt et Venskab«2). Hverken gamle 
eller knarvorne Mennesker vise sig skikkede til Venskab; 
thi der er kun liden Behagelighed ved dem, men Ingen 
kan daglig leve sammen med et trist og ubehageligt

') faf er et Ord, som Aristoteles ofte bruger i for
skjellige Modsætninger. Det betegner en aandelig Besiddelse, en 
erhvervet sikker færdighed, f. Ex. Dyden. I Modsætning dertil 
betegner Dydens Virkeliggjørelse eller Objektivering i dydige
Handlinger, dens faktiske Udøvelse og Virksomhed I 7 Kap. 1157 
b 29 sættes fys som en fast, blivende Sjælstilstand mod ?rd^o<;, en 
forbigaaende Stemning i Sindet See Trendelburg til de anima Pag. 311.

a) Hvoraf dette Sted er taget, er os ubekjendt.
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Menneske; thi Naturen skyer aabenbart i høi Grad det 
Triste og higer efter det Behagelige. Derimod ere de, 
der vel kunne lide hinanden, men ikke føre et selskabe
ligt Samliv, snarere at ansee for velvillig stemte end for 
Venner. Intet er nemlig saa eiendommeligt for Venner 
som Samlivet; thi efter Nytten tragte de, der trænge 
dertil, men efter Selskab ogsaa de Lykkelige; for disse 
passer nemlig det ensomme Liv mindst; men et Samliv 
med Andre er ikke muligt, naar man ikke finder Behag 
i hinanden og ikke har fælleds Interesser, saaledes som 
et fortroligt Venskab fører det med sig.

7de Kapitel.

I høieste Betydning finder altsaa, som ofte bemærket, 
Venskab Sted mellem de Gode. Thi det i sig selv Gode 
eller Behagelige er overhovedet elskeligt og attraaværdigt, 
men for hver Enkelt det, der for ham er saadant. Men 
det ene gode Menneske er det for det andet i begge 
disse Henseender1). Kjærlighed ligner en forbigaaende 
Sindsbevægelse, Venskab derimod en fast Sjælstilstand2!. 
Kjærlighed finder nemlig i ligesaa høi Grad Sted mod 
livløse Gjenstande, medens derimod gjensidig Kjærlighed3) 

*) fordi han hos ham finder haade det i og for sig Gode 
og det for ham selv Gode. See Kap. 4. 4156 b 13. 14. Ordene 

--- -------- v.'/aO-oi, der udelades af et Haandskrift, har Fritzsch 
udstødt og læser altsaa: t« wma. Men Haandskrif-
ternes Læsemaade stemmer ganske med hvad der er sagt 1155 b 
24 og 1156 b 13—15 og giver en meget god Mening.

2) See det foregaaende Program Pag. 28 Anm. 2.
3) Gjensidig Kjærlighed er Betingelsen for Venskab. Eth. Nic. 

VIII., 2. 1155 b 33.
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forudsætter et frit Valg, men et saadant Valg udgaaer fra 
en blivende sjælelig Tilstand. Ogsaa vil man sine Venner 
vel for deres egen Skyld ikke ifølge Lidenskab, men ifølge 
en varig og blivende Sindsstemning, og idet man elsker 
en Ven, elsker man hvad der er godt for En selv; thi 
naar den brave Mand bliver Ens Ven, bliver han et Gode 
for den, hvis Ven han er. Begge elske altsaa, hvad der 
for dem er et Gode, og give Lige for Lige i Villien og 
i Gjerningen1); thi Venskab kaldes el Lighedsforhold3), og 
dette er da især Tilfældet med de Godes Venskab.

i Villie og i Gjerning tjene hinanden. Eth. Nic. VIII, 8 init zå 

pap yfyi'f zat aa dprpolx xal aZZ^Zm? IX, 4 init. zi&z-

aai yfZov ror povX<if.itvox xcd nQazzoi’Ta z dya&a ibid. 1166 a 14 
xbI floultzai åij favtoi zåya&d xal ngazzti {zov /do uya/fov z uya&ov 

åianorHv). RheL II, 4 init. løzw år] zo tpiliiv zo flovliø&at zivi a 

o’kzat aya&d xal zo xazu åtivapiv n^axnxox thai zovuuv. Derimod 
indbefatter ziiroi« blot Villien, men ikke Handlingen. Eth. Nic. IX, 
5. 1167 a 1 og 9 samt Eth. Eud. Vil, 7. 1241 a 10.

2) gnZdr^g loozr]<; Artiklen foran loozr^, som et godt Haand-
skrift mangler, bør vistnok med Fritzsch udelades. Udsagnet til
skrives Pythagores af Diog. Laert, VIII, 1, 8, 10.

') Bekker læser Brandis oversætter: Er gibt demWollen 
und dem Genusse des Andern Gleiches zuriich. Biese: In Bezug 
auf die Erwiederung sind sie sich einander gleich sowohl in der 
Gesinnung und in dem Streben flir einander als auch inderFreude, 
die sie an einander (inden. Zell og Fritzsch læse HJti: han gjen- 
gjælder Vennens gode Villie og hans Velgjernings specielle Art o : 
det Gode med Godt, det Nyttige med Nyttigt og det Behagelige med 
Behageligt. I begge Tilfælde er Udtrykket yderst tvungent, og Sam
menstillingen mellem finvkriois og det andet Ord stødende. Stedet 
er vistnok forvansket; rimeligvis har der oprindelig staaet et andet 
Ord af lignende Form eller Omfang, f Ex. fg/w : han giver Ligefor 
Lige baade i den gode Villie og i Gjerningen. Det anføres nemlig 
altid som karakteristisk for det virkelige Venskab, at Venner baade 
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[Hos vrantne Folk med Alderdommens Gnavenhed op- 
staaer Venskabet saa meget sjeklnere, jo uvenligere de 
ere og jo mindre de holde af selskabelig Omgang; thi 
dette synes fornemmelig at høre til Venskab og fremkalde 
venlige Forhold. Derfor blive de Unge hurtigt Venner, 
men de Gamle ikke (thi man bliver ikke Venner af dem, 
som man ikke finder Behag i), og ligesaa lidet gnavne 
Folk. Saadanne kunne vel være velvillig stemte mod 
hinanden, nemlig ville hinanden vel’) og yde Hjælp i Nøden, 
men Venner blive de egentlig ikke, fordi de ikke leve 
sammen og finde Behag i hinanden: Noget, som vistnok 
især hører til Venskabet]2).

1) Maaskee Ordene ydo raya&d udgjøre en Parenthes.
Dette stemmer bedst med Aristoteles’s Begreb om twois.

2) Dette hele indklamrede Sted, som er en unyttig og forstyr
rende Gjentagelse af tidligere Yttringer, maa man vistnok med Fritzsch 
ansee for feilagtig indskudt.

3) Fr. har Ret, naar han mener, at Subj. er ro igåv, og at 
Talen altsaa her er om Forelskelse og ikke om Venskab. Dette viser 
sig ogsaa klart af Parallelstedet i IX Bogs 10de Kap.

4) nemlig : af dem, der jage efter Fordel og Fornøielse.

At være Ven med Mange ifølge det fuldendte Ven
skab gaaer ikke an, ligesaalidet som at være forelsket i 
Mange paa én Gang; thi Forelskelsen3) ligner et Over- 
maal, der naturlig kun finder Sted i Forhold til en Enkelt. 
At Mange paa én Gang i høi Grad kunne behage den 
Samme, er ikke let muligt, maaskee heller ikke, at der 
kan findes mange Gode. Ogsaa maa man prøve hinanden 
og ved Samliv blive fortrolige; hvilket ikke saa let lader 
sig gjøre. Derimod er det vel muligt at behage Mange 
ved at yde dem Nytte og Fornøjelse; thi af den Slags 
Mennesker gives der mange4), og der behøves kun kort 
Tid til at yde saadanne Tjenester. Af disse Venskaber 
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turde det, der grunder sig paa det Behagelige, komme 
det virkelige Venskab nærmest, naar nemlig begge Parter 
yde det Samme og føle Interesse for hinanden eller for 
de samme Gjenstande, saaledes som de Unges Venskaber 
ere. Thi disse Forbindelser ere af en ædlere Natur. 
Men det Venskab, hvormed det Nyttige tilsigtes, har 
noget Kræmmeragtigt ved sig. Ogsaa trænge de, der 
leve under lykkelige Forhold, ikke til nyttige, men til be
hagelige Venner1). De ville nemlig have Nogle, med 
hvem de kunne leve sammen; men hvad der er trist og 
kjedsommeligt, taale de kun en kort Tid; ja det Gode selv 
vilde Ingen bestandig kunne finde sig i, naar det var 
trist og byrdefuldt for ham3). Derfor søge de behagelige 
Omgangsvenner. Dog burde de vistnok søge saadanne 
Venner, som foruden at besidde denne Egenskab vare 
gode og tillige nyttige for dem3); thi da vilde de opnaae

') Denne Yttring tjener ogsaa til at vise Sandheden af den 
Sætning, at den paa det Behagelige grundede Forbindelse er af en 
ædlere Natur og kommer det ægte Venskab nærmere end den, der 
indgaaes for Fordelens Skyld.

2) Hvad der dog i Virkeligheden ikke finder Sted, fordi 
med Nødvendighed er knyttet til enhver ægte og sand Virksomhed, 
altsaa ogsaa til Dydens Energi. Eth. Nic. X, 2 amyxiis tnorraz 
z odrot; (a : tw oft/r, ilSivai, zdg aQtrag fyut} ^owt.

3) Dette Sted er misforstaaet af Fortolkerne, idet de ved edzol? 
tænke sig istedetfor Meningen er: de Lykkelige søge
blot behagelige Venner; men idet de søge Venner af denne Beskaf
fenhed (rotodzon; drza?), burde de dog tillige søge dem gode og 
nyttige. Nyttige udtrykkes ved adzot; aya&ovn, relativ gode ; thi 
nul aya&dg er eller wqn'kifioq Eth. Nic. VIII, 3. 1156 a 14
ot ze Sw zd tpdovrzsg dia zd uvvo^ v.ya&åv ozégyovoi og c.
4. 1 156 b 13 ot ydg aya&oi xai aya&ol xai akhft.sii; wqp/Åt^ot. 
I Eth. Eud. VII, 2 vises, at det Nyttige er det relativ Gode, åya&6v
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Alt, hvad Venner bør besidde. — De, der indtage en høi 
Plads i Staten, sees at betjene sig af Venner af forskjellig 
Art; thi Nogle gjøre dem Nytte, andre skaffe dem For
nøjelse, men begge Dele findes ikke gjerne forenede 
hos de Samme'). De søge nemlig ikke Venner, der for
ene Behagelighed med en ædel Karakter, og heller ikke 
saadanne, der yde dem Hjælp til en hæderlig Virksomhed, 
men dels muntre Selskabsbrodre af Lyst til Fornøielse, 
dels Folk, der besidde Forretningsdygtighed til at udføre 
deres Befalinger. Disse Egenskaber lindes ikke lettelig hos 
samme Person. Vel er det sagt, at den brave Mand 
tillige er behagelig og nyttig; men en saadan bliver ikke 
Ven af en høitstaaende Mand, undtagen hvor denne paa 
den anden Side overtræffes (føler sig overtruffen) i indre 
Værd; ellers opnaaer han som den svagere Part ikke den 
behørige Ligevægt. Men saadanne Personligheder ere 
sjeldne3).

m At dette er rigtigt, sees klart af det Efterfølgende: „thi da op- 
naae de alle Venskabets Goder" a : det Gode, det Nyttige og dét Be
hagelige.

See Slutningen af 5te Kap.
’) Aristoteles har paa dette Sted udtrykt sig meget kort og 

mindre tydeligt. Meningen er udentvivl denne: Lighed til en vis 
Grad er en Grundbetingelse for Venskab. Et Venskabsforhold vil 
derfor ikke let komme istand mellem en meget høitstaaende Person, 
f. Ex. en Fyrste og en simpel Mand, med mindre den i ydre Magt 
og Giands langt Overlegne i aandeligt Værd og Dygtighed er den 
svagere og føler sig som saadan, og den ringere Mand altsaa paa 
denne Maade hæver sig til en Høide, der stiller ham ved Siden af 
Fyrsten og tilveiebringer den Ligevægt, der kræves i Venskabet. 
Men et saadant Forhold vil altid være meget sjeldent, fordi der paa 
den ene Side forudsættes en ualmindelig Begavelse og paa den an
den en Beskedenhed og Beredvillighed til at erkjende fremmed 
Storhed, der ikke er sædvanlig hos høitstaaende Personer. Ordet
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8de Kapitel.

De omtalte Venskaber1) beroe altsaa paa Ligevægt; 
thi begge Parter yde hinanden de samme Goder og ere 
ens stemte mod hinanden, eller de tilbytte sig det ene 
Gode for det andet, f. Ex. Fornøielse for Nytte. Men at 
disse Arter af Venskab have ringere Betydning og mindre 
Varighed, er paavist. Paa Grund af Lighed og Ulighed 
med den samme Gjenstand kunde man ogsaa baade til
lægge og frakjende dem Karakteren af Venskab. Thi paa 
Grund af en Lighed med det paa indre Værd grundede 
Venskab fremtræde de som Venskaber; det ene medfører 
nemlig Behagelighed, det andet Nytte, men begge Dele 
er ogsaa Frugten af det sande Venskab. Forsaavidt 
derimod dette er ophøiet over Bagvadskelse og varigt, 
medens hine Venskaber hurtig omskifte og i meget 
Andet ere forskjellige derfra, fremtræde de paa Grund af 
denne Ulighed uden Venskabets Præg. — Men der er en 
anden Art af Kjærlighedsforhold, som beroer paa den ene 
Parts Overlegenhed over den anden, f. Ex. Faderens For
hold til Sønnen og overhovedet den Ældres til den 
Yngre, Mandens til Kvinden og enhver Overordnets til 
den Underordnede. Men disse Forhold ere ogsaa ind
byrdes forskjellige. Det er ikke det samme, der finder 
Sted imellem Forældre og Børn og mellem Overordnede 
og Underordnede, men heller ikke er Faderens Forhold til 
Sønnen det samme som Sønnens til Faderen ; heller ikke 
Mandens til Kvinden det samme som Kvindens til Manden.

roioutoi, som af Fortolkerne blot henføres til de mægtige Mænd, 
kan altsaa godt forstaaes om begge Partier.

') nemlig de, der begrundes paa Nytten og Nydelsen.
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Hver af disse Personer har nemlig sin Dyd1) og sin Virke
kreds, hver sin Bevægegrtmd til Kjærlighed, følgelig er ogsaa 
Kjærligheden og Venskabet forskjellige. Den ene yder 
altsaa ikke den anden de samme Tjenester og bør heller 
ikke forlange dem; men naar Børnene yde Forældrene 
hvad de skylde dem, der have skjænket dem Livet, og 
Foraldrene yde Børnene, hvad der tilkommer disse, da 
vil deres Kjærlighedsforhold være varigt og naturligt. 
En passende Proportion i Kjærligheden bør finde Sted i 
alle de Forhold, der beroe paa den ene Parts Overlegen
hed, saa at den Part, der staaer høiest i indre Værd, 
elskes mere, end den elsker, ligesaa den, der yder størst 
Nytte, og saaledes overalt; thi naar Kjærligheden finder 
Sted efter den sande Værdi, da opstaaer der en vis Lig
hed : Noget, som vistnok hører til Kjærlighedsforholdets 
Væsen.

9de Kapitel.

Det forholder sig ikke, paa én og samme Maade 
med Ligheden paa Retfærdighedens og Kjærlighedens 
Gebet3). I det Retfærdige ligger Vægten fornemmelig

>) Vi have allerede i forrige Program Pag. 21 bemærket, at 
Aristoteles ikke saameget udhæver Sædelighedens almindelige Karak
ter, som han lægger Vægt paa Differentserne i de Former, hvori 
Dyden fremtræder hos de i Kjøn, Alder og Livsforhold forskjellig 
stillede Individer. Han dadler endog Plato, der fremhæver Sædelig
hedens almindelige Natur. Dyden bliver altsaa for ham nærmest 
den Enkeltes Dygtighed til at naae sit specielle Maal eller løse sin 
særegne Opgave. Dette har han især bestemt og skarpt udtalt i 
Politiken I, 13. 1260 a.

2 ) Paa det Retfærdiges Gebet gaaer den efter Værdi uddelende 
(dianemetiske) Retfærdighed (hvor Ligheden er i geometrisk Propor- 
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paa Kvalitetshensynet eller Ligheden efter Værdien, og 
Kvantitelshensynet indtager den anden Plads; i Kjærlighed 
og Venskab er Forholdet omvendt. Dette viser sig tyde
ligt, naar der fremtræder en stor Afstand i Dyd eller Last 
eller Velstand eller andet Saadant. Saa ere Folk ikke 
længer Venner, ja ville ikke engang være det. Aller- 
klarest er dette i Forhold til Guderne; thi disse ere 
rigest udstyrede med alle Goder; men lydeligt er det 
ogsaa i Forhold til Konger; thi de, der staae langt la
vere, ville ikke slutte nogen Venskabsforbindelse med 
dem, heller ikke ubetydelige Personer med de Viseste 
og Bedste. En nøiagtig Bestemmelse om, til hvilket 
Punkt af Uligbed Venskabet kan bestaae , er ikke mulig. 
Ligheden kan forringes betydeligt, og Venskabet endda 
holde ved; men naar Skilsmissen bliver altfor stor, f. Ex. 
mellem et Menneske og en Gud, saa brister det. Derfor 
opkaster man ogsaa det Spørgsmaal, om dog ikke Venner 
ville være utilbøielige til at ønske deres Venner de aller
største Goder, f. Ex. at være Guder; thi da vilde de ikke 
længer være Venner for dem og altsaa heller ikke Goder; 
thi Venner ere Goder. Have vi nu end havt Ret i den 
Paastand, at Vennen ønsker sin Ven det Gode for hans 
egen Skyld, saa maa han dog vel blive hvad han er'),

tion) foran den dømmende eller udjævnendc (katorthotiske) Retfær
dighed (hvor Ligheden er i arithm. Proportion). Paa Kjærlighedens 
eller Venskabets Gebet derimod er Kvantiteten å Venskaberne m‘ 

icdrijr«' en Væsentlighed, saa at Venskabet ophører, naar altfor stor 
Ulighed indtræder, medens Venskaberne mindre svare
til det egentlige Venskabs Begreb.

9 Dette Sted er temmelig utydeligt. Meningen synes at være 
den: Hvis den ene Ven ønsker den andens Vel for hans egen Skyld, 



30

men som Menneske vil han ønske ham de største Goder, 
maaskee dog ikke alle; thi Enhver ønsker helst sig selv 
det Gode. — Men Mængden ønsker vistnok paa Grund af 
Ærgjerrighed at elskes i høiere Grad end at elske. Der
for gjør Smigreren saa stor Lykke hos de Fleste; thi 
Smigreren er en underordnet Ven eller giver sig Mine af 
at være en saadan og at elske mere, end han elskes. 
Men at elskes grændser nær til at æres: Noget, som 
Mængden tragter efter. Dog synes den ikke at attraae 
Æren som Øiemed, men som Middel1); thi de Fleste 
sætte Pris paa at æres af de Mægtige paa Grund af det 
Haab, de nære om ved dem at opnaae, hvad de 
ønske. De sætte altsaa Pris paa Æren som et Pant paa 
den Lykke, de skulle gjore. Men de, som ønske at æres 
af retskafne og indsigtsfulde Mænd, attraae en Stadfæ
stelse paa deres egen Mening om dem selv. De føle da 
Glæde over at være gode Mennesker, idet de støtte sig 
paa deres Dom, der sige det. Men at være elsket skaffer 
i og for sig selv Glæde. Derfor turde dette være bedre 
end at æres, og Kjærligheden fortjene at attraaes for sin 
egen Skyld. Men dennes Væsen synes mere at bestaae 
i at elske end i at elskes2). Et Bevis derpaa have vi i 
Moderkærlighedens Glæde. Nogle Mødre maae nemlig 
overlade deres Børns Opfostring til Andre og elske i Be
vidsthed om deres Forhold uden at søge Gjenkjærlighed, naar

saa vil han ønske ham alle de Goder, der lade sig forene med hans 
Vilkaar som Menneske, men ikke at blive en Gud, fordi Venskabet 
ikke kan ville sin egen Tilintetgjørelse.

■) Saaledes kan man i denne Sammenhæng passende oversætte 
xara i Modsætning til dt av tu.

2} See forrige Aars Program Pag. 13.
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ikke begge Dele kunne finde Sted, men det synes at 
være dem nok, naar de see Børnene lykkelige, og selv 
elske de dem, om end disse i deres Uvidenhed ikke yde 
dem Noget af hvad der skyldes en Moder.

10de K ap i te 1.

Da nu Venskabets Væsen mere bestaaer i at elske 
end i at elskes, og man roser dem, der elske deres 
Venner, saa turde Kjærligbeden være Venners Dyd, saa 
at de, hos hvem denne findes i det rette Forhold, ere 
trofaste Venner, og deres Venskab varigt. Saaledes kunne 
ogsaa de, der ere ulige stillede, snarest være Venner; 
thi derved ville de komme til Lighed; men Lighed og 
Overénsstemmelse er Venskab og isærdeleshed de Dy
diges Overensstemmelse; thi da de ere stadige og tro
faste i sig selv, ere de det ogsaa i deres indbyrdes For
hold, og hverken ønske de noget Slet eller række hinanden 
Haanden til noget Saadant, men snarere modarbejde de 
det; thi det ligger i de Godes Natur hverken selv at 
handle slet eller indrømme deres Venner det. Men hos 
de Slette findes intet Fast og Varigt; thi de blive ikke 
engang sig selv lige ; kun for en kort Tid blive de Ven
ner, idet de finde Fornøielse i hinandens slette Tænke- 
maade. Men de, der slutte sig sammen paa Grund af 
Nytten eller Fornoielsen, holde længere fast ved Venskabet, 
nemlig saalænge de forskaffe hinanden Nydelse eller 
Fordel. Det Venskab, som har Nytten til Formaal, synes 
især at dannes af modsatte Elementer, f. Ex. en Fattig 
og en Big, en Uvidende og en Indsigtsfuld; thi idet man 
attraaer, hvad man mangler, giver man noget Andet til 
Gjengjæld derfor. Til denne Klasse kunde man ogsaa 
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regne Elskeren og den Elskede, den Smukke og den 
Stygge. Derfor vise ogsaa Elskerne sig undertiden i et 
latterligt Lys, naar de forlange at elskes, som de elske. 
Naar de ere ligesaa elskværdige, kunne de maaskee nok 
forlange det; men naar de intet Saadant besidde, bliver 
det latterligt. Maaskee søge dog heller ikke Modsæt
ningerne hinanden i og for sig selv, men kun mid
delbart , idet den naturlige Trang gaaer ud paa at 
finde Middelvejen; thi denne er den rette, saa al f. Ex. 
det Flydende ikke stræber mod at blive tørt, men at 
komme til en Mellemtilstand mellem begge Dele. Saa- 
ledes ogsaa det Varme og andre Ting. Dog denne 
Undersøgelse ville vi lade fare, thi den ligger os fjernere’).

1 1te Kapitel.
Men Kjærligheden og det Retfærdige synes, som vi 

i Begyndelsen have bemærket, at bevæge sig paa det 
samme Gebet og berøre de samme Personer. I ethvert 
selskabeligt Samfund har det Retfærdige et vist Omraadé 
og Kjærligheden ligesaa. Derfor tiltaler man ogsaa Skibs
kammerater og Krigskammerater som Venner, og det 
Samme skeer i andre selskabelige Forbindelser. Forsaa
vidt Folk ere Medlemmer af et Samfund, kan et ven
skabeligt Forhold finde Sted, og ligesaa træder Retsfor
holdet frem. Og Ordsproget: «Venner har Alt tilfælleds»3)

1) Aristoteles, som her atter er kommen ind paa et Gehet, der 
snarere tilhører Physiken end Ethiken, kalder sig selv tilbage derfra 
ligesom i denne Bogs 2det Kap. 1155 b 8. Denne Undersøgelse 
behandles noget udførligere i Eth. Eud. VII, 2, hvor den ogsaa føres 
over paa det Ethiske.

2) Et Tankesprog, som tilskrives Pythagoras og ofte citeres hos 
de Gamle.
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siger Sandhed; thi Venskab bestaaer i Fælledsskab. 
Brødre og fortrolige Venner (Kammerater) have Alt til
fælleds, de Øvrige hver Sit adskilt, Nogle mere, Andre 
mindre; thi ogsaa Kjærlighedsforholdene ere mere eller 
mindre inderlige. Saaledes ere ogsaa Reispligterne for
skjellige. De samme gjælde ikke for Forældre mod Børn 
og for Brødre mod hinanden indbyrdes eller for fortrolige 
Venner og Medborgere. Saaledes gaaer det ogsaa med 
de andre venskabelige Forhold. Ogsaa det Uretfærdige 
er altsaa forskjelligt i enhver af disse Forbindelser og 
fremtræder stærkere, jo inderligere det Kjærlighedsforhold 
er, under hvilket det udøves. Saaledes er det f. Ex. en 
større Uret at berøve en Ven end en Medborger Penge 
og at unddrage en Broder end en Fremmed sin Hjælp 
og at slaae sin Fader end bvilkensomhelst Anden. Til
ligemed Kjærlighedsforboldet forstærkes naturligvis ogsaa 
Retspligten, eftersom disse tvende berøre de samme 
Personer og have samme Udstrækning. Alle Samfund ere 
at ansee for Dele af det borgerlige1); thi man forener 
sig til et eller andel gavnligt Øiemed og for at tilveie- 
bringe Et eller Andet af hvad der hører til Livet. Men 
ogsaa det borgerlige Samfund er vistnok baade fra Be
gyndelsen stiftet og vedligeholdes for Nyttens Skyld2);

1) Pol. I, 1. 1252 a 4—6 nott; xai ?/ xoirwrfa kaldes
( småtur (xotiwttJx) xv^ianåiti xai ntQu%ovau znq v.klai;.

2) Fælleds Nytte fører vel Menneskene sammen, men er dog 
efter den af Aristoteles paa andre Steder udtalte Anskuelse ikke den 
dybeste og oprindeligste Grund til Staten. Det er Natur og Trang 
hos Mennesket som nokmxov at søge Samliv. Staten er et 
Naturprodukt Pol. 1, 2 1253 a 2. Altsaa vilde Menneskene endog 
uden Trang til gjensidig Hjælp attraae Samliv Pol 111, 6 1278 b
20. Men derfor kan en saadan Trang gjerne være den historiske 
eller faktiske Grund til Staten.

3
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thi denne have Lovgiverne for Øie og erklære det, der 
gavner det Offentlige, for retfærdigt'). De øvrige Sam
fund tilsigte det Gavnlige i særlige Retninger, f. Ex. Søfolk 
tragte efter det, der ved Søfart kan vindes til Erhvervelse 
af Penge eller noget Lignende, Krigskammerater efter 
hvad der ved Krigen kan udbringes, være sig Penge eller 
Seir eller Erobring. Saaledes ogsaa Medlemmerne af 
samme Phyle eller Demos3). Men nogle selskabelige 
Forbindelser synes at finde Sted for Fornøielsens Skyld, 
nemlig de mellem Medlemmer af Offergilder og Klubber3); 
saadanne holdes nemlig for Offringens og Samlivets Skyld 
— men alle disse Samfund indbefattes under det borger
lige; thi delte tilsigter ikke den øjeblikkelige Nytte, men 
gaaer ud paa hele Livet — idet4) de anstille Offringer

3) Om saadanne &iao<uzai og iguviazal, der ogsaa forbindes hos 
Athen. Deipn. Vlll, G4, see K. F. Hermanns Lehrbuch der gottes- 
dienst. Alterth. der Gricchen § 7 Anm. 6.

Aristoteles synes her at have udtrykt sig noget uordentlig 
og forvirret. 1 det Mindste er Testen her saaledes Jeg henfører, 
som de Fleste, noroirrr; til xoitwfai, idet Forfatteren derved tænker 
paa Personerne. Michelet antager en Parenthes fra hiai til &wfa<; rr og 
henfører noioimi til qivbfzaz og bqudzia. Opnaaes derved en større 
grammatisk Nøiagtighed, lider Meningen desto mere ; thi g>i>Åfrai og 
d^uovor kunne ikke nævnes som Exempler paa Forbindelser, der 
tilsigte Ofl’ring og Forlystelse, da deres Maal væsentlig er politisk ; 
desuden maatte i saa Fald fiwi bi hedde ewa pug, og de næste Ord 
vilde være overflødige og upassende Det er altsaa meget langt fra, 
at vi med Michelet kunne sige : omnis difl'icultas evanescit distin- 
guentibus, ut nos. Tanken er øiensynlig den : „Alle de specielle 
Forbindelser, som indgaaes mellem Menneskene, sigte til det 
Nyttige i særlige Retninger. Vel synes nogle Forbindelser nær
mest at tilsigte den Fornøjelse og Livsnydelse , der slutter 
sig til Gudsdyrkelsen; men ogsaa disse kunne indbefattes

1} Pol. 111, 12. 1282 b 16 l o il åi nohzixox uya&br ro åCxuiov, 

roJro (Flor i ro xotvy avfiqifgov.

2) Græske, navnlig Attiske Folkeinddelinger og Kommuner. 
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og i den Anledning holde Sammenkomster for at vise 
Guderne Ærbødighed og skaffe sig selv Hvile forbunden 
med Forlystelse. De gamle Offerfester og Sammenkomster 
synes nemlig at være foranstaltede efter Indhøstningen af 
Markfrugterne ') som en Offring af Førstegrøden ; thi ved 
denne Ledighed havde man bedst Fritid. — Altsaa frem- 
træde alle Samfund som Dele af det borgerlige, og med 
saadanne Samfund følge nu tilsvarende Arter af Kjær- 
lighedsforhold.

12 Kapitel.

Der gives tre Arter af Statsforfatning og ligesaa- 
mange Overskridelser eller ligesom Ophævelser af disse2). 
Statsforfatningerne ere Kongedømme og Aristokrati; den

under den store Forbindelse, Staten, der tilsigter det Nyttige ikke 
i partikulære Retninger eller i blot materiel Betydning, men i en 
storartet Udstrækning, hvori det omfatter Livets hele Indhold, altsaa 
ogsaa Gudsdyrkelse og Livsnydelse." Men da dette er udtrykt saa 
uordentligt, at Hovedtanken egentlig staaer parenthetisk, har For
fatteren fundet sig foranlediget til at gjentnge den i Ordene: naoM 

årj (patronen etc., hvorved han tillige knytter Tanken til den følgende 
Udvikling.

i) Om de ældgamle med Offringer og lystigt Samliv forbundne 
Høstfester see det bekjendte Sted hos Horats ep. 11, 1, 139 :

Agricolæ prisci fortes parvoque beati
Condita post frumenta levantes tempore festo 
Corpus et ipsum animum spe finis dura ferentem 
Cum sociis operum, pueris et conjuge Cda, 
Tellurem porco, Silvanum lacte piabant, 
Floribus et vino Genium memorem bievis ævi.

See ogsaa de andre af Zell 2 Del p. 359 anførte Steder.
2) Om disse Statsforfatninger handler Aristoteles udførligere i 

Politikens 111 og IV Bog; om deres Overgange og disses Aarsager i 
Polilikens V Bog.

3’
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tredie er den, der beroer paa Census, som med sit egent
lige Navn kan kaldes Timokrati, men af de Fleste i 
Almindelighed benævnes Politi (Republik). Af disse staaer 
Kongedømmet høiest, og Timokratiet lavest. Kongedøm
mets Udartning er Tyranni; thi de ere begge Monarchier, 
skjøndt hoist forskjellige indbyrdes, idet Tyrannen seer 
paa sin egen Fordel, men Kongen paa Undersaatternes ’). 
Kun den er nemlig Konge, der er i en uafhængig og 
selvstændig Stilling og rigelig udstyret med alle Livets 
Goder; men en saadan trænger ikke til Noget; han vil 
altsaa ikke tilsigte sin egen, men sine Undersaatters 
Fordel; [thi den, der ikke er saaledes, maatte da være 
en ved Lodkastning valgt Konge2)]. I Modsætning hertil

2) Et vanskeligt, kritisk usikkert (nogle Ilaandskrifter føie 
til foran og vistnok forvansket Sted Meningen er upaa-

tvivlelig : Den, der ikke er saaledes udstyret, at han kan ansees for 
ophøiet over al Trang og al Anledning til egennyttig Misbrug af 
Magten | eller ogsaa : saaledes sindet, at han tager Hensyn til Under- 
saatternes og ikke til sin egen Fordel), maatte da ikke være en 
Konge i Ordets rette Betydning Men Udtrykket: zli/owro? puofhii; 

er neppe forstaaeligt, om man end med Fritzsch vilde fremtvinge den 
Forklaring: is sorte ductus, is forlunæ beneficto, non præstantia ac 
virtute sua esset rex Men Garantien søges her ikke i hans Karak
ter, men i hans gunstige Stilling. Nogen ved Lodkastning valgt 
Konge omtales aldrig, skjøndt der vel i Politiken blandt de forskjel
lige Arter af Kongedømme nævnes det gammelhelleniske Aisymncti, 
der staaende midt imellem Kongedømme og Aristokrati kaldes en 
aifjeiij Pol. 111, 14. 1285 a 31 og b 2G. Lignende Forfat
ninger omtales hos Barbarerne Pol. IV, 10. 1295 a 11, Maaskee

Dette udhæves ogsaa i Statslæren paa flere Steder som et 
væsentligt Kjendemærkc for de gode Statsforfatninger ligeoverfor 
deres Udarlninger, i hvilke den regjerende Magt følger egoistiske 
Hensyn Andre Kjendemærker for Kongedømmet ere, at det føres 
over Frivillige og eflcr Loven, men Tyranniet mod Folkets Villie og 
efter den Regjerendes Vilkaarlighed. Pol 111, 14. 1285 a 27.
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staaer Tyranniet; thi dette soger kun sin egen Fordel, 
og det viser sig tydeligt nok ved denne Regjeringsform, 
at den er den slettesle; menslettest er, hvad der staaer 
i Modsætning til det Bedste '). Overgang skeer fra Konge
domme til Tyranni; thi Tyranniet er Enevoldsmagtens 
Udartning. Den udartede Konge bliver saaledes en Tyran. 
Fra Aristokratiet gjøres Overgang til Oligarchiet ved de 
Regjerendes Siethed, som bortskjænke Statens Midler til 
Uværdige, tilegne sig alle eller dog de fleste Fordele og 
stedse bortgive Embederne til de Samme, idet de sætte 
den største Pris paa Rigdom. Saaledes regjere nogle 
faa Uværdige istedenfor de Bedste. Fra Timokrati gaaer 
fremdeles Veien til Demokrati; thi disse Statsformer ligge 
nær ved hinanden. Det er nemlig ogsaa Timokratiets 
Tendents at tilhore Mængden, og alle de, der have den 
fastsatte Census, staae lige hoit. Demokratiet er den 
mindst forkastelige Form; thi det gaaer kun lidet ud 
over Republikens Grændser. Saaledes omskifte Regje- 
ringsformerne sædvanligst; thi paa denne Maade gjore 
de den letteste og simpleste Overgang. —• Lignende Til
stande og ligesom Afbildninger deraf kan man ogsaa tinde

har der oprindelig istedenfor zz^gwrd; staaet et andet Ord af lignende 
Form og Omfang. Uden at lægge nogensomhelst Vægt derpaa vil 
jeg nævne juo/Øijgog, som strax efter, eller Altsaa : en
saaledes sindet Person vilde da være en udartet, mod Tyranniet 
tenderende Konge. Ordet <pO-ogå betegner netop Udartning som i 
Begyndelsen af dette Kapitel. Eth. Nic. Vlll, 12. 1160 a 32. zd 

rwi> iUywv iSiaip&oQiuTiQnv Pol. 111, 15. 1286 a 33. o zig 
aåiatji&oQontQOi mindre tilbøjelig til at udarte ved Over
drivelse.

1) Pol. IV, 2. 1289 a 39 dmyKij fih zr^ ngwrq; xat

nokizt(a$ na^fx^udiv tlvai 
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i Familierne. Faderens Forhold til Sønnerne giver Bil
ledet af et Kongedømme; tbi Faderen bærer Omsorg for 
Børnene. Derfor kalder Homer ogsaa Zens »Fader«. 
Kongedømmets Idce *) er nemlig en faderlig Regjering. 
Men hos Perserne er Faderens Magt af tyrannisk Natur; 
thi de behandle Sønnerne som Slaver. Af tyrannisk 
Natur er ogsaa Herrens Forhold til Slaverne; thi det har 
Flerrens Fordel til Øiemed. Dette Forhold er nu i sin 
Orden, men det persiske er forfeilet3); thi den samme 
Regjering passer sig ikke for Forskjellige. Forholdet 
mellem Mand og Kone fremtræder som aristokratisk; thi 
Manden regjerer ifølge sin Værdighed og i den Udstræk
ning, som er den naturlige for ham; hvad der passer 
sig for Kvinden, overlader han til hende. Men naar 
Manden vil herske i alle Ting, kommer han ind paa 
Oligarchiets Enemærker; thi han gaaer videre, end hans Værd 
berettiger ham til, og handler ikke i Kraft af sin natur
lige Overlegenhed. Undertiden have Kvinderne Magten, 
naar de eie en stor personlig Formue3). I saa Fald er

1) Oiltu’ og nsgwzfwu bruges, som bekjendt, tidt for
at betegne, hvad der Jigger i en Tings Natur eller hvad dens natur
lige Tendents fører med sig. See Zell til Eth. Nic. 111, 1 Not. 15.

2) Forskjellige rnaae styres forskjclligt efter deres Alder, Kjøn 
Og Livsstilling. Pol 11, 13. 1260 a 9 éZloi> rgdnor ro lltv^igov 

tov Sovlov uqxh von ZK‘ nuMt;, Og jo
stærkere disse Differentser stille sig hos Aristoteles, jo mindre de 
mildnes ved Tanken om Menneskenaturens absolute Adel og Vær
dighed, des skarpere Betydning faaer ovenstaaende Sætning fra hans 
Standpunkt.

3) 'jEn/xli/oor, kvindelige Arvinger, 'Døttre, som havde arvet deres 
Faders fulde Eiendomme og ved denne personlige Formue sidensom 
gifte ofte fik Herredømmet i Huset. Det Afhængighedsforhold, som 
paa denne Maade dannede sig, skildres oftere af Komikerne.
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det ikke den høiere Dygtighed, men Rigdom og Magt, 
der bestemmer Regjermgen ligesom i Oligarchierne. For
holdet mellem Brødre er af timokratisk Natur; thi de ere 
hinandens Ligemænd, undtagen forsaavidt de ere forskjel
lige i Alder. Naar derfor i denne Henseende Afstanden 
er stor, bliver Venskabet ikke længer broderligt. Demo
kratisk bliver Regjeringsformen i de Huse, hvor der ingen 
Herre er (thi der ere Alle ligeberettigede), og hvor Herren 
er svag, og Enhver har frit Spil.

13de K ap i te 1.
Under enhver af Statsforfatningerne viser Kjærlig

heden sig i samme Udstrækning som Retsforholdet; i 
Kongens Forhold til Undersaatterne i en overvejende 
Fylde af Velgjerninger. Thi han gjør vel mod sine 
Undersaatter, saafremt han som en brav Mand bærer 
Omsorg for deres Lykke, ligesom en Hyrde for Faarene ; 
hvorfor ogsaa Homer kalder Agamemnon «Folkenes Hyrde«. 
Saaledes er ogsaa det faderlige Forhold; men det ud
mærker sig ved Størrelsen af sine Velgjerninger; thi dette 
har man at takke for sit Liv, som ansees for den største 
Gave, samt sin Opfostring og sin Opdragelse. De samme 
Goder skylder man ogsaa sine Forfædre; thi') ifølge Na
turens Bud hersker Faderen over Sønnerne, Forfædrene 
over Efterkommerne og Kongen over Undersaatterne.

') Jeg læser her med Fr. efter et Par gode Haandskrifter vs yag, 

en Forbindelse hos Aristoteles, hvorpaa Fr. i Noten har anført ad
skillige Exempler, hvis Antal let kunde forøges, da den forekommer 
hyppigt. Denne Sætning angiver Grunden hvorfor-det oven
anførte overordnede Forhold finder Sted mellem Kongen og Under
saatterne, ligesom mellem Forældre samt Forfædre og Børn samt 
Efterkommere.
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Disse Kjærligbedsforhold ere byggede paa den ene Parts 
Overvægt. Derfor ærer man ogsaa Forældrene. Rets
forholdet er altsaa her ikke lige paa begge Sider> men 
svarer til den naturlige Værdighed. Saaledes ogsaa 
Kærlighedsforholdet. Mandens Kjærligbedsforhold til Konen 
er det samme som under Aristokratiet; thi det beroer 
paa indre Værd ; den bedre Part nyder et større Gode, 
og enhver det for ham passende. Saaledes gaaer det 
ogsaa med Retsforholdet. Brødres Kjærlighed ligner et 
fortroligt Venskab; thi de ere hinandens Lige og jevn- 
aldrende; men saadanne have for det Meste fælleds Til
bøjeligheder og Sæder. Hermed stemmer ogsaa Borgernes 
Kjærligbedsforhold i Timokratiet overens ; thi her have 
de Tendents til Lighed og indbyrdes Billighed. Den 
regjerende Magt vexler om og tilhører Alle i lige 
Grad. Saaledes gaaer det ogsaa med Kjærlighedsforholdet. 
Under de udartede Regjeringsformer staaer Kjærligheds
forholdet paa en svag Fod, ligesom ogsaa Retstilstanden, 
og dette er især Tilfældet under de sletteste. Under 
Tyranniet finder nemlig lidet eller intet Kjærligbedsforhold 
Sted. Thi hvor Regenten ikke har nogen Interesse til
fælleds med Undersaatterne, der findes heller ingen Kjær
lighed, ligesaalidet som nogen Retstilstand; men For
holdet er som Konstnerens til Værktøiet eller Sjælens til 
Legemet eller Herrens til Slaven. De, der bruge disse 
Gjenstande, bære vel en vis Omsorg for dem, men Ven
skab finder ikke Sted imod det Livløse, og Retsforhold lige
saalidet, og heller ikke mod en Hest eller Oxe eller mod 
Slaven som Slave; thi man staaer ikke i noget Fælleds
skab med ham. Slaven er nemlig et levende Værktøi, 
og Værktøiet en livløs Slave. Forsaavidt han er Slave, 
er altsaa intet Kjærligbedsforhold til ham tænkeligt, men 
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vel forsaavidt han er el Menneske. Der turde nemlig 
findes et vist Retsforhold mellem ethvert Menneske og 
enhver Person, der kan have Del i Lov og Overenskomst. 
Altsaa kan ogsaa et Kjærlighedsforhold tænkes, forsaavidt 
Slaven er el Menneske1)- — Saaledes ere da Kjærligheds-

') Om dette Sted see forrige Aars Program Pag. IS—23. Zell 
mener i sin Kommentar til dette Sted, at der sigtes til de 2 Arter 
af Slaver, som omtales i Poliliken I, 2, nemlig de, der ifølge Natur
bestemmelse ere Slaver, og de, der ved Fangenskab i Krigen ere. 
bievne det. Ved dem, med hvem Venskab ikke kan finde Sted, 
tænker han paa Krigsfangerne. Dette er en Misforslaaelse. Var
der nogen Art af Slaver, med hvem ingen Kjærlighedsforhold kunde 
finde Sted, saa maatte det naturligvis netop være dem, som Naturen 
selv havde stemplet til en saa nedværdiget Tilstand. Hos disse ere 
Slaven og Mennesket congruente og kunne ikke skilles fra hinanden. 
Derimod kunde vi ved Krigsfanger, der blot skylde en ydre Tilfæl
dighed deres Fornedrelse, lettere skjelne mellem Mennesket og Slaven. 
Grunden til Misforstaaelscn ligger i et Sted i Politiken I, 6. 1255 b 
11 6 df JouAo; /.itoog vi tov åionoTov^ oiov fyipv%ov ti tov oivuvto^ 

xal xigatiHaiMvov åt 3to ov/iipf^ov lovl tc rud ^prA/a åovXm

3ionoit] nQoq aAZrp.ot'v ror; cpvoti tovcuv Her er Talen
nemlig aldeles ikke om den frie ethiske Følelse af Kjærlighed til en 
Person som Menneske, men derimod om et vist venskabeligt For
hold, en naturlig Følelse af Sammenhæng eller Sammenhold mellem 
en af Naturen til at herske bestemt Herre og en ved en lignende 
Naturbestemmelse til Trældom udseet Slave, grundet paa den Be
vidsthed, at de høre til hinanden, at de paa en bekvem og naturlig 
Maade passe ind i den Helhed, der kaldes olxta, domus, familia og 
dannes af Mand, Kone, Børn, Slaver eller levende Eiendom og Bo 
eller livløs Eiendom : en Helhed, hvis egentlige Sjæl og overgribende 
Factor dog er Manden. Med denne Art af Kjærlighed kommer man 
netop til at elske Slaven som Slave, som et bekvemt Redskab, lige, 
som Konstneren kan elske sit Instrument eller Rytteren sin Hest
men ikke som Menneske, og paa denne Maade kan der vistnok op- 
staae en vis gjensidig Velvillie mellem Herren og den naturbestemte 
Slave, medens der naturligvis let vækkes Uvillie og Had, hvor den 
ene Part ved Vold og mod Naturbestemmelsen er tvungen ind i 
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og Retsforhold kun af ringe Betydning under tyranniske 
Regjeringer, men af stor Betydning under Demokratiet; 
thi Borgerne, som ligeberettigede, have mange fælleds 
Interesser.

14de Kapitel.

Al Kjærlighed hviler altsaa, saaledes som vi ovenfor 
have udviklet, paa et Samfundsforhold. Særskilt kunde 
man dog betragte Slægtskabs--og Venskabsforbindelsen; 
men Forhold mellem Borgerne og Medlemmerne af 
samme Phyle og Mandskabet paa samme Skib og andre 
lignende ere nærmest at betragte som Samfundsforhold; 
thi de fremtræde som grundede paa en vis Overenskomst. 
Dertil kunde man ogsaa regne Gjæstevenskabsforholdet ■). 
— Slægtskabskjærligheden viser sig i forskjellige Skik

dette Forhold. Man vil heraf let indsee, at Aristoteles paa dette 
Sted ikke har kunnet sigte til hin doppelte Inddeling af Slaver, og 
der er heller ikke det ringeste Spor tilstede til, at han har tænkt 
derpaa,

’) Om dette vigtige, men almindelig oversete Sted see forrige 
Aars Program Pag. 9—11. AI Kjærlighed forudsætter et Samfunds
forhold eller Fælledsskab ; men man kan deri skjelne 3 Arter. Den 
ene av/ytrix^) heroer paa Blodets Baand itpaiviTut naoa

ix aatQixffi). Det er altsaa den naturlige Kjærlighed. Den 
anden haigixij, om frøyoq see forr. Program Pag. 10, Anm. 4) 
heroer paa Valg \n^nat^aiz) ifølge en vis Overensstemmelse. Det 
er altsaa den frie Kjærlighed eller det fortrolige Venskab. Den 
tredie xoiwixii eller nolnixrf' er den specielle Samfunds- 
kjærlighed, der beroer paa et ved Overenskomst txaO-' opolopav) 

dannet Forhold. Dette kan iøvrigt ogsaa betragtes som naturligt, 
da baade Familien og Staten af Aristoteles betegnes som Naturpro
dukter, og Mennesket som et nokwixw og olxovopixov. Pol I, 
2. 1253 a 2 og Eth. Nic. Vlll, 14. 1162 a 16. Bestemtere er Ind
delingen fremsat i Eth. Eud. VII, 10. 1242 a 1. 
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kelser og udgaaer ganske fra Forholdet til Forældrene ; 
thi Forældrene elske Børnene som en Del af deres eget 
Væsen, Børnene deres Forældre, fordi de skylde dem 
deres Tilværelse. Men Forældrene ere sig deres Børns 
Oprindelse mere bevidste end Børnene deres Herkomst, 
og de, fra hvem Afkommet stammer, staae i et inderligere 
Forhold til Afkommet end omvendt; thi det, som har sin 
Oprindelse fra Noget, hører til det, hvorfra det kommer, 
ligesom en Tand, et Haar eller hvilketsomhelst Andet til
hører den, der har det; men det Omvendte finder ikke 
Sted eller dog i ringere Grad. Ogsaa ved den lange Tid 
danner Forholdet sig saaledes1); thi Forældrene elske 
deres Børn ligefra Fødselen, men disse først længere hen 
i Tiden deres Forældre, naar deres Forstand og Følelse 
udvikle sig. Deraf er det ogsaa klart, hvorfor Kjærlig
heden er stærkest hos Moderen 2). Forældre elske altsaa 
deres Børn ligesom sig selv (thi Børnene ere dem lige
som et andet Jeg, der har udsondret sig fra dem), Børn 
deres Forældre som dem, fra hvem de nedstamme, Brødre 
hinanden indbyrdes, fordi de have fælleds Oprindelse; 
thi det Lighedsforhold, hvori de staae til Forældrene, 
gjør dem selv indbyrdes lige. Derfor taler man ogsaa 
om det samme Blod, den samme Stamme og andet Lig
nende. De udgjøre altsaa en Enhed i adskilte Personer. 
Ogsaa bidrager det meget til Kjærlighed, at man er op

') nemlig : at Forældrene slutte sig stærkere til Børnene end 
omvendt. Hos Aristoteles er Tanken endnu kortere udtrykt end i 
Oversættelsen.

2) Eth. Nic. IX, 7. 1168 a 25 did vavra (dog af en anden 
Grund, nemlig den besværlige Fødsel) dt zai qjitorrzror^or.
Andre lignende Steder ere samlede i Murets Noter til Aristoteles's 
Ethik,
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fostret med hinanden og jevnaldrende. «Lige Børn lege 
bedst« siger Ordsproget1), og de, der ere vante til hin
anden, ere gode Venner. Deraf kommer Lighed mellem 
Broderskabet og Kammeratskabet. Mellem Fættere og 
de andre Nærbeslægtede findes der af denne Grund et 
fortroligt Forhold, nemlig fordi de have samme Oprindelse. 
Men de komme i mere eller mindre nær Forbindelse 
indbyrdes, alt eftersom Stamfaderen er dem nærmere 
eller fjernere. Børns Kjærlighed til Forældre er, ligesom 
Menneskers til Guder, en Kjærlighed til noget Ædlere 
og høiere Staaende ; thi af dem have de modtaget de 
største Velgjerninger, idet de skylde dem deres Liv og 
Opfostring og siden deres Opdragelse. En saadan Kjær
lighed mellem Familiens Medlemmer medfører saa meget 
større Gavn og Glæde end Forholdet til Fremmede, Jo 
nøiere deres Liv er sammenknyttet. 1 Forbindelsen mel
lem Brødre findes det Samme som i det intime Venskab, 
og i høiere Grad hos brave Folk og overhovedet hos 
dem, der ere hinandens Ligemænd, jo fortroligere de 
ere, og jo mere de fra den spæde Alder træde i Kjærlig
hedsforhold til hinanden, og jo nøiere deres Sæder stemme 
overens, idet de have samme Herkomst og ere opfoslrede 
og opdragne tilsammen. Ogsaa er Tidens Prøve her den 
længste og varigste. Af lignende Beskaffenhed er ogsaa

') 'llhi {jlma nemlig Saaledes i Rhet. I, II. 1371 b
15 og Eth. Eud. VII, 2. 1238 a 34.

2) I disse Ord synes de almindelige Betingelser for, at Broderkjærlig- 
heden kan være inderligere end Venskabet, at udtrykkes, nemlig at 
begge Parterne ere gode Mennesker, og at de overhovedet ikke ere 
hinanden altfor ulige i andre Henseender, f. Ex. i Alder, Aandsgaver, 
Livsstilling og lignende.
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Kjærlighedsforholdet til de øvrige Slægtninge. Kjærlig
heden mellem Mand og Kvinde er vistnok begrundet i 
Naturen. Thi Naturen drager Mennesket saa meget 
stærkere til den ægteskabelige end til den borgerlige 
Forbindelse jo mere Familien gaaer forud for og er 
nødvendigere end Staten2), og jo mere Driften til Artens 
Forplantning er fælleds for de levende Væsner. Dos de 
andre Dyr har Samlivet blot delte Øiemed, men Men
neskene forbinde sig ikke blot for at avle Børn, men for 
at tilvejebringe, hvad der horer til Livet. Saaledes er 
Arbeidet delt, og Mandens og Kvindens Gjerninger ad
skilte. De komme altsaa hinanden til Hjælp, idet hver 
yder sit særegne Bidrag til det fælleds Vel. Derfor 
indeholder vistnok denne Kjærlighedsforbindelse baade 
det Gavnlige og det Behagelige. Det vil ogsaa kunne 
opslaae af Personernes indre Værd, hvis de ere gode 
Mennesker; thi hver har sin ejendommelige Dyd, og de 
ville kunne glæde sig derover. Ogsaa turde Børnene 
udgjøre et fælleds Baand. Derfor adskille barnløse Ægte
folk sig snarest. Børn ere nemlig et fælleds Gode for 
begge, og Fælledskabet sammenknytter. Men Reglerne 
for, hvorledes Manden skal leve sammen med Konen og 
overhovedet den ene Ven med den anden, udfindes paa

1) See det forrige Program Pag. 14. Oecon. 1, 3. Om den 
ægteskabelige Forbindelse siger Aristoteles Pol. I, 2. 1252 a 26: 
avdyxrj di/ nocoror ovrdw&o&ui tov? OFéD ptj tiwa/tfroiiq ftvai,

olov y.al ayyfv z/jq ywfatwq ^txfv. Mennesket er et Jcuor
oizoro/uzor. Eth. End. Vil, 10 1242 a 23.

2) Som del Hele gaaer Staten i Ideen forud for Familien; men 
i den historiske Udvikling finder det Modsatte Sted. Pol. I, 2. 
1253 a 19: dij <pwti noliq 7 otvAd y.Mfy.uaioq tjftw fatfy.

to yuQ o).oy Tiqoztqov uvuyy.uiov thai tou ptgovq. 



46

samme Maade som Reglerne for det Retfærdige; thi man 
har ikke de samme Pligter mod en Ven og mod en 
Fremmed, mod en Kammerat og mod en Meddiscipel1).

15de Kapitel.

Da der nu, som vi i Begyndelsen have yttret, gives 
3 Arter af Venskabsforbindelser, og da Venner i enhver 
af disse dels staae paa lige Trin med hinanden, dels den 
ene Part i et Overlegenhedsforhold til den anden (thi 
baade blive lige gode Mennesker Venner, og et bedre 
med et mindre godt, og det Samme er Tilfældet med 
Folk, som Fornøielsen forbinder, og dem2), der stifte 
Venskab for Nyttens Skyld, idet de snart i lige, snart i 
ulige Grad yde hinanden Fordele), saa bør de, der staae 
lige høit, i Kjærlighed og i alt Andet være hinandens Lige, 
men de, der staae paa forskjellige Trin, tilvejebringe 
Ligevægt ved at yde, hvad der staaer i et passende For
hold til Overlegenheden. Klager og Besværinger reise 
sig naturligvis ene eller dog mest i det Venskab, der til
sigter Fordel. Thi de Venner, som indre Værd harsam-

') Aristoteles har her maaskee udtrykt sig skjødesløst, men 
Stedet er vistnok ogsaa forvansket. Jeg foreslaaer istedenfor xui tox 

frcir^or at læse ovåi ngo<; tov ituiqov, saa at Vennen eller den, med. 
hvem man staaer i venskabelig Forbindelse, modsættes den ganske 
fremmede, og den fortrolige Omgangsven, med hvem man staaer i 
et broderligt Forhold, modsættes den, med hvem man træder i en 
løs og tilfældig Forbindelse, som en Medvandrer eller Meddiscipel. 
Saaledes sættes 1rutyoi i det 11 Kap. imod noAirat. Ordet i>i3t nooi; 

findes virkelig i Haandskrifter, men paa en forkert Plads, nemlig 
foran Ordene: tov o&rtlov.

2) Jeg læser med God. L'» oi åia, udsletter Komma foran xai 

ol åia og sætter det efter to
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menknyttet, stræbe at gjøre vel imod hinanden; dette 
ligger i Dydens og Venskabets Natur. Men under en 
saadan Kappestrid opstaaer der ingen Klager eller Tvistig
heder. Thi Ingen bliver vred paa den, der elsker ham 
og gjør vel imod ham, men, hvis han tænker ædelt, gjen- 
gjælder han Velgjerningerne. Den, som er den Anden 
overlegen, vil neppe klage over sin Ven, naar han op- 
naaer, hvad han tragter efter; thi begge stræbe jo efter 
det Gode. Deller ikke opstaaer der synderlig Strid i det 
Venskab, som har Fornøielsen til Maal. Tbi begge 
Parter opnaae paa én Gang deres Hensigt, naar de finde 
Behag i hinandens Omgang. Men den, der vilde klage 
over, at et Menneske ikke morede ham, vilde ogsaa vise 
sig fra en latterlig Side, da han jo kan lade være at om- 
gaaes ham jevnlig. Derimod giver det Venskab der til
sigter Fordel, Anledning til mange Klager; tbi naar Folk 
omgaaes hinanden af egennyttige Grunde, forlange de 
bestandig mere; de troe at opnaae mindre, end hvad der 
tilkommer dem, og klage over, at de ikke erholde saa 
meget, som de ønske, uagtet de fortjene det; men Giverne 
kunne ikke tilveiebringe saa Meget, som Modtagerne 
fordre. — Men ligesom Retten er af en doppelt Art, den 
naturlige (uskrevne) og den positive1), saaledes turde 
ogsaa det Venskab, der stiftes for Nyttens Skyld, dels 
være af ethisk, dels af juridisk Beskaffenhed. Klager 
opstaae især, naar Forholdet indledes fra ét Synspunkt, 
og afgjøres fra et andet. Af legal Natur er det Forhold, 
der grunder sig paa en Overenskomst; det er dels al-

') See Parallelstedet Elh. Eud. Vil, 10 p. 1242 b 31. “Aygaqiov 

kaldes Eth. Nic. V, 10. 1134 b qvoixox, zo zar« ro/iov kaldes yofuxm. 
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deles kjøbmandsmæssigt, krævende kontant Betaling, dels 
finere (mere gentilt) nden Fordring paa øieblikkelig Er
statning, men dog ifølge Overenskomst om Tjeneste for 
Tjeneste. Her er vel ogsaa Gjælden aabenbar og uom
tvistelig, men har paa Grund af Afbetalingens Udsættelse 
(Kredilen) en venskabelig Karakter. Derfor ere Sager af 
denne Beskaffenhed hos nogle Nationer ikke Gjenstand 
for Retsforhandling, men de antage, at de, der have 
kontraheret paa Tro og Love, maae lade det forblive 
derved1). Det ethiske Forhold derimod grunder sig ikke 
paa en bestemt Altale, men idet den Ene skjænker den 
Anden Noget eller yder ham en og anden Tjeneste som 
sin Ven, venter han at faae ligesaameget eller mere igjen, 
som om han ikke havde givet det bort, men laant ham 
det. Men er nu Sagen indledet paa én Maade og løses 
(afgjøres) paa en anden, saa vil der opstaae Klager. 
Dette har sin Grund deri, at Alle eller de Fleste ville 
det Ædle og Sømmelige, men dog foretrække del Nyttige. 
Nu er det vel skjønt at gjøre vel uden Fordring paa 
Gjengjæld, men nyttigt at modtage en Tjeneste. Saasnart 
man kan, bør man altsaa gjengjælde den modtagne Tje
neste efter dens Værdi2) (thi man bør ikke behandle 
Nogensom en virkelig Ven imod hans Villie3)), men

') Hvem der sigtes til paa dette Sted og IX, 1. 1 lf>4 b 13 
samt Eth. Eud. Vil, 7. 1243 a 8, er ikke afgjort. Nicolaus fra Da- 
mascus (paa Augusts Tid) beretter noget Saadant om Inderne. See 
Fritzseh's Anm.

-) Ordene xai imn, som nogle Haandskrifter ikke have, har 
jeg med Frilzsch udeladt som overflødige, forstyrrende og rimeligvis 
opstaaede ved en Misforstaaelse af det Følgende. De følgende Ord: 
axoxia — Tioirftfoii ere en Parenthes.

3) Naar En af egennyttige Bevæggrunde har gjort os en Tjeneste, 
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heri handle som den, der fra Begyndelsen har taget feil 
og modtaget Tjenester af den, af hvem man ikke burde, 
nemlig af den, der ikke var Ens Ven, og ikke handlede af den 
Bevæggrund. Altsaa bør man afgjøre Sagen (gjøre Gjen- 
gjæld), som om man havde modtaget Tjenesten efter be
stemt Aftale om Afbetaling og lovet at gjøre Gjengjæld, 
naar man kunde’); men var det aldeles umuligt, vilde 
ikke engang Giveren have forlangt det. Altsaa, naar 
han er istand dertil, bør han betale, men iøvrigt 
strax fra Begyndelsen see til, af hvem der vises 
ham Tjenester og paa hvilke Betingelser, for at han 
ifølge heraf kan modtage eller afslaae dem. — Det

skai man ikke skuffe ham ved at behandle ham som en Ven, ved 
hvem der ikke kunde være Tale om øjeblikkelig Betaling eller Gjen
gjæld. Saasnart man har mærket, af hvad Beskaffenhed hans Tje
nester ere, og indseet sin egen Feil ved at modtage Noget af en 
saadan Person, skal man betragte hans Gave som et Laan, man har 
forpligtet sig til snarest muligt at afbetale.

1) Dette Sted har voldet endel Vanskeligheder. Hverken xal 

o/.iolo'/i;oai 8'av eller xal ofioknyrfiai S v.v giver en naturlig og utvun
gen Gang i Talen. Det Første have de Fleste indseet og have derfor 
valgt Infinitiven. Denne forklares i Almindelighed saaledes, at den 
beroerpaade foregaaende Gerundiver (= 6a a^ol). Velkan deran- 
føres Exempler af en noget lignende Art (det af Fritzsch fra Herod. 
IX, 60 anførte er uheldigt), men i denne ligefrem og uafbrudt frem
skridende Tale vilde en saadan Omskiften i Construktionen ikke være 
naturlig, og noget Lignende kan neppe paavises hos Aristoteles. Ogsaa 
Forbindelsen xal 8é er her stødende. Heller ikke giver det nogen 
god Mening, at man skal afgjøre Sagen og 1 o v e at betale. Man 
venter naturligvis: at man skal betale. 1 Haandskrifternes 

ddr eller ofiokoyijoai 8*av eller d’av, troer jeg,
ligger oftoloyilaana. Saa bliver Meningen klar, at man skal afgjøre 
Sagen o : betale, som om man havde modtaget Tjenesten paa be
stemte Vilkaar og lovet at betale. I begge Tilfælde bør vistnok et 
godt Haandskrifts Læsemaade : 8vvafiivov for Svrafiivoi; optages.

4 
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er ogsaa et Spørgsmaal, om man skal vurdere Tjenester 
efter Modtagerens Nytte og gjøre Gjengjæld i Forhold 
hertil eller efter Velgjerningens Værdi for Giveren. De, 
der modtage Velgjerninger, sige nemlig, at der er vist 
dem en saadan Tjeneste, der var af ringe Værd for Yde
ren, og som de kunde faae af Andre, idet de paa denne 
Maade nedsætte Gavens Betydning. Giverne derimod 
mene, at de af dem have modtaget de storste Velgjer
ninger, de kunde yde dem, Velgjerninger, som de ikke 
kunde erholde hos Andre, og det under Farer eller anden 
stor Nød. Mon da ikke Modtagerens Fordel er det rette 
Maal i det Venskab, som stiftes for Nyttens Skyld? Thi 
det er ham, som trænger dertil, og Giveren kommer ham 
til Hjælp i Forventning om en passende Gjengjæld. Alt
saa har Hjælpen været af en Værdi, der svarede til hans 
Nytte, og han bør da give saa Meget igjen, som han 
har modtaget, eller endog Mere; thi delle er ædlere. I 
de gode Menneskers Venskab findes ingen saadanne 
Klager, men Maalet er her Giverens frie Villie; thi i 
Dyden og det Sædelige ligger Tyngdepunktet i den frie 
Villie!).

16de Kapitel.

Ogsaa i de Venskaber, hvori den ene Part er den 
anden overlegen, findes Stridigheder; thi begge Parter

>) Da al sædelig Virksomhed efter Aristoteles heroer paa Drif
tens pathologiske og Fornuftens tænkende Moment, har Sædeligheden 
sin sidste Grund i Evnen til Bestemmelsen af det rette Forhold 
mellem disse Momenter o : den frie Villie, Selvbestemmelsen, For- 
sættet. Derpaa lægger derfor Aristoteles den største Vægt i alt det 
Ethiske. See Eth. Nic. 111, 1 — 7.
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ville have Mere end hvad der tilkommer dem. Men i 
dette Tilfælde opløses Venskabet; thi den bedre (den, 
der i indre Værd staaer høiest) troer at have Ret til 
større Fordringer, fordi den Gode har Krav paa Fortrin. 
Saaledes ogsaa den, der gjør den anden Part mest Nytte ; 
thi om den, der ikke gjør Gavn, mener man, at han 
heller ikke bør have lige Rettigheder. Det bliver nemlig 
en Tjenesteydelse1) og ikke Venskab, naar Frugterne af 
Venskabet ikke staae i et passende Forhold til Tjenstbe- 
visningerne. Man antager nemlig, at det bør gaae til i 
Venskabet ligesom i en fælleds Pengeforretning, al de, 
der sætte Mere ind, faae et større Udbytte. Den Fattige 
derimod og lavere Stillede er af den modsatte Mening, 
nemlig at det er en god Vens Pligt at staae de Træn
gende bi. Thi hvad hjælper det, siger man, at være 
Ven af en dygtig og mægtig Aland, naar man ikke skal 
have nogen Frugt deraf? Deri turde nu begge dømme 
rigtigt, og begge have Ret til at vente sig Mere af Ven
skabet, dog ikke Mere af det Samme, men den rigere og 
mægtigere Part mere Ære, den trængende mere materiel 
Fordel; tbi Ære er Lønnen for høiere Dygtighed og Vel- 
gjørenhed, men den materielle Fordel en Bjælp i Nød 
og Trang. Det samme Forhold kommer ogsaa frem i 
det offentlige Liv; thi den, der ikke yder det Offentlige 
nogen Tjeneste, nyder heller ikke Ære. Det Offentlige 
ydes nemlig dem, der gavne det Offentlige; men Æren 
er et offentligt Gode. Det gaaer ikke an paa én Gang 
at nyde Fordel af det Offentlige og Ære; thi Ingen kan

') ^hnovQ'/iai vare visse offentlige Byrder og Ydelser til Staten, 
der, navnlig i Athen, i en ordnet Følge og efter bestemte Regler 
vare paalagte alle Foimuende.

4*
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finde sig i overalt at trække det korteste Straa. Derfor 
yder man den Ære, der lider et Skaar i sine materielle 
Goder, og den Penge, der modtager Gaver. Tbi naar 
Enhver faaer efter Fortjeneste, kommer der Ligevægt og 
Varighed i Kjærligbedsforholdet, som ovenfor er sagt. 
Et saadant Forhold bør altsaa finde Sted mellem de Flige, 
og den, der høster Fordel enten med Hensyn til mate
rielle eller aandelige Goder, bør til Gjengjæld hædre 
sin Velgjører, idet han yder den Løn, hvortil ban er 
istand. Kjærligheden kræver nemlig kun det Mulige, 
ikke en fuldstændig Gjengjæld efter Fortjeneste; thi en 
saadan kan ikke altid ydes, f. Ex. i Æresbevisninger mod 
Guder og Forældre. Dem vilde jo aldrig Nogen kunne 
hædre efter Fortjeneste; men den, der viser dem Ær
bødighed efter Evne, turde dog have opfyldt sin Pligt. 
Derfor kan man ogsaa antage, at en Søn ikke har Lov til at 
forstøde sin Fader, men vel omvendt; thi som Skylduer 
bør han betale, men en Søn har aldrig tilstrækkelig gjen- 
gjældt sin Faders Velgjerninger, saa at han bestandig 
bliver i hans Gjæld. Men den, til hvem En er i Gjæld, 
har Lov til at opgive Skyldneren, altsaa ogsaa en Fader. 
Men paa den anden Side vilde vel en Fader ikke lettelig 
skille sig ved sin Søn, naar denne ikke viste en over
ordentlig slet Tænkemaade; thi uden at tale om den 
naturlige Kjærlighed er det menneskeligt ikke at støde 
sin Støtte fra sig. Men naar Sønnen er slettænkende, 
kan han mulig ville skye eller dog ikke bestræbe sig for 
at understøtte sin Fader; tbi Mængden vil gjerne mod
tage det Gode, men skyer at udøve det som Noget, der 
ikke gavner. Men nu nok herom.



9de Bog').
1 s te Kapitel.

l alle uligartede venskabelige Forbindelser2) tilveie- 
bringer et passende Forhold, som vi have bemærket3), 
Ligevægt og bevarer Venskabet, ligesom f. Ex. ogsaa i 
det borgerlige Liv en Skomager faaer en passende Godt- 
gjørelse for sit Fodtøi og ligesaa en Væver og andre 
Haandværkere. 1 slige Forhold har man nu i Penge 
faaet et fælleds Maal, hvortil Alt henføres, og hvorefter 
det vurderes. I Kjærlighedsforhold derimod klager under
tiden den, der elsker en Anden, over, at hans store 
Kjærlighed ikke besvares, selv om han maaskee ikke be
sidder nogen Elskværdighed. Ofte beklager den, der 
elskes, sig over, at Vennen nu ikke opfylder noget af 
sine tidligere store Løfter. Dette bliver Tilfældet, naar 
Kjærligheden hos den ene Part blot har Nydelse og hos 
den anden Nytte til Formaal, og begge Parter ikke op-

2) o: saadanne, hvori Parterne have forskjellige Øiemed, f. Ex. 
den ene Fornoielse, den anden Fordel.

») Eth. Nic. Vlll, 15. 1162 b 2.

') Denne Bog indeholder en nærmere Undersøgelse over visse 
Spørgsmaal, tildels en videre Udførelse af hvad der i det Foregaaende 
allerede er berørt. Nogle antage, at det er det Skrift, der hos Dio- 
genes Laertius kaldes Oiam rpdixai og adskilles fra Skriftet ntgl
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naae deres Ønske. Thi naar Kjærligheden hviler paa denne 
Grund, saa opløses den, naar det, der var Aarsag til 
den, ikke længer finder Sted; de elskede nemlig ikke 
hinandens Personer, men Noget hos hinanden, der ikke 
er varigt. Derfor er ogsaa Kjærligheden af en saadan 
Beskaffenhed '). Men det Venskab, der grunder sig paa 
Sædelighed, er ifølge sin egen Natur varigt, som vi have 
yttret. Ogsaa blive Folk uenige, naar de ikke opnaae 
det, de ønske, men noget Andet; thi ikke at erholde, 
hvad man ønsker, er det Samme som Intet at erholde, 
saaledes som den, der lovede Citharspilleren5) en desto 
høiere Løn, jo bedre han spillede; men da Kunstneren 
om Morgenen fordrede Løftet opfyldt, svarede den Anden, 
at han havde skjænket ham en Fornoielse for den anden. 
Hvis nu begge havde ønsket noget Saadant, saa vilde 
Lønnen være tilstrækkelig, men dersom den Ene vil have 
Fornoielse, og den Anden Fordel, og den Ene opnaaer 
sit Ønske, men den Anden ikke, saa vilde det gjensidige 
Forhold derved ikke skee sin Ret; thi hvad En trænger 
til, det tragter han efter, og for at opnaae dette giver 
han, hvad han har3). Men hvem tilkommer det'at be
stemme Værdien, den, der giver, eller den, der modtager? 
Den, der først giver, synes jo at overlade det til den

>) □ : ikke varig.
2) Ved at love ham Penge havde han nemlig skjænket ham en 

Fornøielse for den Fornøielse, han selv havde havt ved at høre ham. 
Plutarch (de fortuna Ale.xandri cap. 1) fortæller dette om Tyrannen 
Dionysios i Syracus.

3) egentlig for hints Skyld giver han dette o: for at opnaae, 
hvad han savner, giver han det, han har. For iavia læses i et Haand- 
skrift og hos Eustrat id «vrd, hvilket forklares ved Noget af samme 
Værdi. Deraf har Muret foreslaaet id aivov.
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Anden. Dette skal ogsaa Protagoras ') have gjort; thi 
naar han underviste Nogen i hvilkensomhelst Videnskab, 
saa lod han Disciplen bestemme, hvad Værd han mente, 
at hans Kundskab havde, og denne Løn modtog han. I 
slige Tilfælde hylde Nogle den Regel: «den med en Ven 
aftalte Løn» osv.3). Men de, der tage Penge forud og 
siden ikke gjøre Noget af hvad de have bebudet, give 
billig Grund til Dadel formedelst deres overdrevne Løfter ; 
thi de holde ikke, hvad de have lovet. Dette nødsages 
maaskee Sophisterne til at gjøre, fordi Ingen ellers vilde 
betale dem for deres Kundskaber. Disse fortjene altsaa 
Dadel, naar de ikke opfylde det, hvorfor de have faaet 
Betaling. Men hvor der ingen Aftale finder Sted om 
gjensidige Tjenester, ere de, der give for Personens 
egen Skyld, ikke udsatte for Bebrejdelser, saaledes som 
vi ovenfor have vist. Saaledes er nemlig det Venskab, 
der bygges paa Dyden, og Gjengjæld maa her gjøres i 
Forhold til den gode Villie. En saadan egner sig nemlig 
for det sande Venskab og for Dyden3). Dette bør ogsaa 
finde Sted ved dem, der have nydt Undervisning i Philosophi; 
thi dennes Værdi kan ikke vurderes i Penge, og en

‘) Protagoras, en berømt Sophist fra Sokrates’s Tid, skat først 
have undervist for Betaling.

2) Verset findes hos Hesiod (opp. et dies v. 370). Fuldstændig 
fyder det saaledes:

Mto&ot; S'ai'ågi q>tla agxiOQ l'ozai ■

Meningen heraf er efter Nogle: „Endogsaa i Forretninger med 
Venner skal man iforveien gjøre en bestemt Aftale, for at al Grund 
til Klager og gjensidig Misfornøielse kan forebygges", men er sna
rere : „Man skal være tilfreds med den Godtgjørelse, som en Ven 
bestemmer." Om Ordet see Buttmanns Lexil. 1, 4 og S. L. 
Povelsens emendationes locorum aliquot Homericorum pag. 63.

3) See Vlll Bogs 15de Kap. Slutningen.
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fuldstændig Godtgjørelse vilde ikke kunne gives, men 
det er vel ogsaa nok, naar man, ligesom i Forholdet 
til Guder og Forældre, gjør hvad der staaer i Ens Magt. 
Men naar Gaven ikke er af en saada'n Beskaffenhed, men 
er skjænket under visse Forudsætninger, bør vel helst 
den Gjengjæld (Godtgjørelse) finde Sted, som forekommer 
begge Parter passende. Men naar dette ikke er Tilfældet, 
saa turde det være ikke blot nødvendigt, men ogsaa ret
færdigt, at den, der først modtager en Tjeneste, bestem
mer det. Thi naar Giveren faaer saa Meget igjen, som 
Modtageren er bleven hjulpen med, eller som han vilde 
have vurderet Fornøielsen til, saa vil han have en pas
sende Godtgjørelse fra dennes Side. Ogsaa i Handel og 
Vandel viser det sig, at det gaaer saaledes til'), og 
nogle Steder2) er det fastsat ved Lov, at der ikke maa 
føres Retssager om saadanne frivillige Kontrakter3), fordi 
man, naar man paa Tro og Love har indladt sig i en 
Forretning med Nogen, bør afgjøre Sagen paa samme 
Maade, som Forholdet er indgaaet. Man antager det 
nemlig for retfærdigere, at den, hvem Noget er overladt, 
bestemmer Værdien end den, der har overladt ham det; 
thi i Almindelighed vurderes en Ting ikke ens af den,

2) 'jExovaia avmV.dyfiazu eller her av^^o\v.ia ere efter Eth. Nic. 
V, 2 f. Ex. hqv.ci<;, nagaxwra&Tixii,

otfruoig, fordi saadanne Forretninger foregaae med Parternes Villie, 
mods, dxovai«, som dels ere ia&uuia, dels plat«.

') Dette er ogsaa Tilfældet i det praktiske Liv. Kjøberen og 
hans Trang eller Efterspørgselen bestemmer Prisen og ikke Tilbudet. 
De Tilbydende ønske den høiest mulige Pris, men det er de Efter- 
spørgende, der i Virkeligheden bestemme den efter den Værdi, de 
ifølge Omstændighederne sætte derpaa for Øieblikket.

2) See VIII Bogs 15de Kap, Anm. 1.
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der har den, og den, der ønsker at faae den ; thi paa 
Eiendom og det, man giver bort, sætte Folk stor Pris. 
Imidlertid skeer dog Godtgjørelsen med Hensyn til hvad 
Modtagerne ville bestemme ; men maaskee burde man 
vurdere Tingene ikke til den Pris, som Eieren sætter 
derpaa, men til den, til hvilken han vurderede den, inden 
han besad den.

2 d e t Kapitel.
Ogsaa følgende Spørgsmaal kan man opkaste, om 

man bør yde sin Fader Alt og adlyde ham i Alting, eller 
man i Sygdomstilfælde bør lyde sin Læge og ved Valget 
af en Feltherre give sin Stemme til den krigskyndige 
Mand; fremdeles om man snarest bør tjene en Veneiler 
en brav Mand, og om man snarest bør yde en Velgjører 
Gjengjæld eller skjænke en Ven en Gave, saafremt ikke 
begge Dele lade sig gjøre. Det turde ikke være letnøi- 
agtigt af afgjøre alt Saadant; thi der indtræde her mange 
og mangeslags forskjellige Hensyn ifølge Handlingens 
større eller mindre Betydenhed, dens Anstændighed eller 
Nødvendighed. Det er klart, at man ikke bør yde den 
Samme Alt, og at man i Almindelighed snarere bør gjen- 
gjælde Velgjerninger end gjøre Venner en Tjeneste,lige
som ') man snarere bør betale Enhver, hvad man skylder 
ham, end skjænke Venner en Gave. Dog maaskee ikke

L Fr. treer at burde udelade det xat, der staaer foran åontq, 

fordi det udelades af et Haandskrift, hos Paraphrasten og i den 
Aretinske Oversættelse. Snarere bør det dog vel beholdes, men 
sættes efter åontQ. Om wouiq xai see Exempler hos Fr. Pag. 71. 
Derfor har ogsaa Argyropulus oversat: sicut et mutuum reddendum 
potius. Saaledes ogsaa kort efter i en negativ Forbindelse: xa&aaeg 
ovåi.



58

engang dette altid, f. Ex. naar der spørges, om den, der 
er løskjøbt fra Røvere, til Gjengjæld skal løskjøbe sin 
Befrier, hvem han end monne være, eller, hvis denne ikke 
er i Fangenskab, men fordrer sine Penge igjen, om han 
da skal betale ham eller løskjøbe sin Fader. Man skulde 
jo mene, at han endog snarere bør løskjøbe sin Fader 
end sig selv. Som sagt altsaa, bør man vel overhovedet 
betale sin Gjæld, men hvor Ære eller Nødvendighed i høi 
Grad opfordrer til at yde en Gave, der bør man fore
trække dette. Ja undertiden er det ikke engang billigt at 
gjengjælde en modtaget Tjeneste, nemlig naar den Ene 
udøver en Velgjerning mod den, han kjender som en 
brav Mand, men den Anden skal gjøre Gjengjæld mod 
en Person, som han antager for slet. Undertiden bor 
man ikke engang laane den igjen, der har laant En Noget, 
nemlig naar den Ene laante en redelig Mand Noget i 
Forventning om at faae det igjen, men den Anden ikke 
venter al faae det igjen fra en uredelig Person. For
holder det sig nu i Virkeligheden saaledes, saa er For
dringen ubillig; forholder det sig ikke saa, men man dog 
antager det, vil man ikke synes at handle urimeligt paa 
denne Maade. Som vi altsaa ofte have yttret1), ere 
Undersøgelserne om Sindsstemninger og Handlinger lige- 
saalidt bestemte og skarpt begrændsede som de Gjen
stande, de behandle. Det er da klart, at man ikke har 
samme Pligter mod Alle og heller ikke skylder en Fader

•) See forrige Aars Program Pag. 5 Anm. 1. Ofte udtaler Ari
stoteles den Sætning, at ethiske Undersøgelser ikke kunne naae den 
videnskabelige Skarphed og Stringents som de logiske og
metaphysiske.
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Alt, ligesom man heller ikke offrer Alt til Zens '). Men efter
som man har forskjellige Pligter mod Forældre og Brødre 
og Venner og Velgjorere, saa bør man yde Enhver, hvad 
der er eiendommeligt og passende for ham. Delte viser 
sig ogsaa i Livet; man indbyder saaledes Beslægtede til 
Bryllupper; thi med disse har man Familie og de Hand
linger, som slutte sig dertil, tilfælleds. Af samme Grund 
antager man ogsaa, at Beslægtede især bør mode ved 
Begravelser. Mod Forældre turde man især have den 
Pligt at ernære dem, da man er deres Skyldner, og det 
er sømmeligere i denne Henseende at sørge for dem, 
hvem man skylder sin Tilværelse, end for sig selv. Og
saa bør man ære sine Forældre ligesom Guderne, men 
ikke uden al Begrændsning, nemlig ikke Fader og Moder 
ens, heller ikke paa den Maade, som tilkommer den Vise 
eller Feltherren, men paa den, der er eiendommelig for 
en Fader og ligeledes for en Moder. Fremdeles bør man 
yde enhver Ældre den Ære, der tilkommer hans Alder, 
ved at reise sig for ham, indrømme ham Ærespladsen 
og paa lignende Maader. Mellem Venner og Brødre bør 
der herske Aabenhed og Fælledsskab i Alt. Baade Be
slægtede og Medlemmer af samme Kommune og Med
borgere bør man altsaa stedse søge at yde, hvad der til
kommer dem, og vel overveie, hvorledes det forholder 
sig med Enhver med Hensyn til det nærmere Forhold, 
hvori vi staae til ham, og hans indre Værd eller hans 
Behov. Det er lettere at dømme om Ensartede, vanske-

Eth. Eud. VII, 11, 1244 a 14 ovde tw dit nuvxu Vium 
ow) fyti naaas t«? dXkd
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ligere om dem, der ere af forskjellig Beskaffenhed '). 
Dog bør vi ikke derfor unddrage os derfra, men efter 
Evne søge at bestemme det.

3die Kapitel.

Fremdeles kan man opkaste det Spørgsmaal, om man 
skal opløse Venskabsforholdet eller ikke, naar Personerne 
forandre sig. Det er vel ikke urimeligt, at det opløses 
imellem dem, der søge Venskab for Nyttens eller Nydel
sens Skyld, naar denne ikke længer, finder Sted; thi det 
var egentlig den, de vare Venner af, og naar den op
hører, er det i sin Orden, at Venskabet er forbi. Men 
derimod kunde man vel dadle det, hvis Nogen, der stif
tede Venskab for Nyttens eller Morskabens Skyld, gav 
sig Mine af at gjøre det paa Grund af den Andens Ka
rakter; thi, som vi i Begyndelsen sagde, de fleste Uenig
heder opstaae blandt Venner, naar de ikke virkelig ere

!) Dette Sted er, saavidt jeg kan see, urigtigt opfattet af Ældre 
og Nyere. Allerede Paraphrasten og Eustrat forklare ofioyéwt? ved 
oiiy'/ti'tu;, noXlzaiy tpvXfvai, ovftrpvleTai, otiotqowt, altsaa dem, med 
hvem de staae i nærmere Forbindelse, ved åUorgioi.

Saaledes er det ogsaa opfattet af de Nyere. Men, uden at tale om 
Meningen, hvorledes kunne disse Begreber betegnes ved Ordene:

og 6ia<fiqomit Tanken er den : det er lettere at dømme 
mellem dem, der ere af samme Beskaffenhed, f. Ex. mellem to, der 
begge ere i Familieforhold til os eller begge ere i Trang, end mellem 
to, der ere forskjellige o: hvoraf den ene anbefaler sig ved Familie
forhold, den anden ved Trang. Iler bliver Forholdet mere kombi
neret, og Dommen mellem de Forskelligartede sværere. SeeCic.de 
off. 1, 18: ita non iidem erunt necessitudinum gradus qui temporum 
etc. Om dette komplicerede Regnskab siger Cicero, at vi skulle 
stræbe at blive boni ratioeinatores officio rum et addendo deducen- 
doque videre, quæ reliqui summa flat.

SeeCic.de
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Venner paa samme Maade, som de troede det. Naar 
altsaa En tager feil og troer at blive elsket paa Grund af 
sin Karakter, uden at den Anden giver Anledning til denne 
Tanke, saa maa han tilskrive sig selv Skylden ; men naar 
han bliver bedraget ved den Andens Forstillelse, saa har 
han gyldig Grund til at klage over Bedrageren, og det saa 
meget mere end over Falskmøntnere, jo ædlere den Sag 
er, hvori Bedrageriet øves. Men naar man stifter Ven
skab med Nogen som en brav Mand, og hans Karakter 
siden fordærves eller dog synes os saa!), skal man da 
fremdeles bevare sit Venskab? Delte er vel ikke muligt, 
saasom ikke Alting, men kun det Gode kan blive Gjen- 
stand for Kjærlighed2). Thi man bor ikke være en Ynder 
af det Usædelige eller sætte sig i Lighed med en slet 

i) åwij er den ved haandskriftlig Auktoritet bedst sikkrede 
Læsemaade. Fr. forklarer det saaledes: si malus evaserit et eva- 
sisse alteri videatur (si natam malitiam alter intelligat). Denne 
Tanke er dog baade overflødig og besynderlig udtrykt. Hvis Testen 
ikke her er forvansket, kunde man maaskee spørge, om ikke zuf, der 
undertiden staaer saaledes, at det antyder et paafølgende stærkere Led 
(eller endogsaa, f. Ex. oZ/you xcd oildirdt; Plat. Apol. eap. IX) ikke 
ogsaa kan antyde et paafølgende svagere Led (eller dog). 1 begge 
Tilfælde ligger Betydningen i Sammenhængen og ikke i Ordet r.al 

selv, der blot antyder en Forbindelse. Saaledes Eth. Nic. Vlll, 5 
revi« zol o^ioia, det Samme eller dog noget Lignende, IX, 4

lourw rd^aiVd zol vd epairofieva, eller dog hvad der fremstiller sig 
for ham, lidt iforveien rd;'«^d. ?; rd ^vivofinv. Aristoteles udhæver 
altid det Subjektives Betydning i det Ethiske, f. Ex. IX, 2 iohw 

vi} ourwg ------ flir firj oui<u;, dlonui åé etc. IX, 4
ned? éuvror åi etc. Vlll, 2 (piler å’erMjTOs — to epairofiewr.

2) Jeg bar med Fr. anset Ordene ovre dé — del som uægte, 
hvilket baade det Tautologiske i Udtrykket og Haandskrifternes Dissents 
paa dette Sted synes at antyde.
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Person. Vi have jo bemærket, at Lige søger Lige '). 
Bør man da strax ophæve Venskabet? Nei vistnok ikke 
med Alle, men med dem, hvis Sietbed er uforbederlig. 
Men dem, der kunne opreises, bør man saameget snarere 
komme til Hjælp i deres sædelige Trang end i deres 
Pengeforlegenhed, jo ædlere en saadan Bestræbelse er, 
og jo mere den ligger i Venskabets Natur. Imidlertid 
kunde den, der ophæver et saadant Venskab, synes ikke 
at handle uden Grund; thi han var ikke Ven med den 
anden som en saadan2). Naar han altsaa efter hans 
Karakters Forandring ikke kan redde ham, saa opgiver 
han ham. Men dersom den Ene bliver paa det samme 
Standpunkt, medens den Anden bliver et bedre Menneske 
og hæver sig langt over den Første i indre Værd, skal 
da Venskabet beslaae? Det er vel ikke muligt3); men 
det viser sig især tydeligt, hvor Afstanden er stor, f. Ex. 
i de Venskaber, der sluttes i Barndommen. Dersom den 
Ene nemlig i aandelig Dannelse blev staaende paa det 
barnlige Standpunkt, og den Anden udviklede sig til en 
udmærket Mand, hvorledes skulde de da kunne være 
Venner, naar de hverken finde Behag i det Samme eller 
føle Glæde eller Smerte ved det Samme? thi dette4) 

1) Eth. Nic. VIII, 2 i Begyndelsen.
2) mwm roiow« er en Konjectur af Koray. Haandskrifterne 

have rw Toiomtø eller rovrw ?) zoiovrq), et har rotirw Toiovrog.

3) Jeg adskiller her noget anderledes end Fr. og Bekker, nem
lig : don xoyaTtov tpfiw; onu h’Séxinat, ly Si etc., saaledes som 
de rigtig have adskilt paa to Steder tidligere i samme Kapitel. Det 
er nemlig intet disjunktivt Spørgsmaal, men et enkelt, og antyder 
et Svar i en beskedent tvivlende Form, saaledes som overalt i Pro
blemerne og paa mange andre Steder hos Aristoteles.

i) nemlig at de fandt Behag i og sympathiserede med hinanden 
indbyrdes.
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vilde ikke finde Sted mellem dem indbyrdes; men uden 
det var1) det jo ikke muligt at være Venner; thi et Sam
liv var ikke tænkeligt. Om dette er der i det Fore
gaaende talt. Skal man da ikke staae i andet Forhold 
til den fraskilte Ven, end om han aldrig havde været en 
Ven? Vistnok skal man bevare et Minde om den tid
ligere Omgang, og ligesom vi troe at burde vise Venner 
større Gunst end Fremmede, bør vi ogsaa yde vore 
forrige Venner Noget paa Grund af det tidligere be- 
staaende Venskab, saafremt ikke Broddet er skeet paa 
Grund af en overvættes Grad af Slelhcd.

') ^i>. Dette Imperfektum antyder, at Aristoteles tidligere har 
udtalt sig om denne Sag, nemlig VIII, 6.

2) eller maaskee snarere : til vor Næste eller vore Nærmeste. 
Et Par Haandskrifter, som have <p().ovt; niÅaq, have sandsynligvis 
bevaret den oprindelige Læsemaade tilligemed dens Glosse 
Aristoteles bruger oftere oi rila; om Næsten eller vore Nærmeste.

3) Allerede tidligere er Uegennyttigheden eller Hengivelsen, der 
betegnes som det Væsentlige i Kjærlighedsforholdet, antydet ved et 
Exempel fra Moderens Forhold til Barnet. Sce forrige Aars Program 
Pag. 13. Eth. Nic. Vlll, 9. 1159 a 28.

4de Kapitel.

Kjærlighedsforholdet til vore Venner2) og Kjærlig- 
hedens eller Venskabets Væsen (Begreb) synes at udgaae 
fra Forholdet til os selv. Thi man antager den for en 
Ven, som vil og udøver det Gode eller hvad der fremtræder 
for ham som saadant, for Vennens Skyld, eller den, der 
ønsker, at Vennen skal være og leve for dennes egen 
Skyld: Noget, som er Tilfældet med Mødrene i Forhold 
til deres Børn3) eller under en tilfældig Uenighed mellem 
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sande Venner Andre ansee det for el Kjendetegn 
paa en Ven, al han lever sammen med sin Ven og har 
de samme Tilbøjeligheder og Grundsætninger, eller at 
han glæder sig og bedrøves med ham. En saadan Sym- 
palhi findes ogsaa i høi Grad hos Modrene med deres 
Born. Paa en af disse Maader bestemmer man Ven
skabets Væsen. Enhver af disse Bestemmelser passe paa 
den brave Mand i hans Forhold til sig selv og paa de 
Øvrige, forsaavidt de troe at være saadanne. Thi, som 
ovenfor er sagt, Dyden og den retskafne Mand synes at 
afgive et Maal for Enhver3). Denne stemmer nemlig 
overens med sig selv og tragter efter det Samme med alle 
sin Sjæls Kræfter3) og vil altsaa det, som er godt for

3) o : haade med den fornuftige og den ufornuftige Del af 
Sjælen, hvilke bos den Slette ere i indbyrdes Strid. Denne Indde
ling af Sjælens Kræfter, der hidrører fra Plato (magn. mor. 1, IB 
1182 a 23) bruges især jevnligt i de ethiske Skrifter af Aristoteles. 
Den holdes dog ikke saa skarpt adskilt fra den anden i Bøgerne de 
anima forekommende Inddeling (ro to oqixhxov, to

ttxov, to xu'HTixox xøTa Tonov, to Siai'oijTiov), som Fritzsch paastaaer 
pag. 111 ; thi i Eth. Nic, 1, 13, hvor to aXoyov inddeles i to

Ægte Venner, hvem en temporær Misforstaaelse for Tiden 
hindrer fra at nyde Godt af hinanden, vedblive desuagtet at ville og 
ønske hinandens Vel.

-) Eth. Nic. 111, 6. 1113 a 29 : 6 C/iovdaZoq yvo ixuvt« xqlm 

og&wS xai Ir izootok; ovtoi tpalmui’ zcoliVzdcvip' yaq IVr
ton xaXa z«l rtdia, xai SiurpiQn 'iooi$ o anovSaioq lio Ir ix.a-

øioit; oQav, zamv xoi ^/roov uvTøiv wv. X, 5, 1176 a 17 iøtiv 

txaaiov fifitiox tf ageitf xai o éya&oi;, tf TmovToq Endogsaa i Defini
tionen at Dyden siger Aristoteles Eth. Nic. II, G, at den er en 
nQoaiQsnxr^ tv ^(rour^Ti ovau t^ npog r//iaf, oigio^tvt] J.oyio xai wg «r 
o g>§6wf<og ojfcritii Han bruger altsaa det gjennem Erfaringen givne 
Begreb om den Godes Anskuelse og Dom som et praktisk Middel til 
at bestemme det Gode selv.
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ham selv eller fremstiller sig saaledes for ham, og udøver 
det (thi det er eiendommeligt for den Gode at sætte det 
Gode igjennem), og det for sin egen Skyld, nemlig for 
sin Aands Skyld, som udgjør Menneskets egentlige Jeg’). 
Og han ønsker, at han selv maa leve og bevares og for
nemmelig den tænkende Del af hans Væsen; thi Tilvæ
relsen er et Gode for den Dydige; men Enhver ønsker 
sig det, som for ham er godt; men naar han bliver et 
andet Væsen (væsentlig forandret), vil han ikke vælge alle 
Goder for det Væsen, hvortil han er bleven forandret; 
thi vel har Gud evig det Gode, men kun ifølge sin ufor
anderlige Natur2). Men det Tænkende i Mennesket turde

<pviixov eller &Qnzix6v (1102 b 11) og ro Ini&vfitjTixov eller ogizrt- 
xov (1102 b 30), og io Zo/or J/o? er = to Siuvotftixov (Vide Eth. 
Nic. 1, 7. 1098 a 3 to SI w? t/or (Zoyov) xal Siaroov/utiwJ, findes 
de jo forenede, dog med Udeladelse af de to Sjælekræfter, hvorom 
der her ikke er Tale, den sandsende og den bevægende.

1) Denne Sælning udtales ofte i disse ethiske Bøger, f. Ex, kort 
efter i dette Kapitel og Eth. Nic. X, 7 o xava tov vov? t’intq 

Tovro ^dÅioTa avtf^oinoi;.
z) Dette synes at være Meningen af dette særdeles kort og dun

kelt udtrykte Sted. Ved Ordene: „men naar —-------uforander
lige Natur“, der ere ligesom en indskudt Parenthes, synes Forfat
teren nærmere at have villet oplyse den Sætning, at Enhver ønsker 
det, som for ham er et Gode, og altsaa i Tilfælde af Forandring 
eller fortsat Udvikling andre til hans nye Standpunkt svarende 
Goder. Kun Gud vil, som den han er o : ifølge sit uforanderlige 
Væsen, altid det Samme. Ordene ^<r<y<ero$ — — nor Intv anseer 
jeg altsaa for en Parenthes, og S‘&v slutter sig til det foregaaende 
'ixaotoq S‘iavTi». Tanken er denne : Den Gode ønsker, at han selv 
og navnlig hans Aand, det Tænkende i ham maa bevares ; thi Til
værelsen er for den Dydige et ønskeligt Gode, og det Væsentlige i 
Tilværelsen er Aanden. Fr. vil, at de omtalte Ord skulle tjene ad 
dei naturam declarandam og altsaa slutte sig til det umiddelbart 
Forangaaende. Men disse Ord, navnlig »taoros og rj /.whora passe
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vel udgjøre hans sande Jeg, idet Mindste i det Væsent
lige. Fremdeles ønsker en Saadan at leve sammen med 
sig selv; thi han gjør det med Fornøielse, fordi Minderne 
om det Forbigangne ere glædelige, og Forhaabningerne 
om det Tilkommende gode; men saadanne ere behage
lige. Ogsaa sysler hans Aand med Tænkning og Be
tragtning'). Endvidere er han i høi Grad i Harmoni 
med sig selv i Glæde og i Smerte; thi hvad der vækker 
Sorg og Glæde, er for ham overalt det Samme og ikke 
snart Et, snart et Andet; thi han er, saa at sige, fri 
for Anger2). Idet nu alt delte finder Sted hos den 
Gode i hans Forhold til sig selv, og idet han forholder sig 
til Vennen som til sig selv (thi Vennen er ligesom et 
andet Jeg), saa synes ogsaa Venskabet at beslaae i noget 
Saadant, og de at være Venner, mellem hvilke et saadant 
Forhold finder Sted. Men Spørgsmaalet, om Venskab kan 
finde Sted mod En selv eller ikke, ville vi for Øieblikket lade 
fare. Dog kan man antage, at et saadant Venskab forsaavidt 
kan bestaae, som Sjælens Dele, ifølge hvad andetsteds 

aldeles ikke paa den guddommelige Natur, men udsiges aabenbart 
om Mennesket ligesom de samme Ord i denne Bogs 8de Kap. Cic. 
de rep. VI, 24 mens cujusque is est quisque.

') Efter åiavoiif bør der ikke, som hos Zell, Michelet, Bekker og 
Fr., staae et mindre, men et større Skilletegn. Ordene xal S-eojQimd-cuiv 

etc, bore nemlig til det Foregaaende og fremstille Theorien, Beskuelsen 
som en væsentlig Del af hvad der giver den Godes Samliv med sig 
selv Værdi. See derom især Eth. Nic. X, 8. 1178 b 20. 27. Med 
det Følgende owafyit begjnder det 4de Moment, der forbindes ved 
te ligesom det 3die mxåcdynv it.

2) modsat den Slette, hvis Sjæl er adsplittet, idet snart den 
bedre, snart den siettere Del faaer Overhaand, og hos hvem Fortry
delse (paupiMa 1166 b 24) ofte indtræder. Et Haandskrift har 
UftnéØltitos.
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er sagt, ere tvende eller flereJ), og fordi den høieste Grad af 
Venskab faaer Lighed med den Godes Forhold til sig selv2). 
Men de omtalte Kjendemærker kunne ogsaa tilsyneladende 
finde Sted lios Mængden af Menneskene, skjøndt de staae paa 
et lavt Trin. Maaske have de dog kun forsaavidt Del i dem, 
som de have gode Tanker om sig selv og mene at være 
brave Mennesker; thi hos de ligefrem slette og forbryde
riske Mennesker findes de ikke, ja ikke engang et Skin 
af dem, og neppe engang hos dem, der staae paa et lavt 
sædeligt Standpunkt. Disse ere nemlig i Strid med sig 
selv; de attraae Et og ville et Andet, saaledes som de 
Umaadeholdne; thi istedenfor det, der synes dem at være 
godt, vælge de det Behagelige, der er skadeligt. Andre 

1) Dette Sted, hvis Text maaskee er forvansket, er i ethvert 
Tilfælde kort og utydeligt udtrykt og derfor forskjelligt opfattet. Af 
Nogle saaledes : forsaavidt 2 eller flere af de ovennævnte Kjende
mærker ere tilstede. Men hvorfor 2 eller flere 1 Af Andre saaledes: 
der kan være Tale om Venskab med sig selv, forsaavidt Sjælen ifølge 
det tidligere Sagte bestaaer af 2 Dele (den fornuftige og den ufor
nuftige) eller af 3 (see ovenfor Pag. 64 Anm.) eller efter den platoniske 
Inddeling i ro koyioTtxov, to &v^ixov s. dv^otiSi^ to liu&vwcixov See 
Stat. lib. IV og Phædrus. Den sidste Fortolkning bestyrkes ved 
Parallelstederne i Eth. Eud. Vil, 6. 1240 b 13 og Magn. Mor. 11, 
11. 1211 a 27. Maaskee ere et Par Ord udfaldne, f. Ex. 
som det hedder i Eth. Eud. Vil, fi. 1240 a 20.

2) □ : fordi der i det inderlige Venskab hersker samme Enhed 
som i den Godes Sjæl, eller fordi sande Venner udgjøre fila 

Mor. magn. 11 p. 1211 a hun Pov).w/M&a oqioåga <pllor rrnrir, 
yiwi- Brandis Gesch. der gr. Phil. 11, 2 Pag. 1486 oversætter: und 
die Freundschaft zu sich selber der des Uebergewichts gleichen musste. 
Vel maa Venskabet mellem den fornuftige og ufornuftige Del af 
Sjælen ligne et Overlegenhedsvenskab , men det staaer der ikke i 
Texten, og Brandis synes at have forvexlet »; 17; med
7 xa&3vnt§o^v ifMa, tvende aldeles forskjellige Begreber. Hvad 
vniQ^okii tpiXtag betyder, kan sees af IX Bogs Kap. 10.

5’
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undlade paa Grund af Feighed og Magelighed at gjore, 
hvad de ansee for at være bedst for dem selv. Men de, 
der i deres Hjertes Ondskab have udøvet mange Mis- 
gjerninger, hade og skye Livet') og tage sig undertiden 
selv af Dage. De Onde søge Samliv med Andre, men 
flye sig selv ; thi de have mange smertelige Erindringer 
og frygte andet Lignende, naar de ere alene, men naar 
de ere med Andre, glemme de det. Da de ikke besidde 
noget Elskeligt, fole de ingen Kjærlighed til sig selv. 
Heller ikke ere de i Harmoni med sig selv i deres Glæde 
og Smerte; tbi deres Sjæl er i Strid med sig selv; den 
ene Del af deres Væsen bedrøves paa Grund af sin Siet
hed, naar den afholder sig fra Et eller Andet, den anden 
glæder sig derover ; den ene Del drager dem hid, den 
anden did og ligesom splitter dem ad. Men er det nu 
end ikke muligt paa én Gang at føle Smerte og Glæde, 
saa føler den Slette dog efter kort Tids Forløb Smerte, fordi 
ban glædede sig, og han vilde ønske, at denne Fornøielse 
ikke var falden i hans Lod ; thi det onde Hjerte er op
fyldt af Anger. Det viser sig da, at den Slette ikke en
gang staaer i venligt Forhold til sig selv, fordi han intet 
Elskeligt besidder. Saafremt nu en saadan Tilstand er 
høist ulykkelig, saa bør man med største Iver flye Lasten 
og bestræbe sig for at blive et godt Menneske; thi kun 
saaledes vil man baade kunne komme i el venligt Forhold 
til sig selv og blive en sand Ven af Andre.

1) Efter en anden, ogsaa af god haandskriftlig Auktoritet under
stottet Læsemaade, som af Fritzsch er optaget i Testen: xal iiini-v 

/.icxOrjolar fuoovnai, (fivyovoi. Men det er deres egen onde Sam
vittighed og ikke Andres Had, som her kommer i Betragtning, og 
hvorom der her udelukkende er Tale.
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5te Kapitel.

Velvillien har vel Lighed med Venskab, men er dog 
ikke Venskab; thi Velvillie opstaaer ogsaa mod Ubekjendte 
og bliver ofte ubemærket af sin Gjenstand ; men saaledes 
er det ikke med Venskabet. Herom have vi i det Fore- 
gaaende talet')• Men den er heller ikke Kjærlighed; 
thi den er uden den Spænding og Attraa, som følger 
med Kjærligheden2). Og Kjærligheden3) kræver Omgang, 
medens Velvillien ogsaa kan komme pludselig, saaledes 
som det gaaer os med Veddekæmpere; tbi mod dem 
opstaaer der Velvillie hos Tilskuerne og Ønske om deres 
Seir, men personlig Hjælp vilde de dog ikke yde; thi, 
som vi sagde, Velvillien opstaaer hurtig, og Interessen er 
kun overfladisk. Velvillie turde da være Begyndelsen til 
Kjærlighed, ligesom Nydelsen gjennem Synet er Begyn
delse til Forelskelse; thi Ingen elsker uden iforveien al 
have modtaget et behageligt Indtryk gjennem Øiet; men 
den, der glæder sig ved Beskuelsen, elsker dog endnu 
ikke, med mindre han baade længes efter den Fraværende 
og attraaer hans Nærværelse. Saaledes er det heller ikke 
muligt at være Venner, naar ikke Velvillie er opstaaet; men 
de, der nære denne Følelse, elske dog endnu ikke; thi de 

1) Eth. Nic. VIII, 2.
2) See derom forrige Aars Program Pag. 28 Anm. 2.
3) Man kunde maaskee formode, at der oprindelig har staaet 

qMa for tfllrjoii;; thi det er egentlig mellem q>Ma og tvmw at Ari
stoteles her vil skjelne. Hvad han siger om er blot en Bi
bemærkning. Baade tidligere og i det Efterfølgende nævnes ouiuj9na 

som nødvendig til qdla. Ogsaa virksom Handling 8'av)

anføres stadig som et Kjendetegn paa Maaskee tpllipiu; her
nærmest betegner den ensidige Følelse, ([dia det gjensidige Kjærlig- 
hedsforhold.
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ønske blot godt for dem, mod hvem de ere saaledes 
stemte, men de vilde ikke virke Noget for dem eller 
underkaste sig Besværligheder for deres Skyld. Derfor 
kunde man med et uegentligt Udtryk kalde den et uvirk
somt Venskab, der i Tidens Længde og styrket ved Om
gang bliver til Venskab, dog ikke et saadant, som grunder 
sig paa Nytten eller Fornøielsen ; derved opstaaer nemlig 
ikke Velvillie; thi den, der har modtaget en Tjeneste, 
viser til Gjengjæld derfor Velvillie *) og handler deri ret
færdigt ; men den, der vil gjøre vel mod Nogen i Haab 
om at opnaae Fordel derved, synes ikke at være velvillig 
stemt mod ham , men snarere mod sig selv, ligesaalidet 
som ban er en Ven af En, dersom han gjør ham en 
Tjeneste for sin egen Nyttes Skyld. Overhovedet opstaaer 
Velvillie paa Grund af en eller anden Dyd eller god 
Egenskab, naar Nogen forekommer En brav eller mandig 
eller noget saadant, saaledes som vi nylig sagde angaaende 
Væddekæmperne.

6te Kapitel.

Ogsaa Enhed i Tænkemaade (Enighed, Samdrægtig
hed) hører til Kjærlighedens Omraade. Derved forstaaes 
nemlig ikke Overensstemmelse i Meninger. Denne kunde 
jo ogsaa findes hos Folk, der ikke kjende hinanden. Ikke 

>) Denne her saakaldte Velvillie er altsaa ikke en oprindelig hos 
ham selv opstaaet Følelse, men blot en ved den Andens Velgjerning 
fremkaldt Stemning. Saaledes forklarer Fr. Stedet. Hvis Texten 
ikke her er forvansket, og der oprindelig har staaet et andet Ord, 
som tj/v eller ij/k tvigyioi«» eller noget Lignende, saa maae vi 
tilstaae, at Aristoteles har udtrykt sig uheldigt. Han vil jo netop 
vise, at ivmi« ikke opstaaer ved det Nyttige som saadant.
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heller tillægger man dem Enighed, der have samme An
skuelser om hvilkensomhelst Gjenstand, f. Ex. om astro
nomiske Sætninger (thi at stemme overens om saadanne 
Ting hører ikke til Kjærlighed), men man siger, at der 
hersker Enighed i Staterne, naar Borgerne have de samme 
Meninger om hvad der tjener til deres Gavn, følge de 
samme Planer og iværksætte de fælleds Beslutninger. 
Det er altsaa med Hensyn til det Praktiske og navnlig det 
Betydelige og Væsentlige og med Hensyn til det, som 
kan falde i begges eller Alles Lod at Enighed finder 
Sled, saaledes som det er Tilfældeli Staterne, naar alle 
Borgerne ere af den Mening, at Øvrighedsposterne bør 
besættes ved Valg, eller at der skal sluttes Bundsfor- 
vandtskab med Lacedæmonierne, eller at Pillakos3), da 
han selv vilde det, skulde regjere Landet; men naar 
begge Parter selv ville regjere, saaledes som i Phoenisser- 
inderne3), saa opstaaer der Strid. Thi det er ikke 
Enighed, at begge Parter nære samme Tanke 4), men med

>) Iler er Talen om at attraae et Gode, hvori begge Parter eller 
Alle kunne blive delagtige, f. Ex. en vis Regeringsform eller Stats
institution eller en Statshandling; thi attraae begge et Gode, hvori 
kun den ene kan blive delagtig, opstaaer der let Strid. See Etb. 
Eud. Vil, 7.

2) Mytilenæeren Pittakos (590 f. Chr.) blev af sine Landsmænd 
stillet i Spidsen for Staten (Diog. Laert. 1, 75). Han nedlagde siden 
frivilligt Regjeringen, og dertil sigte vel Ordene : ors xal autos

3) en Tragoedie af Euripides. Talen er om Oedips Sønner, 
Eteokles og Polyneikes.

i) Fritzsch har efter nogle Haandskrifter optaget avtm for avto, 

men neppe rigtigt. Hvad han siger, at rd avio vilde blive en Gjen- 
tågelse af hvad der i Begyndelsen af Kapitlet er sagt, forholder sig 
ved nærmere Betragtning aldeles ikke saaledes. Det vilde ogsaa 
være høist overflødigt at bemærke, at Enighed ikke bestaaer i, at 
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Hensyn til samme Person, f. Ex. naar baade Folket og 
de høiere Stænder ville have en aristokratisk Regjerings- 
form. Thi da opnaae Alle deres Ønske. Enigheden 
fremtræder altsaa som et borgerligt Venskab, saaledes 
som den ogsaa benævnes ; thi den gaaer nd paa nyttige og 
praktiske Gjenstande. En saadan Enighed findes hos de 
gode Mennesker; thi disse ere enige med sig selv og 
med hinanden indbyrdes, idet de, saa at sige, staae paa 
samme Grund. Thi saadanne Menneskers Beslutninger 
staae fast og omtumles ikke saaledes som Euripus De 
ville det Retfærdige og Gavnlige, og delte tragte de ogsaa 
i Fælledsskab efter. Men de slette Mennesker kunne 
umulig være enige undtagen for en kort Tid, ligesaalidet 
som de kunne være Venner, idet de i det Fordelagtige 
ville indtage den første Plads, men svigte, hvor det 
gjælder Anstrengelser og Opoffrelser. Medens Enhver trag
ter efter Fordel for sin Person, holder han Øie med sin 
Næste og søger at fortrænge ham; thi naar de ikke passe 
paa hinanden, gaaer den fælleds Sag til Grunde 2J. Det 
bliver altsaa Følgen, at de geraade i Strid, idet de ville 
tvinge hinanden til at handle retfærdigt, men selv ikke 
ville gjøre det.

1) Dette Ord bruges baade som et Appellativ om et smalt Sund 
og som et Proprium om det for sin Ebbe og Flod og stærke Bølge
gang bekjendte Sund ved Euboia. Om Aarsagerne til dette Phæno- 
men taler Aristoteles Problemm. XXVI, 4.

2) nemlig idet den Ene tilriver eller tillister sig hele Fordelen.

7de Kapitel.
Velgjørere synes snarere at elske dem, mod hvem

begge Parter ønske et Gode hver for sin Person. Heller ikke passer 
irndn godt til denne Mening.
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de have gjort vel, end omvendt, og man spørger om 
Grunden til dette som noget Paafaldende. De Fleste 
søge den deri, at der finder et Gjældsforhold Sted. Lige
som altsaa ved et Laan Skyldnerne ønske, at ingen Kre
ditorer vare til, medens derimod Kreditorerne have Inter
esse for Skyldnernes Velfærd, saaledes, mene de, ville 
ogsaa Velgjørerne deres Vel, hvem de have gjort Tjenester, 
for at kunne modtage Tak af dem, medens det derimod 
ikke ligger disse paa Hjertet at yde Gjengjæld. Epichar- 
mos *) vilde maaskee mene, at de see Sagen fra dens 
Skyggeside, idet de sige dette; men det ligger dog ikke 
fjernt fra den menneskelige Natur; thi Mængden er utak
nemmelig og tragter snarere efter at modtage end at 
gjøre noget Godt. Men Grunden turde dog ligge dybere 
i Naturen og ikke i Ligheden med Udlaanerens For
hold. Thi i dette Forhold findes ikke Kjærlighed, 
men blot Ønsket om, at Skyldneren maa blive i Behold, 
for at man kan faae sine Penge igjen. Men de, der have 
udøvet en Velgjerning, holde af og elske Modtagerne, om 
de end ikke yde dem nogen Fordel og heller ikke i 
Fremtiden ville kunne det. Noget Lignende er Tilfældet 
med Konstnerne; thi enhver elsker sit eget Værk høiere, 
end han vilde blive elsket deraf, hvis det blev levende. 
Maaskee er dette især Tilfældet med Digterne; thi disse 
sætte overdreven Pris paa deres Digte, idet de elske dem 
som deres Børn. Saaledes synes det ogsaa at forholde 
sig med Velgjørere; thi Gjenstanden for deres Velgjørenhed 
er deres Værk. Dette elske de altsaa høiere, end Værket 
elsker sin Ophavsmand. Grunden dertil ligger i, at Til-

1) Stedet, hvor Komoediedigteren Epicharmos (omtr. 480) har 
brugt dette Udtryk, vide vi Intet om.
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værelsen er noget kjært og elskeligt for alle; men vi ere 
til ved Virksomhed, nemlig ved at leve og handle. Men 
den, der har frembragt Noget, er paa en Maade i Reali
teten til i sit Værk ’). Han elsker altsaa Værket, fordi 
han elsker Tilværelsen. Men dette er naturligt. Thi 
hvad han er i Muligheden, dette betegner Værket i Virke
ligheden. Desuden er en Velgjørers Virksomhed skjøn, 
saa at han glæder sig over denne Virksomheds Gjenstand. 
Men for Modtageren er der intet Skjønt i Giveren, men 
i al Fald kun noget Nyttigt, men dette er mindre behage
ligt og elskeligt. Behagelig er Virksomheden i det Nær
værende 3), Haabet om det Tilkommende og Erindringen 
om det Forbigangne, men behageligst er Bevidstheden 
om Virksomhed og elskelig tillige. For den, der altsaa 
har udøvet en ædel Handling, vedvarer Værket; thi det

') Efter de gamle Fortolkere og Paraphraster, hvis Mening 
Michelet godt har forsvaret, læser jeg mod Bekker og Fritzsch ioxl 

nwg (ikke toti mug) og antager altsaa to for Prædikatets Nomi- 
nativ og ikke Akkusativ som Objekt for o noi^aag. Den , der har 
frembragt Noget, siges altsaa paa en Maade i Virkeligheden Celler 
Virksomheden) at være Værket: eller, for at bruge et mindre paa
faldende Udtryk, at være til i sit Værk. Vi træffe her de hos Aristo
teles saa karakteristiske og frugtbare Bestemmelser, åvmimg, Mulighed, 
det uudviklede Anlæg, Materien, og ii'iyyua Virkelighed, den udviklede 
Tilværen, hvis Bestemmelser ere traadt ud i virkelig Existents og 
Virksomhed, Formen. Hvad Mennesket er som Anlæg og Mulighed, 
det træder som Virkelighed frem i Rækken af hans Frembringelser. 
Indbegrebet af Handlingerne er det aktuelle Menneske. See Zeller 
die Phil. der Griechen Vol. 11, Pag. 412.

2) Det er Aristoteles's Lære, som han især har udført i 10de 
Bog af Elhiken, at Lyst med Nødvendighed åmyxijg) føl
ger med enhver ægte Virksomhed, f. Ex. Eth. Nic. X, 5 aa#’ ixuairjx 
iri^ytiuv olxtlu r^ovri (ettv.



75

Skjønne lever længe ; men for den, mod hvem Handlingen 
er udøvet, er Nytten forbigaaende, og Erindringen om det 
Skjønne er behagelig, men Erindringen om det Nyttige 
er det ikke eller dog i ringere Grad. Med Forventningen 
derimod synes det Modsatte at være Tilfældet'). Frem
deles er det at elske ligesom en Handlen, men det at 
elskes ligesom en Liden. Hos dem altsaa, der have 
Overvægten i Handling 2), opstaaer der Kjærlighed og 
Tilbøielighed til Venskab. Endelig elske Alle i høiere 
Grad hvad der med Møie er tilveiebragt, f. Ex. de, der 
have erhvervet deres Midler, elske dem høiere end de, 
der have arvet dem. Nu er det at modtage Velgjerninger 
ikke forbunden med nogen Møie, men at gjøre vel er 
besværligt. Derfor elske ogsaa Mødrene deres Børn 
høiere; thi de have født dem med Smerte, og de ere sig 
tydeligere bevidste3), at de ere deres. Noget lignende 
turde ogsaa være Tilfældet med Velgjørere.

1) Det Opløftende i Bevidstheden om en ædel Handling føles 
først ret under og efter Udøvelsen; derimod sættes Phantasien i 
stærkere Bevægelse ved Tanken om den tilkommende Nytte og For
del, som derimod, naar den er opnaaet, taberi Værdi og ikke længe 
erindres.

2) Eth. Nic. IV, 3 &aTTm> b na&uiv tv tov Ttoi^aanof. Menin
gen af dette noget kort udtrykte Sted er upaatvivlelig, at den Følelse 
af Glæde og Overlegenhed, der ligger i Bevidstheden om Virksomhed 
som Velgjører, overføres som Velvillie paa Velgjørenhedens Gjenstand.

3) Eurip. Phoen. 355 tJuvov yvmliv al dt ablmp '/oval, Kai 

qnXbTtxvbr nav ywamiiov ytvo$. De følgende Ord : xal frarov 

loaoi etc. ere dog neppe at opfatte paa den Maade, som de hos Sto- 
bæus opbevarede Ord af en græsk Digter: “Eotiv ål fir^n <filoitxvo<; 

ixallov naTQog' II plv yag avvijt olbtv bv&, b å o'itTai. Meningen er 
blot, at den Møie og Smerte, hvormed Moderen føder .og opfostrer 
sine Børn, lægger hende den Tanke nærmere og bringer den til
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8de Kapitel.

Man opkaster ogsaa det Spørgsmaal, om man i høi 
Grad bør elske sig selv eller en Anden; thi man mis
billiger dem, der elske sig selv høit, og kalder dem med 
et dadlende Navn egenkjærlige (selvkjærlige), og det slette 
Menneske synes at gjøre Alt for sin egen Skyld, og det i de
sto høiere en Grad, jo mere moralsk fordærvet han er. Man 
bebreider ham derfor, at han Intet gjør, uden hvad der 
er til hans egen Fordel. Men den Gode handler for det 
Skjønnes Skyld, og jo bedre han er, i desto høiere Grad 
handler han for det Skjønnes Skyld og i en Vens Inter
esse, medens han tilsidesætter sin egen Fordel. Men 
disse Anskuelser stemme ikke overens med det virkelige 
Liv, og man anfører Grunde derfor. Man siger nemlig, 
at man mest bør elske den, der i høieste Grad er Ens 
Ven, men nu er den i høieste Grad Ven, der ønsker det 
Gode for den, hvem han ønsker det, for dennes egen 
Skyld, selv om Ingen kom til Kundskab derom. Men 
dette Under fornemmelig Sted med Hensyn til En selv, 
og ligeledes alle de andre Bestemmelser, hvorved Be
grebet om en Ven fastsættes. Vi have nemlig sagt ’), at 
Alt, hvad der hører til Kjærlighedens Væsen, udgaaer fra 
Forholdet til os selv og derfra overføres paa Forholdet til 
Andre, og alle gjængse Udtryksmaader eller Ordsprog2)

mere levende Bevidsthed, at de tilhøre hende. Dette sees ogsaa af 
Parallelstedet i Eth- Eud. Vil, 8.

1) Eth. Nic. IX, 4.
Ligesom Aristoteles overhovedet vogter sig for at komme ind 

paa tomme Theorier og har et aabent Ø'ie for Livet og Virkeligheden 
(tb (paivoptvu, ta o ta noay^ata, tb ytyvoiwa Zell com- 
ment. p. 405), saaledes er han idelig opmærksom paa Digternes 
Udsagn, paa Ordsprog, gjængse Talemaader og Lignende.
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stemme overens hermed, f. Ex. «dn Sjæl« ') eller «Alter 
fælleds for Venner«2) og »Venskab er Lighed«3) og 
»Knæet er os nærmere end Skinnebenet« 4). Alt delte 
turde jo nærmest gjælde om Forholdet til os selv; thi 
Enhver er mest sin egen Ven og bør altsaa i høieste 
Grad elske sig selv. Der opstaaer nu naturlig det Spørgs
maal, hvilken af disse Meninger man bør give sit Bifald, 
da de begge have Grunde for sig. Maaskee bør man 
skjelne mellem saadanne Anskuelser og bestemme, hvor
vidt og hvorledes begge have Ret. Dette turde mulig 
opklares, naar vi undersøge, hvad begge forstaae ved 
Selvkjærlighed. De, der altsaa dadle den, kalde dem 
selvkjærlige, der tillægge sig selv den største Andel i 
Penge, Ære og sandselige Nydelser. Thi disse Ting at- 
traaer Mængden og tragter efter dem som de høieste 
Goder ; derfor ere de ogsaa Gjenstand for Strid. De, der 
nu ivrig søge at tilegne sig disse Ting, tjene deres Lyster 
og overhovedet deres Lidenskaber og det Ufornuftige i 
Sjælen. Saaledes er Mængden af Menneskene beskaffen. 
Derfor er ogsaa Benævnelsen taget fra Mængden, der 
staaer paa et lavt Trin. Med Rette dadler man altsaa 
dem, der paa denne Maade ere selvkjærlige. Men at 
man i Almindelighed pleier at kalde dem, der tilegne sig 

1) Cic de off. 1, 17: efficitur id, quod Pythagoras vult in ami- 
citia, ut unus fiat ex pluribus. Diog. Laertius V, 1 beretter, at 
Aristoteles, adspurgt om, hvad en Ven er, svarede : pla åvo 

ouifiaoi lvotxnvaa.

2) See Eth. Nic. Vlll, 11 Anm.
3) Eth. Nic. Vlll, 7. Anm.
4) a : Man er sig selv nærmest. Plaut. Trin. V, 2 Tunica 

propior pallio est. Ter. Andr. IV, 1 Proximus sum egomet mihi.
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selv disse Gjenstande, selvkjærlige, er klart nok; thi hvis 
Nogen vilde stræbe fremfor Alle at handle med Retfær
dighed eller Maadehold eller at udøve hvilkensomhelst 
anden Dyd og overhovedet stedse vilde tilegne det 
Skjønne og Ædle, saa vilde Ingen kalde ham selvkjær- 
lig eller dadle ham. En Saadan kunde dog snarere 
synes at være selvkjærlig. Han tildeler jo sig selv det 
Skjønneste og Bedste; han tjener sit egentligste Jeg og 
adlyder dette i alle Henseender ; men ligesom det Væsent
ligste i Staten (den regjerende Magt) mest synes at være 
Staten selv, og det Samme er Tilfældet i enhver anden 
sammensat Helhed, saaledes er det ogsaa med Mennesket, 
og den er altsaa mest selvkjærlig, som elsker og tjener 
denne væsentligste Del. Saaledes kalder man ogsaa 
Mennesker maadeholdende og umaadeholdende, eftersom 
Fornuften hersker eller ikke, ifølge den Anskuelse, at 
denne ’) udgjør Menneskets egentlige Væsen. Saaledes 
antager man ogsaa, at Mennesker fornemmelig have handlet 
selv og frivilligt, naar de have handlet med Fornuft. Det 
er altsaa klart, at denne udgjør vort egentlige eller dog 
væsentligste Jeg, og at den Gode isærdeleshed elsker 
denne. Altsaa turde han snarest være selvkjærlig, men 
i en anden Retning end den, vi dadle, og forskjellig 
derfra i samme Grad som det at leve efter Fornuften 
fra at leve efter Lidenskaben og at stræbe efter det 
Skjønne og Ædle fra at tragte efter det tilsyneladende 
Nyttige3). De, der altsaa fortrinlig beflitte sig paa en

1) Her maa med Bekker læses toucou og ikke, som Fritzsch efter 
nogle Haandskrifter har optaget, tovto.

2) Jeg mener, at det doppelte »j (hos Fr.) ligesom det enkelte 
(hos Bekker) er en uheldig Tilsætning af En eller Anden, som ikke 
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skjøn og ædel Virksomhed, finde almindelig Ros og Bil
ligelse. Men hvis Alle kappedes i Retning af det Skjønne 
og bestræbte sig for at handle paa den ædleste Maade, 
saa vilde baade i Almindelighed Alt være, som det burde, 
og hver især være i Besiddelse af de høieste Goder, 
saafremt Dyden er et saadant. Derfor bør den Gode 
være selvkjærlig; thi han vil baade selv høste Gavn af at 
gjøre det Gode og gavne Andre. Men den Onde bør ikke 
være det; thi ved at følge sine slette Lidenskaber vil han 
baade skade sig selv og sin Næste. Hos den Slette er 
der altsaa Strid mellem hvad han bør gjøre og hvad han 
gjør; men den Gode gjør hvad han bør gjøre. Thi For
nuften vælger altid det, som for den er bedst ’), men 
den Gode følger Fornuftens Bud. Om den Gode sige vi 
da med Sandhed, at han virker Meget for sine Venners 
og for Fædrelandets Skyld, om det end skal koste ham 
Livet; thi han vil baade opoffre Penge og Ære og over
hovedet de Goder, der ere Gjenstand for Strid blandt 
Menneskene, medens han forbeholder sig selv det Skjønne 
og Ædle; thi han vil hellere nyde den ægte Glæde en 
kort Tid end den lunkne og tomme i en lang, hellere 
leve skjønt og ædelt ét Aar end tilbringe mange Aar i et 
ligegyldigt Hverdagsliv, hellere udøve én stor og herlig 
Handling end mange ubetydelige. Men dette er vel deres

har forstaaet Stedet og har stødt sig ovei- de 2 Genitiver. Dette 
stemmer ogsaa med Paraphrastens Ord : ooor to mm bbyox tøv tov 

x«r« na&os xal 17 Toii aya&ov ogéj«? tøs rpavtøs im&Vfi/as. Det første 
<7 udelades desuden af flere Haandskrifter.

Navs er nemlig det Guddommelige i Mennesket. Eth. Nic. 
X, 7. De sens. 7. 447 b 12. Met. IX, 9. De anima 1, 4. Den 
vælger altid det Bedste og vildleder aldrig. De anima 111, 10.
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Lod, som opoffre Livet. De vælge altsaa sig selv et 
herligt Gode. Gjerne ville de ogsaa opoffre timeligt 
Gods, for at deres Venner kunne opnaae Mere deraf. 
I Vennens Lod falde da Fordelene, i hans egen det 
Skjønne (Æren). Det største Gode tilegner han altsaa 
sig selv. Saaledes gaaer det ogsaa med Anseelse og 
Magt. Alt Sligt offrer han sine Venner; thi dette er 
skjønt og hæderligt for ham. Med Rette ansees han da 
for en Hædersmand, idet han vælger Æren fremfor alt An
det. Det kan endogsaa hændes, at han overlader Vennen 
Udøvelsen af ædle Handlinger, og at det er ærefuldere, at 
han bliver Aarsag i, al Vennen udover dem, end at han 
udfører dem selv. Det viser sig altsaa, al den Gode i 
all Hæderligt forbeholder sig den største Andel af det 
Skjønne. Paa denne Maade skal man altsaa være selv
kjærlig, som vi have yttret, men ikke saaledes som 
Mængden er det.

9de Kapitel.

Man opkaster ogsaa det Spørgsmaal, om den Lykke
lige trænger til Venner eller ikke. Man siger nemlig, at 
de Lykkelige, der ere sig selv nok, ikke behøve Venner; 
thi de ere jo i Besiddelse af det Gode. Da de følgelig 
ere sig selv nok (selvstændige), trænge de ikke til Nogen, 
men Vennen, som er et andet Jeg, yder En det, som man 
ved egne Kræfter ikke kan opnaae. Derfor hedder det1): 
»Naar Gud os skjænker Goder, hvortil Venner da» ? Men 
det synes urimeligt, at tillægge den Lykkelige alle Goder, 

') Disse Ord findes i Euripides’s Orestes Vers G56.
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men ikke indrømme ham Venner, som dog turde være 
del største af de udvortes Goder, og hvis dolmere egner 
sig for en Ven at udøve end at modtage det Gode, og 
det er ejendommeligt for den Gode og for Dyden at gjore 
vel og skjønnere at gjøre det mod Venner end mod 
Fremmede, saa vil den Gode trænge til Gjenstande for 
sin velgjørende Virksomhed. Derfor opkaster man ogsaa 
det Spørgsmaal, om man mest behøver Venner i Lykken 
eller i Ulykken, ifølge den Anskuelse, at baade den Ulyk
kelige trænger til Velgjørere, og de Lykkelige til Folk, 
hvem de kunne bevise Velgjerninger. Det er vel ogsaa 
urimeligt at gjøre den Lykkelige til Eneboer; thi Ingen 
vilde attraae at eie alle Goder for sig selv alene , efter
som Mennesket er et selskabeligt Væsen og skabt til 
Samliv. Ogsaa den Lykkelige nyder altsaa Samlivet1); 
thi han har Alt, hvad der efter Naturens Orden er Goder; 
men det er klart, at det er bedre at leve sammen med 
Venner og gode Mennesker end med Fremmede og med 
den Første den Bedste. Altsaa behøver den Lykkelige 
Venner. Hvad ligger nu altsaa i den første af disse 
Meninger2), og hvorvidt er den grundet? Tingen er vel 
den, at Mængden anseer dem for Venner, af hvem man 
drager Fordel? Til saadanne trænger nu vistnok den Lyk
kelige ikke, eftersom han er i Besiddelse af det Gode.

') Ordet iov&’ gaaer paa det nærmest Foregaaende. Lambins 
Oversættelse: porre beatus bonis affluit, er urigtig. Tankegangen 
er denne: Samlivet er efter Naturens Orden en Trang og et Gode 
for Menneskene. Altsaa inaa ogsaa den Lykkelige leve i Samliv, 
eftersom han ifølge sit Begreb besidder alle naturlige Goder. Men 
Samlivet har først sin rette Betydning, naar det er med Venner.

2) nemlig den, at den Lykkelige ikke trænger til Venner.
6
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Han trænger da heller ikke til Venner, som kunne yde 
ham Fornøielse, eller i al Fald kun i ringe Grad. Thi 
hans Liv, som er behageligt, behøver ikke udenfra kom
mende Nydelse. Da ban nu ikke trænger til den Slags 
Venner, seer det ud, som om han aldeles ikke trængte 
til Venner. Men det forholder sig neppe saaledes i 
Virkeligheden. Tbi vi have i Begyndelsen sagt'), at Lyk
salighed er en Virksomhed. Men Virksomhed er aaben- 
bart en Vorden og ikke en Væren, saaledes som en Be
siddelse. Men saafremt Lyksalighed ligger i at leve og 
virke, men den Godes Virksomhed er ædel og behagelig 
i sig selv, saaledes som vi i Begyndelsen have sagt2), 
og det for os Ejendommelige er behageligt3), og vi bedre 
kunne beskue vor Næste end os selv og hans Virksom
hed end voregen, og saafremt4) brave Menneskers Hand
linger, naar de ere vore Venner, ere behagelige for de Gode 
(thi begge Dele5) forskaffe os en naturlig Glæde), saa vil 
den Lykkelige trænge til saadanne Venner, hvis han ønsker 

') Etli Nic. I, G. 1098 a 16. Sce forrige Aars Program Pag. 
5. Anm. 4.

2) Eth Nic I, 8 : r.uD- ii>> Hiv vi

qåiiai.
3) Eth Nic, X, 6: fxdorw zord rr/r oizfivv 'tim vi^fiunvirj 

ivioynv, zas iw 4? q m« z/jr «o?r?;r. X, 7 : ro yay oiztiov

izvom) r/; tpioti kovviotov zvi yStCioi> fzoorw.
4) Uvis Eftersætningen, som synes rimeligt, først begynder ved 

o paKuoim, mantic vel efter onwMm helst forandres til Si, saa
ledes som Zelt formoder, og et Par Haandskrifter virkelig læse. 
See Michelcts Kommentar Pag. 302; Si pleier at forbinde saadanne 
Sætninger. See den lange Periode mod Slutningen af delte 
Kapitel.

5) o : baade at de ere vore Venners Handlinger, og at de 
ere gode.
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at beskue en ædel Virksomhed, der stemmer med hans 
Natur; men saadan er en ædel Mands Virksomhed, der 
er Ens Ven. Fremdeles') antager man, at den Lykkelige 
maa leve behageligt2). Men for den Ensomme er Livet 
besværligt; thi det er ikke let stadigt at virke alene, men 
i Forbindelse med Andre og i Forhold til Andre er det 
lettere. Saaledes vil altsaa Virksomheden blive mere 
vedholdende, idet den i sig selv er behagelig; hvilket 
bor finde Sled hos den Lykkelige; thi den Gode glæder 
sig som saadan ved ædle Handlinger, men foler sig ube
hagelig stemt ved uædle, ligesom Musikeren glæder sig 
over en skjon Musik, men bliver ilde tilmode ved en slet. 
Ogsaa turde Samlivet med gode Mennesker være en 
Øvelse i Dyden, saaledes som Theognis siger3). Men 
naar man betragter Sagens dybere Naturgrund, synes det, 
at det gode Menneske af Naturen maa vælge en God til 
Ven. Thi vi have vist'), at det efter sin Natur Gode i 
og for sig er godt og behageligt for den Gode. Livet 
bestaaer hos Dyrene i Evne til Sandsning, hos Mennesket 

1) Det turde ikke være nødvendigt med Fr. efter et enkelt 
Haandskrift, hvis Læsemaade desuden er forvirret paa delte Sted, 
at læse di for te. Ti kan ogsaa forbinde et nyt Moment med det 
Foregaaende. See IX, 4. 5166 a 17 owåivynv ti og kort efter 

te.

2) Eth. Nic. Vil, 11. tO' ol nliloioi fit&‘

Tivat tpaaii'. åio xal tov fiaxågiov avo/iåxaaiv und tov %af(jnvf

3) Theogn. 35 Io9>mv flir ydp an h&id fiu&rtoiai etc.
4) Eth. Nic. 1, 8 ioti. <5i xal o ^(og avium (o: tit lv t<u ■■Ji'oj 

xaZfof xaya&uiv; xutf uvtov itåvg — — Ixdoim å'loilv ^åii ngog o 

tøiiai tfdOTolovrog — — — Tolg filv ovv noD.oZg id ^åia fid^nai 
åia to nirj tpvou TOiavT ilval, ToZg ål qi'loxvj.mg éoilv ^éia id ipvoii 
råla.

6’
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i Evne til Santlsning eller1) Tænkning; men Muligheden 
maa gaae over til Virkelighed5) (Virksomhed), hvori det 
Væsentlige i Tilværelsen ligger. Livet synes da egentlig 
at bestaae i at sandse eller tænke. Men Livet hører til 
de i sig selv gode og behagelige Ting; thi det er be
stemt og ordnet, men det Bestemte og Ordnede hører 
til det Godes Katur3). Men det, som af Katuren er 
godt, er det ogsaa for den Gode. Derfor synes ogsaa 
Livet Alle behageligt. (Man maa her ikke tænke sig et 
slet og fordærvet eller et med Smerte opfyldt4); thi et 
saadant er ikke bestemt og ordnet5) ligesaa lidet som

2) Eth. Nic. IX, 7 Anm. 2.
3) Eth. Nic. Il, G rd x&xov rod dnt/qnv, oi Jlv&ayogttoi 

ilzc^or, rd Toii Af Pythagoreernc, hvis Princip
var Tallet (hvis Elementer ere det Lige og Ulige eller Ubegrændsede 
og Begrændscde), gjennemførte Nogle Modsætningen mellem nr^ticog 
onHjor yderligere og opstillede en Kalegorilavle eller Parallclrække 
(ouaioi/f«) af 10 Modsætninger, hvoriblandt atfio? og dya&oi' hører 
til den ene Række, d^npoe og xaxo» til den anden See Zeller 1, 
Pag. 103. Brandis griech. røm Phil. 1, 503. Trendclenbnrg Gesch. 
der Kateg. Lehre Pag 200. Schwcgler og Bonilz til Arist. Metaph. 
1, 5.

4) Aristoteles erindrer oftere om, at vi for at finde Sandheden 
i Erfaringsgjenstande maac betragte disse i deres normale Tilstand. 
Pol. 1, 5 1254 a 36

») Kun i den Godes Liv er der Enhed, Fasthed og Begrænds- 
ning ; den Slettes Liv omlumles af alle Vinde ; det er uden Enhed 
og Konsekvents, fuldt af indvortes Strid Eth. Nic. Vlll, 10 1159 
b 7—9 og IX, 4. 1166 b 7 etc. Eth. Eud. Vil, o to t«

aya&uv tm^ovx, rd dr xaxuy no}.i^o^<poxt

1) Zell læser her »i1 for 7), men unødvendigt. Dyret kan blot 
sandse, Mennesket enten sandsc eller tænke t hvilkensomhelst af 
disse Ting (ikke blot i dem begge forenede) yttrer Menneskelivet 
sig. Derfor strax efter ro alo&dum&at ij votiv og længere hen ro' 

q roelv.
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hvad der findes deri. Dette vil blive klarere oplyst i det 
følgende Afsnit, livor der tales om Smerten '). Men der
som nn selve Livet er noget Godt og Behageligt (Noget, 
som ogsaa viser sig deri, at Alle attraae det, og især de 
Gode og Lykkelige; thi for dem er Livet ønskeligst, og 
deres Tilværelse er den lyksaligste), og den, der seer, 
fornemmer, at han seer, og den, der hører, at han horer, 
og den, der gaaer, al han gaaer, og der ligeledes i alt 
Andet er Noget hos os, der fornemmer, at vi virke, saa 
at vi monne fornemme, at vi fornemme, og lænke, at vi 
tænke, men Fornemmelsen af, at vi sandse eller tænke, 
er det Samme som Fornemmelsen af, at vi ere til (thi 
det at være til er jo, som vi før bemærkede, at 
sandse eller tænke), men Fornemmelsen af at vi leve, 
er noget i og for sig behageligt (thi Livet er af Naturen 
nogel Godt, og det er behageligt at fornemme det Gode 
som tilstedeværende hos os), og Livet er værd at ønske 
især for de Gode, fordi Tilværelsen for dem er noget 
Godt og Behageligt (thi de nyde Glæde, idel de hos sig 
fornemme del i sig selv Gode), og den Gode forholder 
sig til sin Ven ligesom til sig selv (thi Vennen er et 
andet Jeg), saa a) maa Enhver ønske, at hans Ven er til, 
ligesom eller dog næsten paa samme Maade, som han

>) i den Xde Bog af Eth Nic.
2) Iler begynder Eftersætningen. At Partiklen ovr hos Aristo- 

tcles undertiden antyder Eftersætningen i længere Perioder efter flere 
Forsætninger (ligesom den ellers bruges for at bringe Tanken til
bage til det, hvorfra den er udgaaet, naar den er bleven afbrudt ved 
Mellemsætninger), og at noget Lignende er Tilfældet med di), er ved 
Excmpler paavist af Bonitz i obss critt, in Metaph. pag. 35 og Waitz 
til Organon 1 pag. 335.
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ønsker selv at være til. Men Tilværelsen var ønskelig 
ved at fornemme sig selv som god, og en saadan For
nemmelse er i og for sig behagelig. Altsaa maa man 
ogsaa blive sig Vennens Tilværelse bevidst; men dette 
vil skee ved at leve sammen med barn under gjensidig 
Meddelelse af Tale og Tanker; tbi dette er dog vel Meningen, 
naar man siger, at Mennesker leve sammen, og ikke, 
som naar man taler om Kvæget, at de søge deres Føde 
samme Sted. Saafremt altsaa Tilværelsen i og for sig 
er ønskelig for den Lykkelige, idet den af Naturen er 
god og behagelig, og det Samme gjælder om Vennens 
Tilværelse, saa maa ogsaa en Ven være et ønskeligt 
Gode. Men det, der er ønskeligt for ham, maa han og
saa besidde; ellers vil han i denne Henseende savne 
Noget. Altsaa vil den, der skal være lykkelig, trænge til 
gode Venner.

10de Kapitel.

Skal man da skaffe sig saamange Venner som muligt, 
eller ') er det i Venskabet rigtigt hverken at være uden 
Venner eller at have en overdreven Mængde af dem, 
ligesom det med Hensyn til Gjæster synes at være en 
passende Regel: »Hverken for mange Gjæster at have, 
dog heller ei ingen«2)? Med Hensyn til de Venner, der 
tilsigte Fordel, turde da Reglen være særdeles passende; 
thi det er besværligt at tjene Mange igjen, og Livet 

1) Maaskee cr ogsaa dette at betragte som et enkelt Spørgs- 
maal, saa atSpørgsmaalstegnet var at sætte efter nnir^iov, og be
tegnede Svaret.

2) Hesiod. opp. 713 nolv^uroi’ fir^ åiuvov xalito&ui
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strækker ikke til at gjøre delle. Flere, end der passe til 
vore særegne Livsvilkaar'), ere altsaa overflødige og hindre 
os i at føre et anstændigt Liv. Følgelig behøves de ikke. 
Ogsaa til at skaffe os Fornøielse ere Faa tilstrækkelige, 
ligesom lidet Bryderi er nok i Foden. ,Men bør man 
af gode Mænd gjøre saa mange som muligt til Venner, 
eller gives der et Maal for Mængden af Venner, ligesom 
for en Slats Folkemængde? thi en Slat vilde ikke kunne 
dannes af 10 Personer, men heller ikke er det længer en 
Slat, naar den bestaaer af 100,000Mennesker2). Størrelsen 
er vel ikke en og den samme overalt, men alt, hvad der 
ligger mellem visse bestemte Grændser. Saaledes gives 
der ogsaa en vis begrændset Mængde af Venner, som 
maaskee kunde bestemmes til det største Antal, med 
hvilket man vilde kunne leve sammen; thi Samliv hører, 
som vi sagde3), allermest til Venskabets Væsen; men 
at det ikke er muligt at leve sammen med Mange og 
ligesom dele sig selv, det er klart. Fremdeles maae ogsaa 
de andre være Venner indbyrdes, dersom de alle 
skulle leve sammen med hinanden; men dette finder 
vanskelig Sted mellem Mange. Heller ikke bliver det en 
let Sag paa en fortrolig Maade'1) at sympathisere med

1) Jeg læser med God. O'>, ligesom Fr., iz«røi> istedenfor tzanu«.
2) I Politikcns Vil Bog 4de Kap. undersøger Aristoteles Sporgs- 

maalet om det passende Omfang af en Slat og kommer til det Re
sultat: oir/g ioxi noZrw; opo? dyiaro; ij fiiylar>i rov ?rvnnjflollj 

ngrit; uvwyziiuv ivøvrimiot. Man erindre, for ikke med Zell at 
undre sig over det ringe Tal, at Maalestokken er de smaa græske 
Ståler, og at vi efter Pol. Vil, 4 ikke have at tænke paa den hele 
Folkemasse, heller ikke paa Kvinder og Børn, men kun paa de frie 
fuldberettigede Borgere.

3) Eth. Nic. Vlll, 0.
Kunde vel ogsaa være: paa en eiendommelig Maade, saaledes
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Mange i deres Sorg og Glæde. Det kan let treffe sig, 
at man paa én Gang maa glæde sig med En og be- 
drovcs med en Anden. Det turde da være rigtigst ikke 
at stræbe at faae saa mange Venner som muligt, men 
kun saa mange, som ere tilstrækkelige til et Samliv. 
Det turde heller ikke være muligt i hoi Grad al være 
Ven med Mange, af samme Grund, som det ikke er muligt 
at være forelsket i Flere; tbi Forelskelse er efter sin 
Natur et Overmaal af Kjærlighed, men dette finder kun 
Sted i Forhold til Én '). Saaledes kan ogsaa et stærkt 
Venskab kun findes i Forhold til Faa. Dette synes ogsaa Er
faringen at bekræfte; tbi der optages ikke Mange i det 
fortrolige Venskab, og de beromte Venskabsforhold omta
les kun mellem to og to2). Men de, der ere overvættes 
rige paa Venner og omgaaes Alle fortroligt, synes ikke at 
være Venner med Nogen (undtagen i borgerlig Forstand3)); 
Saadanne kalder man ogsaa Jabrodre (Allemandsvenner). 
I borgerlig Forstand kan man altsaa være Venner med 
Mange uden at være Hykler, men som en fuldkommen 
retskaffen Mand. Men af sædelig Agtelse og for Perso-

1) See ogsaa Eth. Nic. Vlll, 7. Plutarch. de am. multit. ud
trykker den samme Tanke og oplyser den ved Sammenligningen 
med en Flod, der svækkes ved at dele sig i mange Grene.

2) f. Ex. Achilleus og Patrokles, Orestes og Pylades, Theseus og 
Perithoos, Damon og Phintias.

Delte er dog ikke at forstaae om hvad vi kalde politiske 
Venner eller Folk, som dele et vist Partis Anskuelser, men om 
Folk, der som Medborgere omgaaes og leve venskabeligt med hin
anden. Det er den almindelige medborgerlige Kjærlighed eller Sam- 
fundskjærlighed, hvorom vi have talt i Noten til Vlll Bogs 14 Kap.

som det egner sig særskilt for Enhvers Forhold. Dog see kort efter 
1 samme Kapitel.
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nernes egen Skyld kan man ikke være Ven med Mange. 
Det er allerede store Ting endogsaa at finde nogle faa 
saadanne.

Ilte Kapitel.

Trænger man mest til Venner i Lykken eller i Ulyk
ken? thi de søges i begge Tilfælde, fordi de Ulykkelige 
trænge til Hjælp, de Lykkelige til Selskab og til Folk, mod 
hvem de kunne udøve Velgjerninger. De ønske nemlig 
at gjøre vel. Besiddelsen af Venner er da nødven
digere i Ulykken, i hvilken man altsaa behøver nyttige 
Venner, men skjønnere og ædlere i Lykken, i hvilken 
man søger gode Mennesker; thi dem er det ønske
ligere at gjøre vel imod og leve sammen med. Den 
blotte Nærværelse af Venner er nemlig behagelig ogsaa 
i Modgang ; thi de Sørgende føle sig lettede ved Vennernes 
Medfølelse. Derfor kunde man spørge, om disse deltage i 
at bære Sorgen som en Byrde, eller om dette ikke er 
Tilfældet, men deres Nærværelse, som er behagelig, og 
Tanken om deres Medfølelse formindsker Sorgen. Om 
Sorgen nu lettes af denne eller en anden Grund, ville 
vi ikke videre undersøge; men Sagen selv er en Kjends- 
gjerning. Deres Nærværelse synes at udøve en blandet 
Virkning; thi paa den ene Side er det blotte Syn af en 
Ven behageligt især for den Ulykkelige, og han yder os 
en Hjælp mod Sorgen; en Ven skjænker os nemlig Trøst 
baade ved Synet og ved Talen, naar han er forstandig; 
thi han kjender vor Karakler og véd, hvad der glæder 
og bedrøver os. Men paa den anden Side er det smerte
ligt at erfare, at han bedrøves over vore Ulykker; thi 
Enhver vil nødig være Aarsag i sine Venners Bedrøvelse. 
Derfor vogte de mandige Naturer sig for at lade deres
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Venner sørge med dem, og naar En ikke er altfor rolig 
og ligegyldig, taaler lian ikke den Sorg, der forvoldes 
dem, og overhovedet kan han ikke finde sig i Medklyn- 
kere, fordi han ikke selv er lilbøielig til at klynke. Men 
Kvinder og kvindagtige Mænd glæde sig over, at Folk føle 
Medynk med dem, og elske saadanne som Venner og 
deltagende Mennesker. Men overalt bør man naturligvis 
efterligne det bedre Mønster. I Medgang medfører Ven
ners Nærværelse en behagelig Adspredelse og vækker den 
Tanke, at de glæde sig over Ens Lykke. Derfor turde 
det blive Resultatet, at man med Iver bør kalde sine 
Venner til Del i sin Lykke (thi det er skjønt at gjøre vel), 
men sent og nødig til Del i Ulykken (thi man bør saa 
lidt som muligt give dem Andel i vor Modgang). Deraf 
Digterens Ord: «Nok er det, at jeger ulykkelig« ’). Men 
især bør man kalde dem til Hjælp, naar de med ringe 
Uleilighed kunne være En til stor Nytte. Paa den anden 
Side passer det sig vistnok at gaae til de Ulykkelige ukal
det og beredvillig (thi det er en Vens Pligt at gjøre vel, især 
mod dem, der trænge dertil og ikke have anmodet derom 2);

i Ord og Mening komme lokastes Ord i Sophocl. Oed. tyr. 1061 
vooova tyv.

2j Testen er her vistnok forvansket Hvad enten man med 
Micheiet vil forklare rd fi>j ved fi>j eller med Stabr og Fr. antage, 
at ro staaer for touio, finde vi det stridende mod græsk Sprogbrug. 
De Exempler, som af Fr. Pag 155 og Waitz Org. Vol 1 pag 300 
anføres af Aristoteles, have enten et efterfølgende dé (i Begyndelsen 
af en Sætning ro do™ Im, rd dl thaien) eller yt (fart x«t rd^s

av ris), eller der paafolger umiddelbart en relativ Sæt
ning, som Kateg. 7, Waitz Pag. 100 dl povov tov n^d?
o dmåo&ij. Det eneste Exempcl, som ikke ganske er af den Art, er 
Pol V, tf. 1313 b 20 det adverbiale Udtryk ,r^d{ r«i, desforuden.

]) Stedet synes at være taget af ct tabt Digt. Temmelig nær 
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thi det er skjønnere og behageligere for begge1), i deres 
Lykke derimod beredvillig al gaae til dem for at virke 
med dem (thi ogsaa i denne Henseende trænger man til 
Venner), men langsomt og tøvende for at tage Del i deres 
Vellevnet; thi en ivrig Stræben efter Fordel er uædel. 
Dog bør man vel ogsaa vogte sig for Skinnet af Stolthed 
(Uvenlighed) ved at støde deres Hjælp fra sig ; thi dette 
er undertiden Tilfældet. Under alle Omstændigheder 
viser altsaa en Vens Tilstedeværelse sig ønskelig.

1) a : baade for den, der trænger, ikke al bede derom, og for 
den, der hjælper, ikke at lade sig bede.

2) Eth. Nic. "V111, 11 iv xoivtavl^ ydn tpilla.

3j See Eth. Nic. IX, 9.

12te Kapitel.

Ligesom Synet af den elskede Gjenstand er det Lif
ligste for de Forelskede, og de foretrække denne Sands 
for de øvrige, idet Kjærligheden især lever og opstaaer 
ved den, saaledes turde vel ogsaa Samlivet være Ven
skabets egentlige Element; thi Venskabet er Fælledsskab2), 
og man forholder sig til sin Ven som til sig selv. Nu 
er Fornemmelsen af Ens egen Tilværelse behagelig; 
altsaa ogsaa af Vennens3). Men Venskabets virkelige 
Livsyttring ligger i Samlivet; derfor er det naturligt, at 
Venner attraae dette. Og det, hvori Enhvers sande 
Livsindhold bestaaer, eller det, hvorfor Folk ønske at leve, 
deri ville de ogsaa være sammen med deres Venner.

I en Sammenhæng som her er det vist uden Exempel Sikkerlig 
har der oprindelig staaet noget Andet, f. Ex. xal ntg Qxal rot?). 
Paraphraslen har istedenfor to fiy Ordet inden de have mindet 
derom.
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Derfor deltage Nogle med hinanden i Drikkelag, Andre i 
Spil, Andre i Legemsøvelser eller Jagt eller philosophiske 
Studier, medens Enhver samlever med sine Venner i det, 
som han sætter høiest Pris paa i Livet; thi idet de ønske 
at leve sammen med deres Venner, gjøre de det og tage 
Del med dem i det, hvori de troe, at Samlivet bestaaer. 
Altsaa er slette Menneskers Venskab fordærveligt; thi 
svage, som de ere, deltage de i del Slette og fordærves, 
idet de blive hinanden lige. Derimod er de Ædles Ven
skab forædlende og voxer ved Omgangen. Det synes 
endogsaa, at de blive bedre, idet de paavirke og styrke 
hinanden i det Gode ; thi de optage det af hinanden ind
byrdes, som de finde Behag i. Deraf Digterens Ord: 
«Godt vil Du lære af Gode» '). Om Kjærlighed og Venskab 
være der nu talt nok. 1 del Følgende skulle vi tale om 
Lystfølelsen.

2) Theognis. See Eth. Nic. IX, 9.



Efterretninger

om

Sorø Akademis Skole og Opdragelsesanstalt 
i Skoleaaret 1858—1859

af

Skolens og Opdragelsesanstaltens Rektor.



Skolens Disciple.
Til 1ste Juni 1858 var Antallet af samtlige Disciple 173, 

nemlig 77 Elever og 96 skolesøgende Disciple. 1 
Aarets Lob ere 31 ved Dimission eller af andre Grunde 
udgaaede af Skolen, og 35 nye optagne. Det største 
Antal, som til samme Tid har været samlet i Skolen, 
har været 179, hvoraf 48 vare Realdisciple. De ledig- 
blevne Elevpladser ere efterhaanden bierne besatte med 
skolesøgende Disciple. Skolens nuværende Disciple ud- 
ejore til 1ste Juni 1859 — 177, nemlig 80 Elever og
97 skolesøgende Disciple.

Vil Klasse 20
Disse ere saaledes fordelle

VI — 18
V — 18 V Realklasse 18

IV — 17 IV - 15
III — 25 III — 15

11 Klasse 23
I — 8

Skolens Lærere.
Med Skolens Lærere er der i Løbet af dette Skoleaar 

foregaaet følgende Forandringer:
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Den konstituerede Lærer, Cand. tbeol. Frimodt blev 
under 7de October 1858 udnævnt til Adjunkt.

Den konstituerede Lærer, Cand tbeol. Nyborg blev 
under 7de October 1858 udnævnt til Adjunkt.

Den konstituerede Musiklærer, Cand. pbil. P. Heise 
blev under 14de December 1858 fast ansat som Skolens 
Musiklærer.

Skolens Rektor blev under 1ste Januar 1859 ud
nævnt til Etatsraad.

Overlærer Jørgensen blevunder 6te Juni 1859 udnævnt 
til Rektor ved Rønne høiere Realskole.

Det daglige Tilsyn i Opdragelsesanstalten har været 
overdraget de paa Akademibygningen boende Lærere, 
Adjunkterne Corfixen og Frimodt; de øvrige med Op
dragelsesvæsenet forbundne Forretninger have, ligesom 
tidligere, været fordelle mellem Adjunkterne Sibbern og 
Liebenbcrg. Med 7de Klasse har Rektor ført det speci
elle Tilsyn. Skoleinspeklionsforretningerne ere udførte af 
Adjunkt Lorentzen.

Undervisningsgjenstande, Lærebøger og læste 
P^nsa.
l>nnsk.

I Kl. To Timer ere hver Uge anvendte til Diktatstil; i 
de fire andre ugentlige Timer er Klassen øvet i 
Oplæsning og Analyse; nogle Vers ere lærte udenad, 
og Klassen jevnlig examineret i de i Stilene begaaede 
Feil. Af Bojesens Grammatik ere de 46 første gger 
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læste med Forbigaaelse af de fleste af Anmærk
ningerne.

II Kl. har ugentlig havt tre Timer, hvori Klassen er øvet 
i Oplæsning og Analyse efter Bojesens Sproglære ; i 
to andre ugentlige Timer har Klassen skrevet Stil, 
i det forste Halvaar efter Diktat, i det sidste Gjen
givelse af forelæste Fortællinger; nogle Vers ere 
lærte udenad.

III Kl. har ha\t to ugentlige Timer, af hvilke den ene 
er anvendt til Stil, dels Gjengivelse af en forelæst 
Fortælling, dels smaa lette Opgaver; den anden 
Time er anvendt til Øvelse i Oplæsning og Analyse. 
Bojesens Grammatik er repeteret; nogle Vers ere 
lærte udenad.

III Realklasse. Klassen er øvet i Oplæsning, Analyse, 
Fremsigelse af udenad lærte Vers og exlemporal 
Stil efter Krossing. Bojesens Grammatik er repe
teret. Ugentlig ere to Stile skrevne, der dels have 
været en Gjengivelse af en oplæst Fortælling, Op
gaver efter Krossings Stiløvelse, Oversættelse af den 
tydske Læsebog og dels lette Beskrivelser og Skil
dringer.

IV Kl. Nordens Guder, Hakon Jarl og Baldur hin Gode 
ere læste, og Dorphs Mythologi er gjennemgaaet med 
Klassen. Til Læsning er Flors Læsebog benyttet. »
Borgens Veiledning er af og til brugt ved Stiløvel
serne. 1 Stil er skreven hver Uge og gjennemgaaet 
paa Skolen efterat være rettet hjemme.

IV Realkl. Holsts prosaiske Læsebog er læst igjennem. 
Af og til ere Digte lærte udenad og fremsagte. I 
Begyndelsen af Skoleaaret indovedes flere stilistiske 
Regler efter Borgens »Veiledning til Udarbejdelser i 

7
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Modersmaalet.« Til skriftlig Udarbeidelse har været 
opgivet Omskrivning af Poesi til Prosa, Oversættelse 
fra Tydsk, Gjengivelse af et oplæst Digt eller en 
Fortælling, Beskrivelser osv. 1 Stil ugentlig.

V Kl. Flors Haandbog i den danske Litteratur er tildels 
gjennemlæst. Særskilt er blevet oplæst: Brudstykker 
af Didrik af Berns Saga, Oehlenschlågers Helge og 
Roars Saga, Holbergs den politiske Kandestøber og 
Don Ranudo, samt forskjellige Digte af nyere For
fattere. 1 Stil ugentlig.

V Realkl. En Udsigt over den danske Literatur fra Bag- 
gesen til den nyere Tid er meddelt Klassen efter 
Thortsens Literaturhistorie og Flors Læsebog. Den 
græske Mythologi er gjennemgaaet med Klassen med 
Benyttelse af Brolims Afrids af den klassiske Oldtids 
Mythologi; endelig ere Disciplene ogsaa gjorte be- 
kjendte med de forskjellige Digtarter, hvorved Dorphs 
Udsigt over Digtarterne have afgivet et brugbart 
Apparat. Den ene af de to ugentlige Timer er ude
lukkende anvendt til Stilene, af hvilke der er skrevet 
en hver Uge, som efterat være rettet hjemme ud
førlig er gjennemgaaet i Timen.

VI Kl. I denne Klasse er der i dette Skoleaar ikke, 
uden undtagelsesvis, blevet læst nogen dansk For
fatter. Læreren har ment at kunne undlade dette, 
da der i 5te Klasse alt er stiftet et foreløbigt Be- 
kjendtskab med de danske Forfattere, og der i 7de 
Klasse anvendes 2 Aar paa et grundigere Kjendskab 
til den danske Litteratur. Derimod har han — i den 
Overbevisning, at det er den danske Lærers Opgave 
ikke blot at meddele Kjendskab til den danske Litte
ratur, men ligesaameget overhovedet at vække Inter-
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essen for alt Ædelt og Stort i Litteraturen til Befrugtelse 
af Phantasien og Selvtænkningen, ■— søgt at virke 
til dette sidste Maal ved, med Rektors Tilladelse, 
at anvende den ene af de tvende ugentlige Timer 
til Oplæsning af udvalgte Stykker af den klassiske 
prosaiske og poetiske Litteratur i dansk Oversættelse. 
Der er saaledes oplæst Størstedelen af Isle og 3die 
Bog af Herodots Historie, af Livius Hannibals Over
gang over Alperne og flere af Plularchs Biographier; 
dernæst meget betydelige Partier af Homers Odyssee 
og Iliade, samt Sophokles’s Oedipus og Antigene. 
Ligeledes er af det gamle Testamente læst Brud
stykker af Dommernes Bog og Ruths Bog, hvortil 
maa føies, at Disciplene det foregaaende Aar i 5te 
Kl. vare bievne bekjendte med Forlællingsmaaden i 
de islandske Sagaer. Endelig er i samme Øiemed 
Shakspeares Julius Cæsar i Foersoms Oversættelse 
bleven oplæst. Ligesom dette Kursus øiensynlig bar 
interesseret Disciplene, saaledes har det ogsaa flere 
Gange afgivet Slof til Besvarelse i skriftlig Ldarbei- 
delse. Som Prøver af Opgaver, hentede fra denne 
Læsning, Indsættes følgende: 1) Skildring af den 
spartanske Opdragelse, saaledes som den oprindelig 
indrettedes af Lykurg. 2) Tvende Taler om Stats
forfatningen, gjengivne efter Herodot IIL 80—82. 
3) Odysseus ved Alkinoos’s Hof. 4) Skildring af 
det Afsnit i Jødefolkets Historie, som benævnes 
Dommernes Periode. 5) Hannibal holder en Tale 
til sine Soldater før det første Slag mod Romerne 
efter Overgangen over Alperne. 6) Hvorledes har 
Shakspeare fremstillet Cæsars Morder, M. Brutus ? 
I Reglen 1 Stil ugentlig.

7*
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VII Kl. Efter den af N. M. Petersen i Bidrag til den 
danske Litteraturs Historie givne Anvisning er Fæ
drelandets Litteratur bleven gjennemgaaet indtil Hol
berg. Der er fornemmelig stræbt efter at meddele 
saa rigt Kjendskab som muligt til de Skrifter, der 
maatte betragtes som Hovedværker i Literaturen, dog 
saaledes, at der hertil er føiet en Oversigt over det 
aandelige Livs Beskaffenhed og Udvikling i hvert 
Hovedafsnit. Af de litteraire Skatte før Reforma
tionen er saaledes gjennemgaaet: Sæmunds Edda, 
Saxo efter Vedels og Grundtvigs Oversættelse. Rim
krøniken og Peder Lolles Ordsprog, ligesom Brandts 
gammeldanske Læsebog er bleven benyttet til at bi
bringe nogen Forestilling om Modersmaalets rent 
sproglige Livsforholde. Men udførligst er Kjæmpe- 
visesamlingen bleven gjennemgaaet. Efter Refor
mationen : Prøver af Reformatorernes Skrifter; Niels 
Hemmingsen paa Grund af hans Skribentvirksomhed 
og den ved ham vakte Forargelse; A. S. Vedel; 
Arrebo og Kingo; saml el Omrids af de lærde og 
sociale Tilstande i Danmark i det ISde Aarhundrede 
som Indledning til en nærmere Betragtning i næste 
Skoleaar af Holbergs Forfattervirksomhed. — 3 a 4 
Stile om Maaneden.

Ezatin.

111 Kl. Borgens Læsebog er gjennemlæst indtil 6te Afsnit. 
Formlæren er indøvet efter Madvigs kortere Bear- 
beidelse. Lette fremadskridende Stile ere skrevne 
paa Skolen, i Reglen 3 om Ugen.

IV Kl. Caesars Belhim Gallicum 3die Bog og 44 Kapitler 
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af Sallusts Catilina. Af Madvigs Grammatik det for 
Klassen Bestemte. 3 Stile om Ugen.

V Kl. Ciceros 4 Taler mod Catilina, pro lege Manilia, 
pro Ligario og pro Deiotaro, Virgis Æneide 3die 
Bog. Af Madvigs Grammatik er læst det for Klassen 
Bestemte. 3 Stile ugentlig, hvoraf som oftest de lo 
ere skrevne paa Skolen.

VI Kl. Cicero de offlciis 2den og 3die Bog, Livius 3die 
og 4de Bog, Virgils Æneide 3die Bog. Hver Uge 
2 Stile, hvoraf den ene paa Skolen, og hver anden 
Uge én Version. Af Madvigs Grammatik er kun Af
snittet om Stavelsernes Kvantitet repeteret i Sam
menhæng, men den er iovrigt stadig benyttet under 
Læsningen. Bojesens romerske Antikviteter til Re- 
gjeringsformen under Keiserne.

Vil Kl. Et Udvalg af Lucretius, Catullus, Tibullus, Propertius, 
Ovidius, Lucanus, Juvenalis og Martialis efter Madvigs 
poetarum aliquot Latinorum carmina selectacarminum- 
ve partes, Virgils Æneide 1ste og 3die Bog, Livius 4de 
og 6te Bog, Cicero de offlciis 2den og 3die Bog. 
De romerske Antikviteter efter Bojesens Haandbog 
og den latinske Litteraturhistorie efter Tregders 
Haandbog ere gjennemgaaede i Sammenhæng, dog 
med Forbigaaelse af det mindre Vigtige. To Stile 
ugentlig, hver anden Uge en Version. Nogen Tid 
er jævnlig anvendt til kursorisk Læsning efter Hen- 
richsens Opgaver samt til mundtlig Oversættelse fra 
Dansk paa Latin efter Trojels Materialier. Enkelte 
Afsnit af Grarnmatiken ere gjennemgaaede. Det 
ældre Parti har repeteret en Del af det tidligere i 
Skolen Læste og er deri bleven examineret.
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Græsk.
IV Kl. har læst hele 1ste Del af Bergs Læsebog og af 

2den Del nogle af Fablerne. Det Vigtigste af Form
læren er indøvet efter Tregders Grammatik.

V Kl. Xenophons Anabasis 3die og 4de Bog og Odys
seens 7de Bog. Tregders Grammatik er benyttet 
under Læsningen; de vigtigste Regler af Syntaxen 
ere meddelte mundtlig.

VI Kl. Odysseens 7de Bog, Xenophons memorabilia So- 
cratis 1ste Bog, Herodots 8de Bog. Syntaxens vig
tigste Regler efter Madvigs Ordføiningslære ere 
meddelte under Læsningen. Bojesens græske Anti
kviteter ere benyttede til Henvisning

Vil Kl. B. Sophokles’s Electra med Udeladelse af Chor- 
sangene, Platos Apologia og Crito, Odysseens 7de 
Bog. Af det tidligere Læste er Herodots 8de Bog 
og 9de Bog af Odysseen repeteret. Af Tregders 
Litteraturhistorie og Bojesens Antikviteter ere ud
valgte Partier læste. Det Vigtigste af Syntaxen er 
meddelt mundtlig under Læsningen.

Vil Kl. A. Af Nyt er kun læst Sophokles’s Electra uden 
Chorsange; men det tidligere i Skolen Læste er 
repeteret. Litteraturhistorie, Antikviteter og Gram
matik ligesom i den yngre Afdeling.

Hebraisk.

Vil Kl. B. De første 8 Kapp. af Genesis; Formlæren efter 
Whittes Grammatik.

Tydsk.

1 Kl. har af Riises lille Læsebog læst fra Pag. 1—111. I 
Hjorts Grammatik Formlæren til de sammensatte Verber.
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11 Kl. Riises Læsebog fra Pag. 94 til Enden og af Hjorts 
Læsebog fra Pag. 21—40. Af Hjorts Grammatik er 
Bøiningslæren repeteret, og Kjønsreglerne samt de 
uregelmæssige Verber læste.

111 Kl. Hjorts Læsebog Pag. 91-112; 134-155; 159-176. 
Formlæren efter Hjorts Grammatik. En Stil om 
Ugen.

111 Realkl. Hjorts Læsebog Pag 71-127. 1 Hjorts Gram
matik Formlæren. 2 Stile om Ugen, hvoraf den ene 
paa Skolen. Øvelse i mundtlig Oversættelse efter 
Wolles Materialier.

IV Kl. Hjorts Læsebog Pag. 122-127 ; 186-194; 209-235 ; 
291-302; 324-29; 340-361. Formlæren efter Hjorts 
Grammatik. En Stil om Ugen.

IV Realkl. Hjorts Læsebog Pag. 156-162; 164-173; 
183-186; 195-235; 340-361. Formlæren efter Hjorts 
Grammatik læst og repeteret. 2 Stile om Ugen.

V Kl. Hjorts Læsebog Pag. 271-279 ; 280-290; 324-329 ; 
362-381 ; 548-555; i den poetiske Del Pag. 32-48; 
111-120; 124-130. Formlæren og Syntaxen efter 
Hjorts Grammatik. En Time om Ugen er anvendt 
til kursorisk Læsning eller til mundtlig Oversættelse 
fra Dansk til Tydsk, og ugentlig er der skreven en 
Stil, hveranden paa Skolen.

V Realkl. Ældste Afdeling bar særskilt læst Hjorts Læse
bog Pag. 415-435; 526-542; 564-576 ; yngste Afdeling 
Pag. 21-40; 113-155; 173-183; 186-195; 235-250. 
1 Fælledsskab er læst 156-173; 183-186; 195-235; 
i den poetiske Del Pag. 48-81 ; 97-109. Formlæren 
og Syntaxen er læst efter Hjorts Grammatik. Ugen
lig 2 Stile, hvoraf hver fjerde paa Skolen.
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VI Kl. Hjorts Læsebog Pag. 428-59; 542-556; i den 
poetiske Del Pag. 141-171. Formlæren og Syntaxen 
efter Hjorts Grammatik er læst og repeteret. En 
Time om Ugen er anvendt til mundtlig Oversættelse 
fra Dansk til Tydsk, en Time hveranden Uge til 
kursorisk Læsning (Goethes Egmont, Schillers Wallen- 
stein o. desl.). To Stile omUgen, hvoraf hver fjerde 
paa Skolen. Hver Maaned have Disciplene opgivet 
et Pensum af en tydsk Forfatter.

Fransk.

II Kl. 1 Borrings Læsebog for Mellemklasser er læst og 
oversat fra Pag. 1-31. Sibberns Stiløvelser 1ste Af
snit: de ulige Nummere 1-11 og den første Halvdel 
af de ulige Nummere 13-21. Abrahams’s Grammatik: 
Artiklerne, Kjønsreglerne efter Bemærkelsen, Kjøns- 
bøiningen, Tallet, Adjektivernes Sammenlignings
grader, Talordene, Hjælpeverbernes og de regelrette 
Verbers Konjugation.

III Kl. Borrings Læsebog for Mellemklasser: Pag 106 
-116; 128-143; 210-233 og 241-262. Sibberns Stil
øvelser 1ste Afsnit: den første Halvdel af de lige 
Nummere 2-48 samt af Nr. 21 og 49. Abrahams’s 
Grammatik til de uregelrette Verber.

III Realkl. Borrings Læsebog for Mellemklasser Pag. 
106-116; 128-143; 210-224 og 241-262. Sibberns 
Stiløvelser første Afsnit: den første Halvdel af de lige 
Nummere 2-48 (undt. 18) samt af Nr. 21 og 49. 
Abrahams’s Grammatik: til de uregelrette Verber.

IV Kl. Borrings Etudes litt. Pag. 46-62; 133-188; 332- 
342. Sibberns Stiløvelser første Afsnit : den første 
Halvdel af de ulige Nr. fra 51-83 samt af Nr. 50.
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I Abrahams’s Grammatik det Tilsvarende, og det Øvrige 
af Formlæren repeteret.

IV Realkl. Borrings Etudes litt. Pag. 46-55; 133-172; 
333-342 ; 384-406. Sibberns Stiløvelser første Af
snit: den første Halvdel af de lige Nummere fra 
50-82. 1 Abrahams’s Grammatik det Tilsvarende,
samt det Øvrige af Formlæren repeteret.

V Kl. Borrings Etudes litt. Pag. 335-404. Lebers 
Handbuch den prosaiske Del Pag. 1-80. Sibberns 
Stiløvelser 2det Afsnit de ulige Nr. indtil 69 (undt. 
35, 37, 43, 47, 53, 61, 65) og 32. Det dertil Sva
rende i Abrahams’s Grammatik. Formlæren er repe
teret. Kursorisk Læsning. En Stil om Ugen.

V Realkl. Borrings Etudes litt. Pag. 288-404. Sibberns 
Stiløvelser Nr. 41, 43, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 67, 
68, 69, 71, 73, 75, 78. Det dertil Svarende i Abra- 
bams’s Grammatik. Formlæren er repeteret. Kur
sorisk Læsning en Time om Ugen. En Stil om 
Ugen.

VI Kl. Lebers Handbuch den prosaiske Del Pag. 1-96; 
den poetiske Del Pag. 200-247; 459-514. En Stil 
om Ugen. Mundtlig Stil efter Sibberns Stiløvelser 
2det Afsnit. Grammatiken repeteret. Kursorisk 
Læsning.

Engelsfc.

IV Realkl. Marryat: The Children of the New Forest 
Pag. 74-121. Mariboes Formlære. I den første 
Tid Øvelse i Retskrivning efter Diktat, senere 2 
Stile om Ugen.

V Realkl. Ældste Afdeling: Dickens David Copperfield. 
Vol. 2, Pag. 34-236. Yngste Afdeling i samme Bog
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Pag. 140-220. Mariboes Formlære. 2 Stile om 
Ugen. Øvelse i mundtlig Oversættelse fra Dansk 
paa Engelsk.

Religion.

1 Kl. Balslevs Bibelhistorie er læst og repeteret 
samt de tre første Parter af Luthers lille Katechismus.

11 Kl. Balles Lærebog 1-3 Kap.; Balslevs Bibelhistorie. 
Det nye Testamente ; nogle Psalmer.

111 Kl. Daugaards Lærebog 5, 6 og 8 Kap.; derhos er 
Matth. Ev. 5, 6 og 7 Kap. (Jesu Bjergprædiken) 
lært udenad. Herslebs store Bibelhistorie forfra 
indtil Udsigt over Bøgerne i det gamle Testamente.

111 Realkl. Daugaards Lærebog 5-8 Kap., dog med Over
springelse af Stykket om Sakramenterne i 6te Kap. 
Balslevs Bibelhistorie fuldstændigt. Nogle Psalmer.

IV Kl. Daugaards Lærebog 6 og 8 Kap.; Herslebs Bibel
historie fra Dommernes Historie ind i det nye Test, til 
2den Afdeling; Bjergprædikenen efter Skriften. Nogle 
Psalmer.

IV Realkl. Af Daugaards Lærebog er læst 1, 2, 3, 4, 5, 
6 Kapp. og af 7 Kap. til § 141. Balslevs Bibel
historie er repeteret samt de tre første Parter af 
Luthers lille Katechismus.

V Kl. Apostlenes Gjerninger efter selve Skriften. Hers
lebs Bibelhistorie forfra til Dommerne, og fra Jesu 
Lidelseshistorie til Enden. Nogle Psalmer.

VI Kl. Fogtmanns Lærebog fra § 11—47; udvalgte Ka
pitler af 1ste Korinthierbrev ere lærte udenad. Hers
lebs Bibelhistorie fra Udsigt over det gi. Test. Bøger 
til Enden.
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VII Kl. B. Matthæi Evangelium Kap. 1-18 paa Græsk. 
Troeslæren med Benyttelse af Fogtmann fra § 105 
til Enden.

VII Kl. A. Matthæi Evangelium paa Græsk. Den christe- 
lige Troeslære med Benyttelse af Fogtmann.

Historie og Geographi.

I Kl. Historie. Af Nissens Danmarks Historie fra Begyn
delsen til Chr. VI.
Geographi. Uden Afbenyttelse af Lærebog er gjennem
gaaet det Vigtigste af de 5 Verdensdele; Europa 
noget vidtløftigere.

II Kl. Historie. Kofods fragmentariske Lærebog fra det 
romerske Keiserdømmes Begyndelse indtil den fran
ske Revolution.
Geographi. Europa med Undtagelse af Storbrittanien, 
Irland og de 3 sydeuropæiske Halvøer, efter Munthes 
Lærebog.

III Kl. Historie. Den gamle Historie efter Bohrs Lærebog. 
Geographi. Storbrittanien og Irland, Spanien, 

Portugal, Italien, Tyrkiet, Grækenland, Asien og Af
rika efter Munthes Lærebog.

HI Realkl. Historie. Af Kofods fragmentariske Lærebog 
fra Begyndelsen til det romerske Keiserdømme og 
fra 1789 til 1815. Af Nissens Danmarks Historie 
fra Begyndelsen til Chr. 11.
Geographi. De 3 sydeuropæiske Halvøer, Storbrittanien, 
Irland og Asien efter Munthes Lærebog.

IV Kl. Historie. Middelalderens Historie efter Bohrs 
Lærebog.

Geographi. Amerika, Australien, Danmark, Norge 
og Sverrig efter Munthes Lærebog.
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IV Realkl. Historie. Oldtidens og Middelalderens Historie 
efter Kofods fragmentariske Lærebog.

Geographi. Afrika, Amerika, Australien, Danmark, 
Norge, Sverrig og Rusland ere læste efter Munthes 
Lærebog.

V Kl. Historie. Efter Bohrs Historie er læst fra det habs- 
burgske Dynastis Begyndelse (Pag. 139 i Middelald. 
Hist.) til Ludvig XlV’s Periode (Pag. 91 i den nyere 
Hist.) Efter Allens Lærebog er læst fra 1211 til 1660. 
Geographi. Efter Munthes Lærebog er læst fra Preus
sen til Indien incl.

V Realkl. Historie. Den hele Verdenshistorie er gjen- 
nemgaaet efter Kofods fragmentariske Lærebog; Dan
marks Historie særskilt efter Nissens Lærebog.

Geographi. Munthes Geographi er helt gjennem- 
gaaet.

VIKL Historie. Efter Bohrs Lærebog er læst fra 1618 til 
Nutiden. Efter Allens Historie fra 1660 til vore Dage. 
Geographi. Hele Geographien gjennemgaaet efter 
Munthes Lærebog.

Vil Kl. B. Den gamle Historie og Middelalderen efter 
Bohrs og Allens Lærebøger.

Vil Kl. A. Den hele Verdenshistorie og Fædrelands
historie ere gjenncmgaaede efter Bohrs og Allens 
Lærebøger.

Mathcmatik.

1 Kl. Mundts Apparat og Regnebog er benyttet Klas
sen har regnet de fire Regningsarter i Brøk.

11 Kl. har ligeledes benyttet Mundts Apparat og Regne
bog. Omtrent Halvdelen af Klassen er naaet til 
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Regning med sammensatte-Størrelser (Xlll inclusive). 
Den anden Halvdel har regnet de fire Regningsarter 
i Brøk.

111 Kl. Mundts Regnebog er gjennemgaaet lektievis indtil 
XX111 (om Kubikrodens Uddragning). Det Læste er 
indøvet ved Hjælp af Mundts Apparat. Indtil Julen 
anvendtes 1 Time ugentlig til geometrisk Tegning; 
i dens Sted er i det sidste Halvaar traadt praktisk 
Regning og lidt Bogstavregning.

111 Realkl. har læst Mundts Ledetraad ved Regneunder
visningen indtil XXII inclusive (undt. XV1-X1X). Det 
Læste er indøvet ved praktisk Regning efter Mundts 
Apparat. Bogstavregning efter et trykt Manuskript.

IV Kl. Bogstavregning efter et trykt Manuskript; Jilr- 
gensens Arithmetik gg 6, 8, 9 og 12. Mundts Geo
metri indtil 2det Afsnit (om Cirklen) med Undtagelse 
af det sidste Blad.

IV Realkl. Steens elementære Arithmetik indtil Propor
tioner ; Mundts Geometri indtil 4de Kapitel (Flade
indhold). Praktisk Regning i 1 Time hver anden 
Uge.

V Kl. Jiirgensens Arithmetik g 7 samt gg 10-14. Lig
ninger af Isle og 2den Grad ere indøvede praktisk. 
Mundts Geometri fra det 2det Afsnit (om Cirklen) til 
Enden.

V Realkl. Den yngre Afdeling har læst Mundts Geometri 
Nr. 216-514, A. Steens »elementære Arithmetik« med 
sideordnet Afbenyttelse af samme Forfatters «mathe- 
matiske Opgaver«, samt desuden g 1 (Potens) af A. 
Steens »elementære Algebra«. — Med den ældre Af
deling er læst Mundts Geometri Nr. 544-622, Jiir- 
gensens Arithmetik g 7 og 11; den er bleven 
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indøvet i Løsning af Ligninger af 1ste og 2den Grad 
og i Anvendelsen af Logarithmer og har repeteret 
hele Geometrien og Arithmetiken. I begge Afdelin
ger er desuden 2-3 Timer ugentligen anvendte til 
praktisk Regning og geometrisk Tegning, og der er 
hver Uge skrevet en Udarbeidelse hjemme.

VI Kl. Jiirgensens Arithmetik Nr. 82 (om 0 og oo), Nr. 
105 (Rækker) gg 18-20 samt § 23. Geometrien er sup
pleret ved enkelte Sætninger, navnlig til regulære 
Polygoners Beregning. Ramus’s Trigonometri indtil 
3die Kapitel (sphærisk Trigonometri) med Undtagelse 
af en Del Detail, som senere medtages.

Vil Kl. B. Mundts Stereometri. Arithmetiken, Geome
trien og Trigonometrien ere repeterede.

Vil Kl. A. Steens mathematiske Geographi med en Del 
Tilfoielser. Det hele mathematiske Pensum er repe
teret. — Anm. Desuden have Vte, VIte og Vilde 
studerende Klasse A og B hver Uge havt Opgaver 
til Udarbeidelse hjemme.

Physili.

IV Realkl. Ligevægtslæren efter Ørsteds mechaniske 
Physik til § 205, med Forbigaaelse af hvad der for
udsætter Kundskaber, som Disciplene i denne Klasse 
ikke kunne være i Besiddelse af.

V Realkl. Af Silfverbergs ebemiske Physik Læren om 
Varme, Magnetisme og Elektricitet samt Meteoro
logien, og af Johnstrups chemiske Grundstoffer indtil 
Svovl (Pag. 28). Den ældre Afdeling har i særskilte 
Timer læst af Ørsteds mechaniske Physik §206-12,218- 
245,252,255,262-265,270-271,274-279,316,324-326, 
339-340,354-355,357-366,375-380,402-405,410-425  
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(Alt ind.); efter Silfverbergs chemiske Physik Elektro
magnetismen, og repeteret alt det Læste.

Vil Kl. B. Ørsteds mechaniske Physik indtil § 205, og 
af Mullers chemiske Physik Læren om Magnetisme, 
Elektricitet og Varme, samt Meteorologiens lste-3die 
og 5te Afsnit.

Vil Kl. A. Mullers chemiske Physik og Repetition af det 
tidligere Læste.

Naturhistorie.

1 Kl. Mennesket, Pattedyr og Fugle, efter Liitkens min
dre Lærebog.

11 Kl. Krybdyr og Fisk, samt repeteret Mennesket, Patte
dyr og Fugle, efter Liitkens mindre Lærebog.

111 Kl. Bloddyr og Leddyr, samt repeteret Mennesket, 
efter Liitkens mindre Lærebog.

111 Realkl. Som 3die studerende Klasse.
IV Kl. 1ste Del af Vaupells Lærebog i Botanik, samt 

flere Plantefamilier. Mennesket og Pattedyrene efter 
Lillkens større Lærebog.

IV Realkl. 1 Botanik samme Pensum som 4de studerende 
Klasse.
Hvirveldyrene, efter Liitkens mindre Lærebog.

V KL 1ste Del af Vaupells Lærebog i Botanik samt de 
tofrøbladede Planter.
Krybdyr, Fisk og Bløddyr efter Liitkens større Lære
bog.

V Realkl. b. Vaupells Lærebog i Botanik. 
Hvirveldyrene efter Liitkens mindre 

Lærebog.
a. Vaupells Lærebog i Botanik.
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Et Omrids af Zoologien, tildels efter 
Bramsens og Dreiers Lærebog.

VI Kl. Vaupells Lærebog i Botanik.
Linkens større Lærebog i Zoologi.

I Vokalmusik have 108 Elever og Skolesøgende havt 
Undervisning. I Instrumentalmusik have 13 Elever havt 
særlige, ugentlige Timer.

I Tegning have de to nederste Klasser samt Real
klasserne havt Undervisning, dels efter Fortegninger, dels 
efter Naturgjenstande, med stadig Opmærksomhed paa 
Perspektivet.

I Gymnastik ere i Vintermaanederne alle Klasser 
bievne underviste. Vil, VI og V Klasse (studerende og 
Realklasse) tillige i Rugning og Exercits med Gevær; 1, 
11 og 111 Klasse (studerende og Realklasse) tillige i Dands. 
I Sommermaanederne ere alle Skolens Disciple daglig 
øvede i Svømning, saavidt Veirliget har tilladt det.

I Skrivning ere de fire nederste Klasser i Skolen 
samt Realklasserne underviste efter den hidtil fulgte 
Fremgangsmaade.
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S c h e m a, 
der fremstiller det Antal Timer, som hvert Lærefag 

har havt i hver Klasse.

1

a
VII 
b ab

VI V V 
a

insk .... 2 2 2 >>
itin .... >> n 9 8 9 ,,
-æsk .... 3 3 2 4 5
’.braisk. . . 3 3 > > 1. ,,
ansk. . . . u >> >> 3 3 ,,
ydsk .... J J >> 3 3 1
igelsk . . . >> >> n >>
jligion . . . 2 2 2 2
ithm., Regn, 
og geomtr. 
Tegn. . . . 5 5 4 4 3

iturlære . . 4 4 ,, 3
st. og Geog. 3 3 5 4 >>
iturhistorie >> ,, 3 2 3
frivning . . n »j >) 1
■gning . . . »> >> i > 1
mmastik. . > > 2 2 2 »>

Summa . . 20 20 15 36 36 12

3

R.

3
3

ab

24

iv

3G

IV 
R

III
R Summa

2
10.

36

4
3
3
3

5
2
3
2
2

36 36 3G

29
45
22
6

28
36
10
22

58
16
4S
25
17
11
20

391

m n
2

3

3

4

1
2

2
9
5

2
3

2

4

2
1

2

4
4

2

2

3

1
2

3 G

6

3
3

2

5
2
2

2

4
4

3

6

5
5

2

5

6

3

G

5
2

2
2

Anm. Gymnastiktimerne i VII Klasse ligge udenfor den egent
lige Skoletid, Det Samme er Tilfældet med Sangtimerne i alle 
Klasser og med Undervisningen i Instrumentalmusik.

Skolens Beneficier.

Gratistpladser have iaar været tildelte 14 Elever, som 
saaledes have nydt fri Undervisning, Bolig, liost, Vadsk osv.

Det Mullerske Legat har været tildelt 18 Elever i 
Portioner paa 50 Rd. aarlig til hver.

8
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Nedsættelse af 30 Rd. i det aarlige Elevkontingent 
160 Rd. er tilstaaet 10 Elever.

Fritagelse for Erlæggelse af Skolepenge er tilstaaet 
16 skolesøgende Disciple.

Af den særlige Stipendiefond for Sorø, Frederiks
borg og Roskilde lærde Skoler har 1 skolesøgende Discipel 
nydt det høieste Stipendium eller 50 Rd., 2 Elever og 1 
skolesøgende Discipel det mellemste eller 35 Rd., 1 
skolesøgende Discipel det laveste eller 20 Rd.

1 Elev har havt Andel i de ved Loven af 10de April 
1855 bestemte Dndersløttelsesportioner for Disciple, der 
fra Kolding Skole formedelst dens Nedlæggelse umiddel
bart gaae over til andre lærde Skoler. Han har oppe- 
baaret 40 Rd.

Forskjellige Efterretningen
Bibliotheket

er i Aarets Løb bleven forøget med omtrent 340 Bind og 
udgjør saaledes c. 25,640 Bind. Af de udsondrede Dub
letter er solgt for 9 Rd. 64 Sk. Beholdningen var 223 
Rd. 21 Sk., men, da der er kjøbt for 19 Rd. 48 Sk., 
udgjør den nu kun 213 Rd. 37 Sk., for hvilke en Del 
ældre Skrifter, som mangle i Bibliotheket, ere bestilte 
hos Antikvarer i Tydskland. Edlaan og det specielle 
Tilsyn med Bibliotheket besørges af Overlærer Bang.
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Den naturhistoriske Samling

er i dette Skoleaar forøget med følgende Gjenstande:

Klasse- Løbe-
Nr. Nr.

116. Pteromys nitida. Borneo. Udst. . . . 1390
117. Halmaturus Benettii. Udst...............................1391
118. Samme. Skelet ......... 1392 
119. Didelphis albiventris. Brasilien. Udst. . 1393.
120. Samme. Hovedskal ....... 1394
121. Viverra genetta. Udst........................................1395
122. Samme. Hovedskal.....................................1396
123. Pteromys nitida. Hovedskal..........................1397
124. Gjennemsavet Kindtand af Elepbas indicus 1398 

Strix flammea. Udst..............................1399
Sylvia Luscinia. Udst. Tydskland . . . 1400

— Philomela. Udst. ................................1401
Fringilla carduelis. Udst. Danmark . . 1402 
Crotalus sp. Udst........................  1403

— Hovedskal ...... 1404
Octopus sp. 2 Ex. givne af Apotheker Riise 1405 
Et Stykke af en Hestemave med Larver af

Hestens Mavebrems ..... 1406 
Det specielle Tilsyn med Samlingen er overdraget 

Adjunkt Lorenzen.

Den physiske Samling
er i det forløbne Aar bleven forøget med:
1. Et Sæt Vægtlodder.
2. Et Stativ med forskjellige Tridser.
3. Et kvadratisk Kar til Bølgebevægelsen.
4. Et Apparat til at vise Dampenes Spænding ved for

skjellige Temperaturer.
8*
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5. En Platindigel.
G. Et chemisk Tørreapparat.
7. Et Tellurium.
8. Et Magnetblindt til Apparatet Nr. 484.

Tvende Luflpomper (Nr. 438) og et Niveau, hen
hørende til Nr. 6?8, ere bievne istandsatte. Med de 
meteorologiske Instrumenter er foretaget daglige Obser
vationer. Det specielle Tilsyn med Samlingen er over
draget Overlærer Johnstrup.

Disciplenes Morskabsbibliothek.

Bibliotheket, der har været meget afbenyttet af Elever 
og skolesøgende Disciple i Aarets Løb, har modtaget en 
Forøgelse i en Samling af originale svenske Romaner og 
Noveller af de bedste svenske Forfattere i denne Gren 
af Litteraturen. Ligeledes er en Del danske Bøger og 
nogle Oversættelser anskaffede, foruden at de defekte 
Bøger og de ved Slid afgaacde ere erstattede ved nye. 
Udlaan finder Sted tvende Gange om Ugen, og Tilsynet 
med Bibliotheket føres af Adjunkt Liebenberg.

Da baade Skolen trænger til større Plads, og Biblio
theket til et udvidet Rum, har Ministeriet udvirket, at der 
ved Finantsloven for 1859—60 er bevilget 7992 Rd. 4 
Sk. til efter et fra Bygningsinspekteuren Professor Hansen 
indgivet Forslag at indrette det fornødne Lokale til Sorø 
Skoles Bibliothek i den saakaldte Kvæsturbygnings første 
Etage.

Det nye Sygehus er nu færdigt og vil forhaabenllig 
kunne tages i Brug i indeværende Efteraar.
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De to i forrige Åars Program omtalte nye Baade, 
som dengang endnu manglede, ere i Aarets Løb an
komne og tagne i Brug.

Ved et Gavebrev af 1ste Marts 1859, konfirmeret af 
Kongen under 8de Marts 1859, har Hr. Godseier Bech 
til Valdbygaard, R. afD., til Sorø Akademis Skole skjænket 
den Samling af nordiske Oldsager, som Ministeriet tid
ligere havde ønsket anskaffet til Skolen, men til hvis 
Indkjøb den fornødne Sum ikke blev bevilget ved Finants- 
loven for 1859—60. Samlingen er afleveret og foreløbig 
i dertil anskaffede og indrettede Skabe hensat i den phy- 
siske Samlings Værelser, indtil den ved en forestaaende 
Flytning af Bibliotheket kan erholde et eget Lokale.

Under 5te Marts 1859 har Ministeriet bevilget, at der 
paa Græsplainen udenfor Akademiets Hovedbygning ud 
mod Søen maa opreises en Flagstang, saaledes at Ud
giften dertil udredes af den til Bygningsudgifter under 
Akademiets Budget bevilgede Sum, og under 22 Juni s. 
A., at der til Elevbavens Istandsættelse og Udvidelse maa 
anvendes 200 Rd. af det til Plantagehaven bevilgede Beløb.

Under 23de Marts 1859 har Ministeriet tilladt, at 
Steens Lærebog i den elementære Algebra indføres til 
Brug ved Undervisningen i 4de og 5te Realklasse.

Under 10de Aug. 1858 har Ministeriet overdraget 
Cand. med. et chir. Wilster at besørge Lægetilsynet ved 
Sorø Akademis Opdragelsesanstalt i den forrige Læge, nu 
Physikus Blachs Sted.
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Den 28de Mai 1859 fyldte Akademiets og Skolens 
forhenværende mangeaarige Lærer, Konferentsraad Inge
mann sit halvfjerdsindstyvende Aar. I den Fest, som i 
denne Anledning høitideligholdtes, deltoge ogsaa Skolens 
Lærere og dens Ungdom. Eleverne og Disciplene afsang 
en Sang, forfattet af Skolens forhenværende Lærer, Provst 
Paludan-Muller i Thisted, hvorpaa Rektor udbragte et 
Leve for Jubeloldingen.

Afgsuigsexamcn

a) fra de studerende Klasser.

Den fuldstændige Afgangsexamens 2den Del tilende
bragtes i Juli 1858 i Overværelse af Undervisningsinspek- 
teuren og Prof. Steenstrup af G Elever og 3 skolesøgende 
Disciple, nemlig Carl Vilhelm Bojesen, Søn af Distriktslæge 
Bojesen i Sorø, Albert Valentin Gude, Søn af Justitsraad 
Herredsfoged Gude i Kallundborg, Martinus Theodor Traut- 
ner, Søn af Sadelmageren. Trautner i Sorø, Vilhelm Chri
stian Hattensen, Søn af afg. Hofskriver Hattensen i Au
gustenborg, Johan Gustav Fredrik Schnack, Søn af Pro
prietær Schnack til Mallingsminde i Sjælland, Theodor 
Christian Jochimsen, Søn af Forpagter Jochimsen paa 
Nordruplund i Sjælland, Eiler Andreas Christoffer Jørgen
sen, Søn af afg. Pastor Jørgensen i Roeskilde, Søren Boe 
Bojesen, Søn af Distriktslæge Bojesen i Sorø, Gustav 
Valentiner, Søn af Forpagter Valentiner paa Gjørslev i 
Sjælland. Til den fuldstændige Afgangsexamens 2den 
Del, som afholdes i Juni og Juli d. A., agte 7 Elever og 
2 skolesøgende Disciple at indstille sig. Samtidig hermed 
ville 8 Elever og 7 skolesøgende Disciple af Skolens VI
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Klasse indstille sig til den fuldstændige Afgangsexamens 
1ste Del for derefter at oprykkes i Vil Klasse, saafremt 
de ved Censuren efter den afholdte Hovedexamen maalte 
blive erkjendte for modne til Opflytning.

b) fra Realklasserne.
Ved Afgangsexamen fra 5te Realklasse i Juli 1858 

dimitteredes 3 Elever og 4 skolesøgende Disciple, nemlig 
Fredrik Victor Seemann, Søn af Toldinspekteur Kammer- 
raad Seemann i Nyborg, Christian Erhard Friedrichsen, 
Søn af Kammerraad Friederichsen til Nøbbøllegaard i Laa- 
land, Jens Christian Quortrup Lauritzen, Søn afKjøbmand 
Lauritzen i Sorø, Nicolai Trautner, Søn af Sadelmagermester 
Trautner i Sorø, Alexis Fredrik Vilhelm Videbech, Søn 
af afg. Branddirekteur Cancelliraad Videbech i Peders
borg i Sjælland, Ludolf Victor Christian Emil Horn, Søn 
af afg. Kjøbmand Horn i Kjerteminde, Edvard Julius Va
lentin, Son af Fabrikeier Valentin i Odense. Ved Examen 
vare Professorerne Allen og Steen tilstede. Til Afgangs
examen, som afholdes i Juni og Juli d. A., agte 6 Elever 
og 4 skolesøgende Disciple at indstille sig.
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Schema over Afgangsexamen og Hovedexamen 
i Aaret 1859.

Den skriftlige Afgangsexamen.

Torsdag den 23de Juni.

Kl. 9-1. Vil Kl. Oversæt- Kl. 4-8. Vil Kl. Geome-
telse fra Lalin 
paa Dansk.

— 9-1. V Realkl. Udar

trisk Opgave.
— 4-8. V Realkl. Reg

ning.
bejdelse i Moders-
maalet, 1ste Op
gave (Gjengi velse 
af et bekjendt 
Stof).

Fredag den 24de Juni.

Kl. 9-1. Vil Kl. Udarbei- Kl. 4-8. VI Kl. Tydsk

— 9-1.

delse i Moders- 
maalet.
V Realkl. Geo-

Stil*).
4-8. V Realk. Tydsk . 

Stil.
metrisk Opgave.

Løverdag den 25de Juni.

Kl. 9-1. Vil Kl. Latinsk Kl. 4-8. Vil Kl, Aritbme-
Stil. tisk Opgave.

— 9-1. V Realkl. Udar- — 4-8. V Realkl. Mathe-
beidelse i Mo- 
dersmaalet, 2den 
(fri) Opgave. 

matisk Tegning.

’j Heri deltage ogsaa 3 Disciple i VI Klasse, som ikke under
kaste sig Afgangsexamen og i dette Schema betegnes som VI Kl. b.
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Mandag den 27de Juni.

Kl. 9-1. V Realkl. Arith- I Kl. 4-8. V Realkl. En- 
metisk Opgave. I gelsk Stil.

Den mundtlige Afgangsexamen.

Tirsdag den 5te Juli.

Kl. 3. Vil Kl. Græsk.

Torsdag den 7de Juli.

Kl. 8. Vil Kl. Historie.

Fredag den 8de Juli.

Kl. 8. VI Kl. Fransk.

Løverdag den 9de Juli.

Kl. 3. Vil Kl. Naturlære 
og Astronomi.

Mandag den Ilte Juli.

Kl. 8. V Realkl. Fransk.
10. V Realkl. Natur

lære.

Tirsdag den

Kl. 3. V Realkl. Tydsk.

12te Juli.

Kl. 8. VI Kl. Tydsk. Kl. 3. Vil Kl. Matbematik.
8. V Realkl. Historie.

Onsdag den

— 3. V Realkl. Natur
historie.

13de Juli.

Kl. 8. V Realkl. Mathe- 
matik.

10. V Realkl. Geograplii.

Kl. 3. V Realkl. Engelsk.
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Torsdag den 14de Juli.

Kl, 3. Vil Kl. Religion og 
Hebraisk.

Løverdag den 16de Juli.

Kl. 8. VI. Kl. Natnrhist.

Tirsdag den 19de Juli.

Kl. 8. VII KL Latin.
— 8. VI Kl. Geographi.

Ilovedexamen.

Tirsdag den 5te Juli.

Kl. 8-11. Vil Kl. b. Dansk 
Stil.

KL 3-6. Vil Kl. b. La
tinsk Stil.

— 8-11. VI Kl. Latinsk — 3-6. VI Kl. Geom.
Stil. Udarb.

— 8-11. V Kl. Tydsk Stil. — 3-6. V Realkl. b.
— 8-11. V Realkl. b. En Arithm. Udarb.

gelsk Stil. — 3-6. IV Realkl. Dansk
— 8-11. IV KL Latinsk Stil.

Stil. — 3-6. 111 Realkl. Dansk
— 8-11. 111 Kl. Tydsk Stil.

Stil. — 3-6. 11 Kl. Dansk
— 8-11. III Realkl. Fransk. Stil.
— 8-11. 11 Kl. Geographi.
— 12-1. I, 11, 111 og 111

Realkl. Svøm
ning.

Onsdag den 6te Juli.
Kl. 8-11. Vil Kl. b. La KL 3-6. Vil Kl.b. Arith-

tinsk Version. metisk Udarb.
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Kl. 8-11. VI Kl. Arithin. Kl. 3-6. VI Kl. Latinsk
Udarb. Version.

— 8-11. V Kl. Dansk — 3-6. V Kl. Latinsk
• Stil. Stil.

— 8-11. VRealkl. b. Geo — 3-6. V Realklasse b.
metrisk Udarb. Tydsk Stil.

— 8-11. IV Kl. Tydsk — 3-6. IV Realkl. En
Stil. gelsk Stil.

— 8-11. 111 Kl. Latinsk — 3-6. 111 Kl. Dansk
Stil. Stil.

- 8-11|. 11 Kl. Fransk. — 3-5. 111 Realkl. Ma
— 12-1. IV, IV Realkl.,V, tli em atik.

V Realkl. og VI
Kl. Svømning.

Torsdag den 7de Juli.

Kl. 8-11. V Kl. Mathe- Kl. 3-6. Vil Kl. b. Geom.
matik. Udarb.

— 8-11 111 Kl. Fransk. — 3-6. VI Kl. Dansk
8-11. Il Kl. Natur Stil.

historie. — 3-6. V Realklasse b.
Dansk Stil.

— 3-6. IV Kl. Dansk
Stil.

— 3-6. IV Realkl. Tydsk
Stil.

— 3-6. 111 Realkl. Tydsk
Stil.

— 3-6. 1 Kl. Dans'k Stil.

Fredag den 8de Juli.

Kl. 8. VI Kl. b. Fransk. Kl. 3-5. Vil Kl.b. Græsk.
— 8-11. V Kl. Religion. — 3-5. V Realklasse b.
— 8-11. IV Kl. Latin. Naturhistorie.
— 8-11. 111 Kl. Historie. — 3-5. IV Realkl. Relig.
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Kl. 3-5. 1 Kl. Historie 
og Geographi.

Onsdag den 13de Juli.

Løverdag den 9de Juli.

Kl. 8-11. VI Kl. Mathc- Kl. 3-5. V Realkl. b. En
matik. gelsk.

— 8-11. V Kl. Græsk. — 3-5. IVRealkl. Fransk.
— 8-11. IV Kl. Fransk. — 3-6. 111 Realkl. Hist.

og Geographi.

Mandag den Ilte Juli.

Kl. 8-11. VI Kl. Religion. Kl. 3-5}. V Kl. Natur
— 8-11. 111 Kl. Tydsk. historie.
— 8-11. 11 Kl. Historie. - 3-5}. IV Kl. Historie-

— 3-5. 1 KL Regning.

Tirsdag den 12te Juli.

Kl. 8. VI Kl. b. Tydsk. Kl. 3-5}. IV Kl. Geo
— 8-10}. IV Realkl. Ma- graphi.

thematik.

Kl. 8-11. VI Kl. Latin.
-8-11. V Kl. Tydsk.

Kl. 3-5. Vil Kl.b. Historie. 
— 3-5. 111 Kl. Regning. 
— 3-5. ]][ Realkl. Natur

historie.

Torsdag den 14de Juli.
Kl. 8-10}. IV Kl. Religion.
— 10-12. IV Realkl. Geo

graphi.
— 8-11}. 111 Kl. Latin.

- 8-11. 11 Kl. Tydsk.

Kl. 3-6. V Kl. Historie.
— 3-5. IV Realkl. Na

turlære.
—■ 3-5. 1 Kl. Tydsk.
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Fredag den 15de Juli.

Kl. 8-11. VI Kl. Historie. Kl. 3-5. Vil Kl. b. Na
— 8-11.
— 8-10.

V Kl. Latin.
V Realkl. b. Na — 3-5.

turlære.
111 Realkl. Tydsk.

— 8-11.
turlære.
111 Kl. Natur

— 3-5.
— 3-5.

11 KL Regning.
I Kl. Dansk.

Kl. 8-10.

historie.

Løverdag de 

Vil Kl. b. Latin.

ti 16de Juli.
Kl. 3-5. V Realkl. b.

— 8. VI Kl. b. Naturhist.
— 8-11. III Kl. Religion. — 3-6.

Fransk.
IV KL Græsk.

— 8 11. 11 Kl. Dansk. — 3-5. IV Realkl. Hist.

Kl. 8-11.

Mandag dei 

V Kl. Fransk.

i 18de Juli.
Kl. 3-5. Vil Kl. b. Mathe-

— 8-11.

— 8-10.
— 8-11.

IV Kl. Malhe- 
matik.
IVRealkl. Tydsk.
III Kl. Geo-

— 3-5.

— 3-5.

inatik.
V Realkl. b. Hi
storie og Geogr. 

Hl Realkl. Regn.

Kl. 8. V!

graphi.

Tirsdag dei

Kl. b. Geogra-

— 3-5.

i 19de Juli.
Kl. 3-5A.

I KL Religion.

V Realkl. b. Ma-

— 8-11.
phi.
111 Kl. Matlie- — 3-6.

thematik.
IV Kl. Tydsk.

— 8-11.

Kl. 8-10.

inatik.
11 Kl. Religion.

Onsdag dei

Vil Kl. b. He

— 3-5.

— 3-5.

i 20de Juli.
Kl. 3-5.

IV Realkl. Na
turhistorie.
111 Realkl. Relig.

Vil Kl. b. Relig.

— 8-11.
braisk.
VI Kl. Græsk.

— 3-5. V Realkl. b. Tydsk.
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Kl. 8-11. VKl. Geographi.
— 8-101. IV Kl. Natur

historie.

Kl. 3-5. IV Realkl. En
gelsk.

— 3-5. 1 Kl. Naturhist.

Fredagen den 22de Juli Form. Kl. 8 foretages Om
flytningen. De nye til Skolen indmeldte Disciple prøves 
enten Torsdagen den 21de Juli Kl. 3 Eftermiddag eller 
Tirsdagen den 23de August Kl. 8 Formiddag.

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

E. Bojesen.


