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Forord.
Da jeg af Skolens Rektor blev underrettet om, at jeg
mulig næste Skoleaar kunde komme til at overtage Sprog
undervisningen i Skolens nederste Klasse, besluttede jeg
at udarbejde nærværende Ledetraad, hvorved jeg haaber
at Arbejdet eller i det mindste Oversigten vil kunne blive
lettere for Disciplene end ved Brugen af Bojesens eller
Oppermanns Arbejder i samme Retning. Disse ere foru
den Madvigs latinske Grammatik især benyttede i nær
værende Sproglære. Ogsaa er her tilföjet en Retskrivningslære, som er et Uddrag af Rasks, saaledes som
denne bruges i de fleste af de her i Skolen indførte
Skolebøger, der nærmest vedkomme Sprogundervisningen.
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Sproglære.
I) I«ydlære.
a) De simpieste Lyddele.
Del danske Sprog har 25 Lyde. Disse bestaa enten i en
kelte udelelige Lyde, der, uden at det mindste forandres i Taleredskabernes Stilling, kunne fortsættes efter Behag, saa længe
som Aandedrættet tillader; f. Ex. i . . . e . . .; eller i visse i
og for sig selv lydløse Bevægelser eller Slag med Taleredskabcrne, hvormed man enten begynder eller slutter, altsaa i Al
mindelighed begrændser hine enkelte Lyde; f. Ex. ’1, k’. Hine
ere 10 og kaldes Selvlyde (Vokaler), fordi de lyde for sig
selv alene; disse ere 15 og kaldes Medlyde (Konsonanter),
fordi de først i Forbindelse med hine blive lydelige. Den Lyd
eller Lydsamling, som udtales ved enhver Aabning eller Stil
ling af Munden, kaldes en Stavelse. Ethvert Ord bestaar af e'n
eller flere saadanne Stavelser, som udtales samlet.

6) Selvlydene.
Disse kunne efter denMaade, hvorpaaTaleredskaberne brug
es for at frembringe dem, opstilles saaledes:
a
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Efter den Maade, hvorpaa de hyppigst udledes af hveran
dre og svare til hverandre i Ord, som have Omlyd, kunne de
ogsaa inddeles i disse lo Rækker :
a, å, o, ti, e;
æ, ö, ø, y, i;
f. Ex. Mand, Mænd; Dom, domme; Bod, bøde; Skud, skyde;
bed, bide.
Anm. 1. Adskillelsen af ø og ö er først foreslaact af
Höjsgaard for hundrede Aar siden ; men del er rimeligt, at de
10 grundforskjellige Selvlyde, som nu findes i Sproget, alle
rede fandtes der i det 13de Aarh. Disse ere og de 10 selvstæn
dige Grundlyde, som Chladni 1824 har fundet, de menneskelige
Talcredskaber efter deres Bygning og Bevægelse cre i Stand
til at frembringe.
Anm. 2. I Selvlydene kunne gives flere Afændringer. —
Saaledes faa de en noget forandret Udtale foran m og n feller
blive til et Slags Næselyde) ; f. Ex. kan, den. Forskjelen imel
lem de rene Selvlyde og Næselydene føles let i følgende Ord:
det, den; et, en; vide, Vind; god, Kone; Kulde, kunde; fyl
dig, fyndig; Saald, Haand; hærde, hænde; Horren, Honen.
Samme Lyd findes i nogle Ord foran vn, som i Navn, Hævn;
ogsaa i Udraabsordet naa!
Af A- og O-Lyden kan man adskille en dunklere Udtale,
og af det korte Æ og O en klarere eller höjere, som dog kun
i Almuedialekter bestemt adskilles fra den sædvanlige Udtale
af disse Lyde. — E lyder undertiden dunkelt eller kun halvt
(som et Sj’va); f. Ex. i Fader, høre, Bordet, efterladen, Sejer.
Anm. 3. Nogle Selvlyde svare til hverandre som aabne
og lukte:
aabne: æ, å, o;
lukle : c, o , ø ;
f. Ex. Hæl, hel; lægger, leger; Æg, Eg; Saald, Sol; Vaar,
bor; Haab, Hob; Dör, der; tör, tør; for, før; gjör, gjør.
Anm. 4. Enhver Selvlyd kan være dels lang dels kort;
f. Ex. ane, And; baade, til Haande; rose, Mosset, suse, surre;
véd (jeg), ved (Forholdsord); Hære, Bærme, Orne, Horren;
bløde, Fødder; lyst, Lyst; vise, hvis.
Anm. 5. Naar tvende Selvlyde støde sammen i Dansken,
forbindes de ikke til e'n Stavelse; men enhver Medlyd danner
en Stavelse; f. Ex. Buegang, friere, iagttage, ialt, mistroisk,
Ruin, pyrenæisk, uagtsom, uøvet. Difthonger eller Tvelyde,
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som fremkomme, naar tvende Selvlyde uden at tabe deres Ud
tale og Natur forbindes med hinanden i én Stavelse, gives altsaa ikke i Dansken; thi aj, ej, uj, oj; av, ev, iv, ov, æv, øv
ere Stavelser sammensatte af en lydelig Selvlyd og en tydelig
Medlyd (at sige i del dannede Sprog; i Ahnucdialekterne kan
der vel findes Tvelyde; f. Ex. huoddere [ør i Hovedet], Ail [Mød
dingvand], Lief [paa Før cl Brød]).

c) Med lydene.
Efter dcTaleredskaber, hvorved de især frembringes, kunne
Medlydene inddeles i
Læbelyd: m, b, p, v, f;
Tandlyd: d, t;
Tungelyd: 1, n, r, s;
Ganelyd: g, k;
Strubelyd: h, j.
Men efter den Maade, hvorpaa de frembringes ved Taleredskaberne, kunne de ogsaa inddeles saaledes:
1) (lydende: 1, m, n, r;
2) stumme:
a) haarde: p, k, t;
b) bløde: b, g, d;
c) beaandel: f;
x ( hvislende: s;
3) l
,
( aandende : li ;
4) Halvselvlyde: v, j.
Anni. I nogle Medlyde gives Afændringer: K, G, V, J
kunne have en haardcre og en blødere Lyd; f.Ex. haardt K i:
Kam, Kamp; blødt K i: kæmme, kæmpe; haardt G i: Gaas,
god, blødt G i: Gæs, gøde; haardt V i: Vaar, Arv, hæv! blø
dere V (w) i: Rav, Lov, Plov; haardt J i: ja, Jærn, fjærn;
blødere J i: gjerne, Kjole, nej;
D og G have en svagere aandende Lyd; f. Ex. D i: Blad,
Gud, Fødder er forskjelligt fra D i Dag, Dug; G i Tag, Rug,
Nagle er forskjelligt fra G i gaa, give, glad; det beaandede t,
som endnu betegnes i Ordet thi, høres ikke mere i den danne
des Tale, men dog endnu i Almuens Tale paa Før; f. Ex. min
althi (min Fader);
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N antager en egen Lyd foran g og k; f. Ex. Klang, Sæng,
Konge, Vink, Bunke, synke; dette N er mindre haardt end et
sædvanligt N, hvilket skjönnes ved at sammenligne angre,
hænge, Vinge med angaa, hengiven, Vingud.

d) Stavelsemaal og Betoning.
I Stavelsernes Udtale maa man gjöre Forskjel paa Lydens
Varighed (Kvantitet) og Betoningen (Akcenten). Den Stavelse,
som har en lang Selvlyd, er lang, den, som har en kort Selv
lyd, er kort. 1 ethvert Ord udmærkes en enkelt Stavelse ved
Betoningen. Denne er enten bred eller skarp og kan snart
falde paa en lang, snart paa en kort Stavelse. Vi kunne altsaa
i Dansken gjöre Forskjel paa:
1) lange Stavelser uden Betoning; f. Ex. den sidsteStavel.se
i Ordene Firben, Karlsten, Udhus, Menneskehed, Uaar;
2) korte Stavelser uden Betoning; f. Ex.de sidste Stavelser
i villige, flittige, Stavelse, Menneske, Markfrugter;
3) lange Stavelser med bred Betoning; f. Ex. i Far, Mor,
Have, Taage, Rude, Taarne, Hoved;
4) lange Stavelser med skarp Betoning; f. Ex. har, tal,
Træ, Fod, Sol, for, staa, gaa, se, tre;
5) korte Stavelser med bred Betoning; f. Ex. Haande,
spörge, Byrde, hellige, hærge, myrde, værdig;
6) korte Stavelser med skarp Betoning; f. Ex. Fad, fast,
hos, bytter, hedde, Klasse, hellig, ikke, kan, Skind.
Anm. I Dansk ligesom i andre nyere Sprog fremtræder
Betoningsforskjelen langt tydeligere end Forskjelen i Stavelsemaalet. Nogle smaa Ord cre toneløse; f. Ex. en And, et Barn
forskjelligt fra e'n And, e't Barn.

Ä) Ordklasserne.
De Ord, hvoraf Talen bestaar, kunne henføres til 9
Klasser :
1) IVavneord (Substantivara) betegner Navnet paa en
Gjenstand, som kan paavises, eller som man kan forestille sig;
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f. Ex. Dreng, Solon, Ungdom, Visdom. Det er enten et Fæl
lesnavn (Appellativlim), som er fælles for alle Gjenstande af
samme Slags; f. Ex. Hest, By; eller et Egennavn (Proprium),
som kun betegner en bestemt Gjenstand uden Hensyn til dens
Art eller Begreb; f. Ex. Bukefalos, Kjøbenhavn.
2) Tillægsord (Adjectivum) betegner en Egenskab eller
Beskaffenhed ved en Person eller Ting; f. Ex. tapper, hvid.
Talord (Numerale), som betegner et Tal, udgjor ikke nogen
særskilt Ordklasse. De adjektiviske Talord ere enten Mængde
tal; f. Ex. en, to, tre osv.; eller Ordenstal; f. Ex. den tørste,
den anden, den tredie osv.
3) KJ endeordet (Artiklen) sættes til Navneordet som
en Bestemmelse af det Omfang, hvori det skal forstaas. Der
er lo Artikler: den ubestemte (en, el), der sættes til el Fæl
lesnavn, naar dette skal betegne en livilkcnsomhelst Person el
ler Ting af en vis Art; f. Ex. en Dreng, et Barn; og den be
stemte—en,—et, iFlerlallel —ne(—ene), der sæltes til et
Fællesnavn, naar dette skal betegne Arlen i Almindelighed;
f. Ex. Hunden og Mennesket ere udbredte over hele .lorden;
eller en vis bestemt Person eller Ting af den Art, hvortil den
hører; f. Ex. Drengen, Barnet, Drengene, Bornene. Ved et
Tillægsord bruges den, det, i Flertallet de og sættes foran;
f. Ex. den gode Dreng, det flittige Barn, de gode Drenge, de
flittige Born.
4) Stedord (Pronomen) betegner en Person eller Ting
ved at henvise til den istæden for at nævne dens Navn; f. Ex.
jeg, den Person, som taler, du, den Person, man taler til,
han, den Person, man taler om; den, denne og hin betegne
den Gjenstand, man paaviser; som tører hen til enGjenstand,
der er omtalt i det foregaaende.
5) ITdsag-nsord (Verbum) betegner en Handling eller Til
stand, som tillægges en Person eller Ting; f. Ex. jeg skriver, jeg
sidder. Gaar Handlingen ud paa en Gjenstand, der behandles,
kaldes Gjerningsordet indvirkende (transitivt), f. Ex. jeg bryder
Grenen; men udsiges en Tilstand, der tindes hos en Person el
ler Ting uden ligefrem at gaa ud paa en Gjensland, kaldes
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Udsagnsordet uvirkcnde eller gjenslandsløst(intransitivt); f.Ex.
jeg sidder, jeg smiler. Af Gjerningsordet dannes en Form,
som betegner en Handling eller Tilstand i Almindelighed uden
at tillægges nogen Person eller Ting; f. Ex. at kjøbe, at sidde;
denne kaldes Navneformen (Infinitivus). Ogsaa dannes
der særegne Former til at betegne en Handling eller Tilstand
tænkt som en Egenskab ved en Person eller Ting; f. Ex. et
sovende Barn, et skrevet Brev. Disse adjektiviske Former kald
es Tillægsformer (Participier).
6) Biord (Adverbium) betegner en Biomstændighed ved
el Tillægsord eller et Udsagnord. Denne kan enten angive et
Sted: til Stedet: hid, ind, ud, op; paa Stedet: her, der, inde,
nde; fra Stedet: derfra, ovenfra; eller en Tid: nu, tilforn,
siden, altid, aldrig, stundum; eller et Tal: ofte, tit; eller en
Maade: ligeledes, ilde, vel; eller en Grad: meget, nok, al
deles, omtrent; eller en Bekræftelse eller Benægtelse:
ja, nej, ikke; eller en Aarsag: derfor, derover, følgelig, altsaa; eller en Tvivl eller el Ønske: maaske, gid, mon;
eller en Forklaring: nemlig, saasora; eller en Samling:
tilsammen, tillige.
7) Eorlioldsord (Præpositioner) betegne et Forhold til
noget; f. Ex. i, paa, under.
8) Bindeord (Konjunktioner) betegner en Forbindelse
mellem enkelte Ord eller hele Sætninger; f. Ex. Spot og Skade;
Ulykken rider til Bys, men den gaar til Fods derfra.
9) ITdraabsord (Interjektioner) ere blot Udbrud af Føl
elsen; av! ak!

3) Enkelte Ord besteinsnes nøjere ved
Tilføjelse af andre Ord.
1) Et Navneord kan nærmere bestemmes ved
a) et Tillægsord;
b) ved Hjendeordet;
c) ved et andet Navneord, der staar i Apposition
(Samstilling) med del; det saaledes tilføjede Ord : (Appositum)
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kan enten angive en anden Benævnelse paa den samme Person
eller Ting; f. Ex. Kong Karl, Filip Konge i Makedonien; eller
det ved Ord, der betyde et Maal, et Antal eller en Mængde, be
tegner Arten af del maalte eller talte; f. Ex. en Skjeppe Korn,
et Antal Borgere; ved et Steds eller en Tids Egennavn sættes
undertiden som Appositum Navnet paa det, som findes der el
ler hører dertil; f. Ex. Randers Handsker, Aalborg Skole, Tirs
dag Aften. Til Appositum kan undertiden sættes Konjunk
tionen som; f. Ex. ban stred som en Helt;
d) ved et andet Navneord, der iilföjes medEnd.
els en s for at betegne, hvem Personen eller Tingen tilhører,
eller hvor den hører hen; f. Ex. Faders Bog, en FiskersBaad;
Madvigs Grammatik, Fladstrands Østers ;
e) ved et andet Xavneori, der tilføjes med et
Forholdsord for at betegne forskjelligc Forhold; f. Ex. el
Gjenslandsforhold; til Navneord, der betegne en Handling
eller Sindets Drift (Ulyst) til noget, Kundskab (Uvidenhed) om
noget, Magt, Ævne, Indflydelse til og paa noget, sættes et
Navneord med Forholdsord for at betegne Gjenstanden for
Handlingen osv. ; f. Ex. Anklagen mod Griffenfeld, Kjærlighed
til Gud, Had til Synd, Frygt for Fjenden, Duelighed til Ar
bejde; et Hensynsforhold; f. Ex. Sang for Danske, Ende
paa Plyndringerne, Penge til Bygningen, Beskyttelse for Kul
den; et Tilbehør eller Omstændighedsforhold; f. Ex.
Aarsag, Redskab, Middel, Konge afGudsNaade, Dansk af Fød
sel, Sprængning med Krudt; Steds- eller Tidsforhold: Paven
i Rom, Fluen paa Væggen, Sejlads om Vinteren; Følgeskab
eller Mangel derpaa: En Mand med Erfaring, Johan uden Land;
Pris for noget: Lim for tro Tjeneste, Sang for Penge; et Sam
menhængsforhold; i Følge Slægtskab, Oprindelse eller ind
byrdes Stilling; f. Ex. Broder til Napoleon, et Skrift af Platon,
Herre over Byen ;
f) ved en Xiaviieform, der ligesom et Navneord enten
slaar i Apposition med det eller er tilföjet ved Hjælp af et For
holdsord ; f. Ex. den Kunst at skrive, den Last at drikke, Lyst
til at læse, Færdighed i at regne.
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A nm. Til et Navneord med den bestemte Artikkel kan sæt
tes ct Biord; f. Ex. Drengen her, Samtalen igaar.
2) Et Tillægsord kan nærmere bestemmes :
a) ved Biord; f. Ex. flittig hjemme, meget god, nu smuk,
forhen øde, henved fjorten, ikke ærlig;
b) ved et Navneord med et Forholdsord; jævnaldrende
med Frans, fattig paa Penge, bekymret for Hæren, lav afVæxt,
kyndig i Retten, fælles for alle;
c) ved en. BJavneform med et Forholdsord ; f. Ex. god
til at male, glad ved at komme;
d) ved et Navneord, der föjes til adskillige Tillægsord
for at betegne Maal, Grad, Vægt og Værdi; f.Ex. 2Alen lang,
en Tomme höj, et Kvarter bred, en stor Del bedre, den Sag
voxen, Sproget mægtig;
e) slundum ved en Navneform; f. Ex. vanskelig at forstaa,
let at se;
f) ved et Navneord for at betegne et røensynsforliold; f. Ex. en mig vigtig, ligegyldig, skadeligSag, en ham
værdig Belønning.
3) Tdsag-nsord kunne nærmere bestemmes:
a) ved Biord: jeg kommer her ofte, han løber bort;
b) ved Mavneord med et Forholdsord (smign. 1, e) han
peger paa noget, han sorger for ham, han bor paa Landet,
hun ser i Spejlet;
c) ved Kavneord, der föjes til for at bestemme Maal,
Grad, Vægt og Værdi ; f. Ex. jeg gik en Mil, del fryser 3 Gra
der, det vejer 8 Pund, det koster 2 Mark; hertil kan og regnes
visse Tids- og Stedsbestemmelser; han bor
12, Frederik 6
døde Aar 1839. Navneformer kunne bestemmes paa samme
Maade som Udsagnsord.
4) Biord kunne nærmere bestemmes:
,
a) ved andre Biord; f. Ex. langt herfra, næsten aldrig,
aldrig siden, maaske alt for snart, temmelig tit ;
b) ved navneord med Eorlioldsord; f. Ex. ind i
Stuen, op paa Loftet, nu i Tiden, ude paa Havet, maaske med
Tiden ;
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c) ved Navneord, som föjes umiddelbar til for
at bestemme Maal, Grad osv.; f. Ex. en Time for, tre’Mil herfra.
5) Forholdsord kunne nærmere bestemmes ved Biord; f. Ex.
nær ved, lige til, næst efter.

4) Ordenes Forbindelse i Sætningen.
1) En Sætnings Dele.
En Sætning er en Forbindelse af Ord, der udsiger eller
forlanger noget (en Handling, Tilstand eller Beskaffenhed) om
eller af noget. Den fuldstændige Sætning beslaar altsaa af 2
Hoveddele: Subjektet (eller Grundordet) det, hvorom noget
siges, og Prædikatet (eller Omsagnet), det, der siges om
Subjektet.
Anni. Der kan ogsaa udsiges, al en Handling foregaar,
uden at den henføres til noget bestemt Subjekt. Udsagnsordet
siges i en saadan Sætning at slaa upersonligt; f. Ex. det regner,
der løbes.
Subjektet i en Sætning betegnes ved et Navneord
snart alene uden anden Bestemmelse, snart nöjere bestemt ved
Tilføjelse af et eller flere Ord; f. Ex. Alexander døde, Alexan
der den store døde, Frederik med Tilnavn den eneste var
Konge. Istædcn for et Navneord kunne ogsaa andre Ord
bruges som Subjekt; nemlig et Stedord, et Tillægsord, en
Navneform, og hvilkelsomlielst andet Ord, der blot bruges til
at betegne dets egen Lyd; f. Ex. hura har to Stavelser.
Prædikatet i en Sætning bestaar enten af et Ud
sagnsord alene, der for sig betegner en bestemt Handling,
Tilstand eller Beskaffenhed; f. Ex. Barnet voxer, Skoven grönnes, Træet fældes;
eller af et uselvstændigt Udsagnsord som er, bliver,
hedder, kaldes, gjöres, erklæres osv. og et Pr æd i katsord
(Omsagnsord), der angiver, hvad Subjektet er, bliver osv.;
f. Ex. Kroisos var rig, Markus blev bange. Prædikatsordet kan
være et Navneord, et Tillægsord, en Navneform, eller et Navne
ord (eller en Navneform) med et Forholdsord ;
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eller af el indvirkende Udsagnsord og en Gjenstand (el Objekt) o: den Person eller Ting, hvorpaa Grnndordet virker; f. Ex. Karlen hugger Brænde, Drengen spiser el
Æble. Ogsaa en Navneform kan staa som Objekt (med at).

Anm. 1. Ved Udsagnsordene tor, bor, kan, skal, vil, maa,
monne og gider staar Navneformen som Objekt uden at.
Anm. 2. Til en Navneform i en Sætning kan igjen föjes
et Objekt, hvad enten den selv er Objekt eller har en anden
Plads i Sætningen.
Anm. 3. Efter lader, ser, føler, beder og hører kan Ob
jektet igjen staa som el Slags Subjekt for en Navneform, der
sættes til i handlende eller lidende Betydning; f. Ex. han
lader ham dressere; han lader ham dressere Hunden.
For at en Handling, Tilstand eller Beskaffenhed fuldstændig
kan betegnes, udfordres ofte især ved indvirkende Udsagnsord,
at man nævner den Person eller Ting, for hvilken eller med
Hensyn til hvilken Handlingen foretages(Hensynsbetegnelsen). I Dansken sættes denne foran Gjenstanden; f. Ex. han
gav ham en Bog; eller den tilføjes ved et Forholdsord; f. Ex.
han skjenkede Bogen til sin Broder.
Anm. 1. Ogsaa nogle uvirkende Udsagnsord have Hensyns
betegnelsen hos sig; f. Ex. Denne Sag vedkommer ikke min
Fader; dette behagede Kongen.
Anm. 2. Ogsaa til de enkelte Ord i Prædikatet kunne et
eller flere Ord föjes som en nærmere Bestemmelse.
Anm. 3. Ofte er en Sætning ufuldstændig, saaledes at et
eller flere Ord eller Dele maa underforstaas ; f. Ex. nogle holdt med
de store, andre med de smaa; han lovede det nok, men holdt
ikke Ord.

2) Sideordnede Ord.
Flere Ord kunne staa paa samme Maade i e'n og samme
Sætning: enten som bestemmende Ord i Subjektet eller
Prædikatet; f. Ex. Fader og Moder ere hjemme. Drengen læser
og skriver, han spiser Mælk og Honning; eller som Bestem
melser föjede til et og samme (bestemmende eller tilföjede)
Ord; f. Ex. baade den store og lille Dreng har sagt det; han
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maa svare höjt og lydelig; han har en stor og lille Sæk; han
sidder hjemme i sin lille men smukke Bolig. Naar Ordene staa
saaledes, siges de at være sideordnede (koordinerede), og for
bindes da som oftest ved Bindeord.

3) Lidende Udsagn.
Det, der i en Sætning udsiges om Subjektet som en Hand
ling, hvorved det ligefrem indvirker paa Objektet, kan ogsaa
udsiges om Objektet som noget, det lider ved at behandles af
Subjektet. Det handlende Væsen kan da tilfojes ved et For
holdsord; f. Ex. den hungrige spiser Maden, Maden spises af
den hungrige; han brugte Pengene, af ham bleve Pengene
brugte; du tvang ham til at gaa, af dig blev han tvungen til
at gaa.
Anni. Til at udsige om noget, at det lider Handlingen, er
Gjenstand derfor, dannes af transitive Udsagnsord en egen
Form, Lide formen (Passivum). Intransitive Udsagnsord
bruges i Lideformen kun upersonligt; LEx. der løbes, af ham
stræbes der efter Ære.

4) Maader.
Sætningen opfattes og udsiges af den talende paa 3 forskjellige Maader med Hensyn til det sagtes Virkelighed. Disse
tre Maader ere Indikativ, Konjunktiv, Imperativ.
a) Indikativ (den, fremsættende Maade) er den Maade,
hvorpaa noget ligefrem siges (bekræftende eller benægtende)
som virkeligt, eller hvori ligefrem spörges. om noget; f. Ex.
Fader kommer, Fader kommer ikke, kommer Fader.
b) Konjunktiv (den forestillende Maade) er den Maade,
hvorpaa noget udsiges som en blot tænkt Forestilling, saa at
den talende ved at udsige det ikke tillige erklærer det for virk
eligt, men som noget,' der enten forudsættes (hypothetisk) ; f. E.
om du end havde Ret (en blot tænkt Forestilling), burde du
dog give efter; selvom jeg havde vidst det, kunde jeg dog ikke
have baaret mig anderledes ad ; han bærer sig ad, som om han
var rig; eller som et Ønske eller enVillie (optalivt) f. Ex. Gud
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hjælpe ham, Kongen leve! gid jeg vidste del! havde jeg bare
vidst det! lad dem kun komme.
c) Imperativ (den bydende Maade) udtrykker en Bön,
Befaling, Forskrift og Formaning; f. Ex. kom nu Herre! skriv
tydelig; frygt Gud og folg Landevejen; lad dig ikke forlede.

5) Tider.
I Henseende til Tiden er det, som udsiges, enten forbi
gangent, (det, som forhen er sket), nærværende (det, som
nu sker) eller tilkommende (det, som vil ske i Fremtiden);
eller del i Forhold til et andet Tidspunkt udsiges som noget
fortidigt, efterlidigt eller samtidigt.
I Dansken udtrykkes det forbigangne og del dermed sam
tidige ved liatiden (Imperfectum) ; f. Ex. Aar 1OOO stod Slag
et ved Svolder; han stod som Mand, medens I var spæde; det
nærværende og det dermed samtidige udtrykkes ved Nutiden
(Præsens); f. Ex. jeg læser; jeg læser, medens du skriver; Frem
tiden og Bitiderne betegnes ved Sammensætninger (se derom
i det følgende).
Anm. 1. Nutidens Form kan ogsaa betegne: a) hvad der
plejer at ske; f. Ex. ban rejser hver Sommer; b) i livlig Frem
stilling det forbigangne; f. Ex. Karl falder ind i Rusland og
c) det tilkommende; f.Ex. jeg rejser i Morgen; han kommer i
Aften.
Anm. 2. Datidens Form bruges undertiden til at betegne
den forestillende Maades Nutid (se Exempler ved Konjunktiv).

53 Sætningers Forbindelse.

1) Hovedsætninger og Bisætninger.
Sætningen er enten en Hovedsætning-, der udsiges lige
frem for sig; f. Ex. Titus løber; eller en Bisætning-, der
ikke udsiges for sig men fojes til en anden Sætning for at ud
fylde eller bestemme den i det hele eller el enkelt Ord deri;
f. Ex. den onde glæder sig altid, naar det gaar ilde til; jeg
kjender en Mand, som ved det. Hovedsætningen er undertiden
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ufuldstændig, naar ikke Bisætningen lujes til; f. Ex. det kom
mer meget an paa, hvorledes man begynder; jeg ved ikke, om
han har hørt del.
Naar Bisætningen skal forklare et enkelt Ord i Hovedsæt
ningen, föjes den dertil:
a) ved et henførende Sted- eller Biord; f. Ex. det
er let at gjenne det Kvæg til Bys, som selv kommer; hvor Træ
hugges, der falde Spaaner.
Anm. 1. Det henførende Stedord kan undertiden udelades;
f. Ex. der er lidt givet i det, fattig Kone spinder for.
Anm. 2. Foran det henførende Stedord kan del paavisende
undertiden udelades; f. Ex. han gjör, hvad han kan.

b) som etNavneord i Samstilling; f.Ex. hvad skad
er det, at en Hund gjør ad mig;
c) som el Navneord med el Forholdsord; f. Ex.
din Fejl beslaar i, at du ikke har set dig for.
Naar Bisætningen föjes til Hovedsætningen for at udfylde
eller bestemme den i det hele, udtrykker den:
a) Subjektet for Hovedsætningen; f. Ex. at han har faact
Pengene, er vist; om han vil give dem tilbage, er uvist;
b) Objektet for Hovedsætningen, eller for en Navneform
deri; f.Ex. jeg ved, al han har skrevet det; jeg er glad ved at
høre, at du har opført dig saa godt.
Anm. En Bisætning, som ved Ordet om eller et spørg
ende Stedord eller Biord föjes lil Hovedsætningen, kaldes en
afhængig S p ö r g es æ l n i n g.

c) det samme som el Om sagn s o rd; f. Ex. at bede er,
at man henvender sig lil Gud;
d) forskjelige Omstændigheder ved Hovedsætningen.
Saadane Bisætninger kunne efter de forskjelligc Begreber, med
Hensyn til hvilke de bestemme Hovedsætningen, kaldes:
1) Tidssælninger, som betegnes ved Bindeordene: da,
naar, efterat, forend (for), inden, dengang, medens (mens),
indtil ;
2) Aarsagssætninger: da, fordi, efterdi, eftersom, saasom, siden ;
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3) Betingelsessætninger: dersom, hvis, saafremt,
ifald, om ;
4) Indröm mel sessæln in ger: skjönt, endskjönt, omendskjönt, om end (endog), uagtet, hvorvel;
5) Sammenligningssælninger: end, som, ligesom,
jo — desto (jo).
Anni. 1. En Hovedsætning kan have flere Bisætninger.
Til en Bisætning kan igjen føjes en Bisætning.
Anni. 2. Naar Tids- Aarsags- Betingelses- og Indrommelsessætninger staa foran Hovedsætningen, kaldes de Forsætninger (Protasis) og Hovedsætningen kaldes Eftersæt
ning (Apodosis).
Anni. 3. Mange Sætninger henvise ved paavisende Biord
(som : imidlertid, derpaa, derfor, følgelig, altsaa, dog, vel,
rigtignok) til andre Sætninger, hvis Grand, Følge osv. de an
give, men udsiges aldeles som Hovedsætninger.

2) S i de ordnede Sætninger.
Flere Sætninger kunne staa koordinerede eller sideordnede;
de ere da enten alle Hovedsætninger, eller alle Bisætninger til
én Hovedsætning eller Bisætning. Som oftest sammenføjes de
da ved Bindeord. Disse ere:
1) forbindende: og, baade — og, saavel — som;
2) adskillende: eller, hverken — eller, enten — eller;
3) modsættende: men.

6) Ordböjniiig*.
Navneord.
Navneordene henhøre enten til Fælleskjlinnet eller til
hvilket betegnes ved Artiklen ; f. Ex. en Konge,
el Barn.
Anm. Det naturlige Kjön betegnes undertiden ved sær
egne Benævnelser, Endelser eller Tillæg; f. Ex. Bedrager, Be
dragerske; Ven, Veninde; Drot, Dronning; Kristian, Kristiane;
Hanspurv, Hunspurv; Kanariehan; Mælksild, Rognsild; Hingst,
Hoppe.
Intetkjönnet,
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Navneordene have Knkelttal og Flertal Og to For
holdsformer i hvert: Xævneformen (Nominativos) eller
Ordets almindelige Form og Ejefonnen (Genilivus). Fler
tallet dannes ved at lilfoje e, r, er, eller del er ligt med Enkelttallet. Ejefonnen dannes ved al lilfoje s og i de Ord, som
ende paa s, es. Staar Ordet med den bestemte Artikkel, sæl
tes Ejeformens Mærke bag efter denne; f. Hjærtet, Hjærtets,
S tjærnerne, S tjærn ern es.
Anm. 1. Nogle Navneord have Omlyd i Flertallet; f. Ex.
Ænder, Døtre, Koer, Gæs.
Anm. 2. Nogle Navneord mangle Flertallet; f. Ex. Guld,
Grød, Ære, Fløde; andre mangle Enkelttallet; f. Ex. Buxer,
Glaröjne, Briller.
Anm. 3. Naar del Begreb, som staar i Ejefonnen, udtryk
kes ved mer end et Ord, faar kun det sidste s; f. Ex. Kongen
af Danmarks Lande.

Anm. 4. hævninger af gamle Forholdsformer haves i saadanne Udtryk som af Lave, i Tide, til Bords, til Huse, (Mennes
kens Sön).
Anm. 5. Ord paa e, der betyde en Tittel, bortkaste dette c
foran Egennavne ; dog undtages Kammerherre og kvindelige Titler
paa —inde; ogsaa Pave og kvindelige paa —esse.
Anm. 6. Navneord paa kort el, en, er sammentrækkes
oftest i Flertallet; f. Ex. Kamre, Kjedler, Aftner; sjeldnere for
an Artiklen; f. Ex. Kjedlen, Aftnen.

Tillægsord.
Tillægsordene have nogle Former til at betegne KJön,
NaarTillægsordene staa ubestemt, f.Ex.
med den ubestemte Artikkel, adskilles Inlelkjönnet fra Fælleskjönnet ved at tilføje t; f. Ex. god, godt; aaben, aabent; og
Flerlallet fra Enkclttallel ved at lilfoje e; f. Ex. gode Born;
men staa de bestemt, f. Ex. med den bestemte Artikkel, et
Stedord eller et Navneord i Ejeformen, tilfojes e overalt; f.Ex.
den gode Mand, hans gode Hest, Drengens gode Forsæt.
Tillægsordenes Sammenligningsformer cre Komparativ
og Superlativ; Positiv kaldes den Form, hvori en Egen
Tal og Grader.

20
skab simpelthen tillægges en Gjenstand ; Komparativ er den Form,
hvori en Egenskab tillægges en Gjenstand i en höjereGrad end
en anden, hvormed den sammenlignes; den dannes ved at lilfoje
re eller ere; f. Ex. ringere, hvidere; Superlativ er den Form, hvori
en Egenskab tillægges en Gjenstand i den höjeste Grad; den
dannes ved at lilfoje —est (de paa ig blot st); hvidest, flit
tigst. Gradforhöjelsen betegnes undertiden ogsaa ved niere og
mest; Gradformindskelsen altid ved mindre og mindst.
Anm. 1. Adskillige Tillægsord, ligesom alle Komparativer,
have ingen særskilte Former til at adskilleKjön eller Tal; f. Ex.
ringe, tro, ædru, bly, fælles, fattigere, sortere.
Anni. 2. Adskillige Tillægsord, f. Ex. de som have et t til
Rodbogslav eller sk, adskille, ligesom alle Superlativer, ikke
Kjonnene; f. Ex. kort, dansk, barsk, bedst, sidst.
Anm. 3. Nogle Tillægsord adskille ikke Tal; f. Ex. blaa,
graa, fri, ny.
Anm. 4. Tillægsord, som ende paa tonløst el, en, er ud
skyde det foregaaendc e, naar den sidste Medlyd ved Endetillæg kommer umiddelbart foran en Selvlyd ; f. Ex. ædlere,
beskednere, sikrest. Del samme gjor ogsaa Flertalet af Tillægs
formen paa —en; f. Ex. fundne, revne.
Anm. 5. Flcrstavclses Tillægsformer paa et forandre, lige
som Tillægsordene paa tonløst et, i Flertalet og den bestemte
Form —et til —ede; f. Ex. brogede, elskede, betroede.
Anm. 6. Nogle Tillægsord ere aldeles uregelmæssige i
Bøjningen; f.Ex. egen, eget; megen, meget; liden, lidet; god,
bedre, bedst, østre, vestre (alene i Positiv), nedre, nedersl; øvre
øverst (uden Positiv).
Anm. 7. Nogle Tillægsord, ligesom i Reglen alle Tillægs
former, modtage ingen Gradbøjning, men den samme Tanke
betegnes ved mer og mest; f. Ex. mer elsket, mest elsket; mer
behjærtet, mest behjærtet; saaledes betegnes altid en Egenskab,
som er tilstede i en liöjere Grad end en anden Egenskab hos
samme Person eller Ting; f. Ex. han er mere forfængelig
end rig.
Anm. 8. Naar Tillægsord staa ene eller som Navneord,
kunne de have Ejeformen s; f. Ex. det er ikke min men den
lilies; det er den sortes Skjæbne.
Anm. 9. EnLævning af ældre Former haves i Udtryk som :
Kong Kristian stod ved höjcn Mast.

S ted or d.
Disse inddeles i 6Klasser: personlige (personalia), paavis-,
ende (demonstrativa), tilbagevisende (reilexivum), henførende
(relativa), spørgende (interrogativa) og ubestemte (indefinita) ;
hvortil kommer Ejestedordene (possessiva).

De personlige Stedord have foruden Nævneformen og
Ejeformen en Afhængighedsform, som bruges, naar de staa i
Gjenstands- eller Jlensynsforhold eller med et Forholdsord.
2den Person:
1ste Person:
3die Person:
Enkelttal. Nf. jeg
du
han
hun
Afhf. mig
dig
sig ham hende
Ejf. —
—
hans hendes.
Flertal. Nf. vi
I
Afhf. os
eder (jer)
sig
Ejf. vores
eders (jer)
sig bruges reflexivt a: naar Subjektets Handling ind
virker paa eller staar i et vist Forhold til dette selv.
selv bruges til at gjöre 1ste og 2den Person tilbagevis
ende, og til at give alle 3 Personer Eftertryk.
hinanden om lo og hverandre om flere bruges son/
reciprokke Stedord a: til at betegne en Gjenvirken; f. Ex. de
hjælpe hinanden. Om De, Dem, Deres se Retskrivningsl.
Kjestedordene erstatte den manglende Ejeform af de
første Personer og af sig:
Enkelttalets Ejeform erstatte
min,
mit,
mine;
dine;
din,
dit,
sine.
sin,
sit,
Flertalets Ejeform erstatte:
vor,
vort,
vore;
jer,
(jert), jere;
sin,
sit,
sine.
Istæden forsin, sit, sine om flere bruges mest deres; f. Ex.
Bierne bruge deres Braad.
Det paavitende Stedord den, det, i Ejf. dens, dets i
2
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Flertalet, de, dem, deres erstatte 3die Persons Intetkjon og
Flertal. De øvrige paavisende Stedord cre: denne, dette,
disse; hin, hint, hine; saadan, saadant, saadane; slig,
sligt, slige; samme. Alle have de i E.jf. s.
Henførende Stedord ere der, alene brugelig i Nævn
eformen, og som, der ogsaa bruges iGjenslands- og Hensyns
forhold.
Spörgende og lienførende Stedord ere: 11VO(hvem)
om Personer, hvad om Ting og hvilken, hvilket, hvilke;
samt hvordan, hvordant, hvordanne alene i Nævneformen.
Til de paavisende og spørgende Stedord er hvis Ejeform i
begge Tal.
Ubestemte Stedord ere især de biordagtige der og
det, samt man alene som Subjekt, e'n (e'ns), nogen, hver,
enhver, anden og somme. Ved der staar Udsagnsordet
altid i Enkelttalet, om endog Subjektet bestemmes ved et Fler
tals Ord; f. Ex. der kommer mange.

Udsagnsord.
1) Handleform og Lideform.
De indvirkende Udsagnsord have en H a n d 1 e f o r m (Activum)
og en Li d e f o r m (Passivum). De uvirkende Udsagnsord bruges
i Lideformen kun upersonligt; f. Ex. der soves. Nogle Udsagns
ord ere 1 i d e f o r m e d c (deponente) med handlende eller gjenvirkende Betydning; f. Ex. fattes, mindes, omgaas, længes; slaas,
skjendes, bides, kappes.

2) Maader, Tider og Tal.
I Handleformen, har Udsagnsordet tre Maader, den
fremsættende (Indikativ), forestillende (Konjunktiv) og bydende
(Imperativ) ; Navneformen (Infinitiv) er altid lig med den fore
stillende Maade; Tillægsformen dannes ved at föje —ende til
Slammen, som altid er lig med den bydende Maades Enkelt
tal. Den fremsættende Maade har to Tidsformer, Nutidens og
Datidens, de andre Maader have kun hver én Tidsform. Nu
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tiden dannes ved at föje -er til de Stammer, som. ende paa en
Medlyd eller paa én af de aabne Selvlyde i og u; f. Ex. bier,
truer ; og -r til de Stammer, som ende paa y, ø, ö, e, o,
å, a. Talformer haves kun i den fremsættende og bydende
Maades Nutid, hvor den dog i daglig Tale næsten er gaaet af
Brug, og i Enstavelses Datider, som have en lang Selvlyd og
ende paa en Medlyd. Regelmæssig dannes Flertalet i fremsæt
tende Nutid ved at bortkaste -r, i bydende Nutid ved at föje -er
eller -r til Slammen ligesom i den fremsættende Maades Nutid
i Enkeltlalet, og i Datiden ved at tilföje -e.
1 Eideformen adskilles ikke Tal; men den fremsættende
Maade har to Tidsfornier, Nutidens, som endes paa -es, hvor
Handleformen har -er, og paa -s, og Datidens, som dannes ved
at lægge -es eller -s til Handleformens Dalid; de øvrige Maader
og Navneformen have kun hver én Form, som er lig med den
fremsættende Maades Nutid ; Tillægsformen endes paa-et eller-t,
ofte paa -en. Nutid og Datid i den fremsættende Maade og den
lidende Tillægsform ere Udsagnsordets vigtigste Bestanddele.

3) Böjningsmaader *).
Udsagnsordene kunne i Dansken henføres til 2 Böjnings
maader (Konjugationer), af hvilke den ene er mere simpel og
regelret, den anden mere kunstig og mindre regelret; enhver
af disse kan igjen inddeles i flere Klasser efter Dannelsen af
Datiden. Den forste Böjningsmaade, der danner Datiden paa
-de eller -le og derfor altid er (lerslavelsel, har tre Underklasser;
i den første er Datiden trestavelset og endes paa -ede; i den anden
er Daliden lostavelset og ender paa -de (eller te) ; i den tredie ligesaa men med Omlyd. I den anden Böjningsmaade er Datiden altid
enstavelsct og faar for det meste Omlyd. Efter Datidens og
Tillægsformens Selvlyd inddeles Udsagnsordene efter denne Böj
ningsmaade i 4 Underklasser; i den første Klasse er der ingen
Omlyd; i den anden Omlyd ¡Datiden; i den tredie samme Om
lyd i Datid og Tillægsform; i den fjerde forskjellige Omlyd i
*) Efter Monsters danske Sproglære.

Kbh. 1841.
2*
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Datid og Tillægsform. Følgende Oversigt viser den hele Ordning (Syslem):
Første Böjningsmaade.
Nutid.
Datid. Tillægsform.
1 Kl.
klager
klagede
klaget
2 KL
brænder brændte
brændt
3 Kl.
følger
fulgte
fulgt.
Anden Böjningsmaade.
1 Kl.
hugger
hug
hugget
2 Kl.
faar
iik
faaet
3 Kl.
strider
stred
stredet
4 Kl.
drikker
drak
drukken.
An m. 1. I første Böjningsmaade dannes den lidende Til
lægsform ved at foje -et eller -l lilStammen; men i den anden
endes den i Reglen paa -en, naar Navneformens Selvlyd for
andres, men paa -t ligesom i første Bojningsinaade, naar den
beholdes eller Tillægsformen sammentrække» ; f. Ex. hjulpen,
greben, nydt, bidt. De, som danne Tillægsformen paa -en, have
ogsaa en anden sideordnel Tillægsform paa -l (istæden for n),
der bruges som Intetkjön og i Sammensætning med har og faar.
Anm. 2. Den handlende Tillægsform paa -ende har
undertiden lidende Betydning; f. Ex. blæsende Instrumenter,
mit iboende Hus, den afholdende Avktion, den kommende Dag.
Anm. 3. Af de lideformede Udsagnsord forekommer sjeldcn en Tillægsform paa-edes; f. Ex. omgaaedes, det er lykkedes.
Anm. 4. 1 Udsagnsord, som have de flydende Medlyde 1
og r foran Endelsen, dannes den bydende Maade lig med
Navneformen; f. Ex. samle dine Tanker, tumle, forandre, van
dre (for. mit Ansigt).
Anm. 5. Den bydendeMaade mangler 1ste og 3die Person.

4) BtJjniugsmønslre.
Handleform.

1ste Böjningsmaade.
2den Böjningsmaade.
Fremsæltende Maade.
Nutid. Enkeltlal. jeg x
du > elsker
tager
han ’

vi
I
de
Datid. Enkelttal. jeg
du
han

i
>
/
;
>
'

Flertal.

.
>
'

Flertal.

vi
I
de

elske

tage,

elskede

tog.

elskede

toge,

Forestillende Maade.
Nutid. Enkelttal. jeg
du
han
elske
Flertal.
vi
I
de
Bydende Maade.
Nutid. Enkelttal. 2den Person elsk
Flertal.
2den Person elsker
Afledsformcr.
Navneform.
elske
Tillægsform.
elskende

lage.

tag.
tager.

tage.
tagende.

Iddeform.

Fremsættende Maade.

Nutid. Enkelttal. jeg
du
han
Flertal.
I
de
Datid. Enkelttal. jeg
du
11311

Flertal.

N
i
i
k

, ,
elskes

tages.

11 J
elskedes

toges.

I
1

vi
I

N
i
I
k
/
l

de

i
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Nutid.

Forestillende og bydende M a a d e.
elskes
tages.
A fledsform er.
lages.
Navneform.
elskes
elsket
Tillægsform.
taget.

5) Sammensætninger.
Da Udsagnsordene kun have saa faa Bøjninger, bruges ad
skillige Hjælpeord for ved Sammensætninger at erstatte de
manglende Former. De vigtigste Hjælpeord ere: skal, vil, har,
er, faar og bliver.
Skal og vil i Nutiden forbundne med en Navneform
betegne Fremtid (Futurum) eller Hensigt; skal med Bibegrebet
af en Pligt og Nødvendighed hos Subjektet; vil betegner blot
Fremtiden uden nogen Hensigt hos Subjektet, en Forudsigelse
af hvad der vil hændes ; f. Ex. jeg skal skrive, jeg vil gaa.
I Datiden (skulde og vilde) betegne de del eftertidige i
Forhold til andre Tider; undertiden den forestillende Maades
Nutid (se Konjunktiv).
Har og er forbundne med en lidende Tillægsform tjene
i Nutiden til at udtrykke Fornutiden (Perfeclum) o: det, som
tilhører Fortiden og er tilendebragt; f. Ex. Muhamed har kjendt
det Ny Testamente; nu er den Sag afgjort; i Datiden (havde
og var). til at udtrykke Førfremtiden (Plusqvamperfectum) o :
det, som gik foran det forbigangne; f. Ex. da dette Slag var
tabt, var alt tabt; han havde begyndt, da jeg kom. Har bruges
ved indvirkende Udsagnsord; er ved nogle uvirkende Udsagns
ord og ved alle lidende Udsagnsord. Ved nogle uvirkende Ud
sagnsord kunne baade har og er bruges med nogen Forandring
i Betydningen; f. Ex. han har rejst meget, han er rejst; han
har gaaet 3 Mil, han er gaaet ud; han har længe løbet forgjæves, han er løbet sin Vej. Har med en lidende Tillægsform
betegner undertiden Forfremtiden ; f. Ex. Naar jeg har læst, vil
jegSlegc.
Faar forenet med en lidende Tillægsform udtrykker For
fremtiden (Futurum exaclum) a : det, som nu ikke er sket, men
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som til en vis Tid vil være forbigangent; f. Ex. naar han selv
faar læst Bogen, vil han nok blive omstemt. Den samme Tids
bestemmelse kan ogsaa betegnes ved vil have og en lidende
Tillægsform.
Har og faar forenes undertiden med en Navneform for
at udtrykke en Forpligtelse; f. Ex. hvor meget har jeg at be
tale; jeg har noget at sige dem; du faar at sige mig.
Bliver bruges til at omskrive Lideformen (Passivum);
f. Ex. jeg bliver elsket, jeg blev elsket, er bleven elsket osv.
Ved Sammensætningen er bl e ven (bygt), tænkes blot paa en
indtraadt Begivenhed, men ved er (bygt) tænkes mere paa den
ved denne Begivenhed bevirkede Tilstand.
Anm. I. Naar den lidende Tillægsform sammensættes med
har eller faar, saa endes den paa t og böjes ikke.

Anm. 2. Adskillige andre Udsagnsord bruges ogsaa som
Hjælpeord. Saaledes udtrykkes den forestilleude Maade ofte
ved Hjælpeord; f.Ex. i Nutiden ved jeg maa, kan, skal, vil,
bör, tör, lad mig, gid jeg maa (elske); i Datiden: jeg
maatte, kunde, skulde, vilde, burde, turde, gid jeg maatte (elske);
i Fornutiden: jeg maa, kan, skal, vil, bör, tör have (elsket),
lad mig have, gid jeg maa have (elsket); i Fördatiden: jeg
maatte, kunde, skulde, vilde, burde, turde, gid jeg maatte
have (elsket).

6) Uregelmæssige Udsagnsord.
Nogle Udsagnsord kunne böjes efter to Klasser; f.Ex. kald
ede og kaldte; talede, talte; svarede, svarle; vækkede, vakte;
klang, klingede; gjaldt, gjældte; skjalv, skjælvede; tav, tiede;
brak, brækkede ; frøs, fryste; køs, kyste; nøs, nyste; (bruden,
brudt.) Andre böjes aldeles uregelmæssig; f. Ex. har (have),
havde, haft; vil (ville), vikle, villet; dør (dø), døde, død; sker
(ske), skete, sket ; tör, torde, tordet (= vove) ; tör, turde, tur
det (=have nødig); kan (kunne), kunde, kunnet; skal (skulle),
skulde, skullet; er (erc), var, været; faar (faa), fik, faaet;
gaar (gaa), gik, gaaet.
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Smaaord.

Af de øvrige Ordklasser, som alle indbefattes mider denne
Benævnelse, have kun Biordene en Gradböjning, som gjærne
er lig Tillægsordenes; f. Ex. smukt, smukkere, smukkest; nogle
ere uregelmæssige; f.Ex. tit, tiere, tiest; gjærne, hellere, helst;
for, først. Om Artiklen (se Ordklasserne).

7) Orddannelse.
Alle Ord ere enten enkelte eller sammensatte. De enkelte
ere fremdeles enten Slamord eller Afledsord. Orddannelsen
indbefatter altsaa l) Ordenes Afledning og 2) deres Sam.
mensætning.

Naar en almindelig Tanke, f. Ex. en Nægtelse, Fraværelse,
skal udtrykkes, modtager Stammen visse Forstavelser;
f. Ex. Udyd, Vanskabning, Samtykke, antage; men, naar
et Ord skal overføres fra e'n Klasse til en anden, gjiires dette
ved Endelser eller Omlyd; f. Ex. Dommer, Læser, Hand
ling, modig, voldsom, mørkladen; sprænger (af sprang),
sænker (sank), sætter (sad), lægger (laa), fører (fór), røger
(røg), beder (bed); Biord paa igen afkortes sædvanlig; f.Ex.
modig, stadig.
Sammensætningen kaldes blandet, naar dens sidste Del
er fremkommen ved Afledning og i denne afledede Form ikke
er brugelig; saaledes dannes Tillægsord; f. Ex. kortarmet,
selvstændig; og Navneord; f. Ex. Husholder, Vertshusholder. Sammensætningen kaldes r e n, naar to virkelig for sig
bestaaende Ord forbindes til e't enten saaledes, at den første Del
blot indeholder et Tillæg eller en Omstændighed ved den sidste,
eller den første Del staar i et virkeligt Forhold til den sidste
eller styres af denne; Exempter paa Tillægsforbindelser
ere: Staldbygning, Stormand, Selvhersker, Medgang, blegrød,
afsige; Forholdsforbindelsen kan ofte erstatte Mangelen
paa Forholdsformer; f. Ex. G.jenstandsforhold: Husholdning,
Aandedræt, Lovgiver ; Hensynsforhold: Brudeklædning, Nærings-
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•sorg; Tilbehør og Omstamdigliedsforhold : Ølglas, Juledag,
K.joleflig, Ordbog,Snigmord; Ejeforhold: Morbroder, Fodspor.
Forste Del af Sammensætningen kan underliden forandres
noget; f. Ex. ærgjerrig, Gudsfrygt, Præstegaard, Nattergal,
Fruerhund , l.ovcrdag, Fyrstendømme. Naar Forholdsord og
Biord, som begynde med i, sammensættes med Navneord og
Udsagnsord, bortfalder almindelig delte i i Sammensætningen;
f. Ex. gjennembøre, Modstand, gjentager, Stedfader. Mange
af disse sammensatte Udsagnsord kunne o^saa opløses, og
Smaaordct sættes enestaaende bag efter (ødsle bort, hugge af) ;
ofte forandres da Betydningen, saa at Sammensætningerne ud
trykke den figurlige eller overførte Betydning, og Smaaordet
adskilt fra Udsagnsordet den bogstavelige eller egentlige Be
tydning; f. Ex. indrykker, rykker ind; afstaar, staar af; over
sætter, sætter over; overgaar, gaar over; udtrykker, trykker
ud ; igjenløser, løser igjen.

lletskrivningslære.
1) Grundregler for dansk Retskrivning.
Iblandt de forskjellige Maader, hvorpaa man har søgt at
fremstille et Sprog for Öjet, er Bog-stavskriften den simpleste, naturligste og fuldkomneste. Den bestaar i at udtrykke
Sprogets enkelte Lyde, hver med sit Tegn, og at stille disse
Tegn, som kaldes Bogstaver, ved Siden af hverandre, eftersom
de enkelte Lyddele følge paa hverandre i Talen. Denne Kunsts
rigtige Anvendelse erdet, man kalder Retskrivning; og dansk
Retskrivning er dens rigtige Anvendelse paa Modersmaalet.
Grundreglen for Retskrivning i Almindelighed er, at hver
enkelt i^y«l i Sproget skal have et enkelt Tegn,

Lyd inaa
ikke udtrykkes ved flere sammenstillede Tegn ; f. Ex. å ved aa ;
ej heller en Forbindelse af flere Grundlyde ved ét Tegn; (ks
vedx;) ej heller én og samme Lyd ved forskjellige Tegn; (åved
aa og o; æved æ og c; s ved s og c; j ved j og g;) ej heller
forskjellige Lyde ved ét og samme Tegn; (ø og ö ved o;) og
endelig maa Længden og andre Biting ved Ordet ikke tilkjendegives ved de samme Tegn, som udtrykke Lydene (Bogstaver);
f. Ex. Uhr for Ur. Men da Dansken alt længe har haft et
Skriftsprog, kan sligt ikke opstilles som ufravigelig Grund
regel for den danske Retskrivning, men man maa for at for
staas almindelig slutte sig til Tidsalderens Skrivebrug. Under
søge vi nu denne nöjere, saaledes som den viser sig hos de
hverken flere eller færre ; altsaa en enkelt
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nyere endnu ikke til Litteraturhistorien hjemfaldne Forfattere,
de mest læste Blade og Tidsskrifter og overhovedet de Skrib
enter, som maa antages at staa midt i Tidsalderens litterære
Udvikling: da ville vi finde, at det vel hos disse er den ledende
Grundregel at udtrykke Lyden saa nær som muligt; men at der
ofte afviges fra denne Regels strænge Fordringer for i Skriften
tillige al udtrykke Ordenes Oprindelse, Stavelsemaal og Overensstemmelse.
Dog maa Bogstaverne
ikke af slige Hensyn stilles i en saadan Forbindelse, at den
rigtige Udtale skjules.

Anm. 1. Naar del hedder, at man skal udtrykke
Lyden saa nær som muligt, da er delte at forstaa saaledes, at man skal udtrykke den blandt dannede almindelige
Udtale, men ikke i alle sine Afændringer og næsten umærk
elige Finheder; saaledcs gjör man i Skriften ingen Forskjel
paa det haarde og bløde D, det höje og dunkle å osv.
Anm. 2. Ordenes Oprindelse kan være af en
dobbelt Art, den indre og den ydre. Den indre, som findes
indenfor Sproget selv, ligger enten i Sammensætning eller
Böjning eller Afledning, hvor man gjerne søger at beholde de
enkelte Ords eller Stamformens eller Stamordets Bogstaver
uforandrede, eller i det mindste at anvende Bogslaver, som cre
overensstemmende med hine ; den ydre findes især i Stamsprogel (Islandsken) og undertiden i Sidesproget (Svensken),
eller andre (beslægtede) Sprog. Den indre Oprindelse maa
foretrækkes for den ydre, den nærmere for den fjærnere, den
visse for den uvisse. Det følger af sig selv, at den sikre Ud
tale maa foretrækkes for Oprindelsen, eller at Overgang, som
er uregelmæssig i Tale, ogsaa maa blive det i Skrift; f. Ex.
Datter, Dølre.

Anm. 3. Med Hensyn til Overensstemmelsen, da gjældcr
den Regel, at Ord af ens Beskaffenhed biir og skrives
ens; saaledes er der Overensstemmelse ¡mellen Stift og Skrift,
drøfte og Løfte, Skaft og haft; ligeledes imellem Ordene fjendt
lig, mundtlig, egentlig, offentlig, ugentlig; fremdeles ogsaa
imellem Ordene Skipper (Skib), lytie (Lyd), hvilte (hvid),
Mitte (midt), goile (god). Derimod maa man vogte sig for at
ville antage Overensstemmelse, hvor denne kun er indbildt,
eller al ville fremtvinge en unaturlig Regelmæssighed i Sprogel.
Noget saadant sker dog hyppigt ved Brugen af det saakaldle

i Enden af Tilkegsord og Udsagnsord for al liIkjendegive et Slags Biijning,
soui ikke lindes i Sproget, eller følgende Begier:
1) Tillægsord paa i, o, u, y, aa, erholde slum! c i de Biijninger, hvor Tillægsord paa en Medlyd erholde lydeligt e;
2) EnslaVelses-Udsagnsord paa i, o, u, y, aa, « og de
deraf sammensatte erholde stumt e, saml -er, -es med stumt c
i de Tilfælde,, hvor Flerslavelscs-Udsagnsordene erholde lyd
eligt e, er, es ;
3) Flertalet af de tre Datider jeg lo, jeg laa, jeg saa er
holde stumt c.
Men 1) den Overensstemmelse, som saaledes tilvejebringes,,
er kun indbildt, da Ordene derved henføres til Klasser, hvor
til de ikke høre, og udrives fra de Klasser, hvortil Sprogej
paa det lydeligste har henført dem; f. Ex. en bly Dreng, el
bly Barn r bly Born osv. er overensstemmende med en, et
bange, ringe,, de bange, ringe osv., men ikke med en god.
Dreng, e.t. godi Barn, gode Börn osv.; ligeledes er jeg slaar,
vi staa, han staa! slaar! al slaa, j,eg forslaas, vi forstaas, han
forstaas! slaas! al forslaas ikk.e overensstemmende med jeg
sidder,, vi sidde, han sidde, sidder I at sidde, jeg kaldes, vi
kaldes, han kaldes! rives! at kaldes; thi disse Former dannes
forskjelligl efter Slammens forskjellige Endelser (se Sprog
læren) ;
2), skjjiles og,saa den riglige Udtale, da én Stavelse
(Terved’ ofte bliver betegnet paa samme Maade som
lo; f. Ex. i de Udsagnsord paa i og u, der i ¡Nutidens Enkelttal og bydende Flertal tiffoje -er, og i dem paa e, o, aa, y, ø,
der i Nutidens Enkelttal og bydende Flertal blot tilføje r;
som jeg befrier, truer, befrier! truer! skyr, dør, og jeg ser,
tror, gaar, ser! tror! gaar! skyr! dør! ligeledes i saadane
Ord som at si og al svie, at du og at kue, at du og en Due,
den snu og at faa Snue, gaar og gaaet osv.
ovcrcnsKiciiiiiieiide eller stumme e

Anni. 4. Man har ogsaa opstillet det som en Grundregel
al tage Hensyn til Tydelighed, saaledes al Skriften bliver lige
saa tydelig eller, om muligt, endnu tydeligere end Talen; men
forsaavidl delle ikke følger af de almindelige Begler; f. Ex.
i hvor og vor, ere og ære : kan man ikke tage Hensyn dertil,,
men maa skrive, del éns, som lyder éns.

2) Boçsiavrækkcii.
Vi have tvende lïogstavrækker, den saakaldle la«
og den saakaldle danske eller gothiske, der
dog begge svare, Bogstav for Bogstav, til hinanden og i Grunden
kun udgjöre én og samme, (den latinske,) der ved Omstænd
ighederne er opløst i to. Det er derfor i sig selv ligegyldigt,
hvilken af begge vi bruge; og mer end én behøve vi ikke.
Den latinske Bogslavrække er den oprindeligste, simplcste og
smagfuldesle, den er hurtig al skrive og i sin skrevne Form
meget lig den trykte; de store og smaa Bogstaver ligne hin
anden niere end i den gothiske; den er desuden udbredt saa
godt som over den hele Jord, medens de andre Folk saa nær
som Tyskerne, fra hvem vi lune faaet dem, have afskaffet de
gothiske Bogstaver; det synes derfor at der er störst Grund til
at bruge de latinske Bogstaver.
tinske

Baade i den latinske og gothiske Bogstavrække kunne Bog
staverne viere store og smaa. De store (litleræ majuseulæ)
og smaa Ilogstaver (ïitteræ minusculæ) ere i det væsent
lige de samme Træk, allsaa samme Tegn for samme Lyde. Det
er vedtaget i Dansken blot at bruge de store Bogstaver i Be
gyndelsen af Ord og at skrive med store Begyndelsesbogstaver:
1) Det første Ord af en ny Mening, allsaa efter en Punkt,
Spörgsmaalslegn og Udraabstegn, naar de slutte Sammen
hængen ;
2) Egennavne og Fællesnavne;
3) Stedordet I, samt De, Dem, Deres brugt for anden Per
son; i Brevstil ogsaa Du, Eder samt Ejestedordene for anden
Person ;
4) Undertiden ogsaa andre Ord, som den skrivende saaledes vil udmærke; f. Ex. mit Ja er lige saa godt som dit Nej.
4nm. .41 udmærke Navneordene med store Begyndelses
bogstaver er, som overflødigt, afskaffet tilligemed de gothiske
Bogstaver hos alle Folk, som bruge latinsk Skrift, undtagen
hos Danskv og Tyske.

3) Selvlydenes Betegnelse.
a) Æ-Ly den.
Æ-Lyden betegnes ved æ, naar den er lang, ved e, naar
den er kort; f. Ex. ær, er; Hær, Hest; læse, Vej; Væg, Her
red; Knæ, let; sær, Pen.
Undtag:
Æ-Lyden tegnes altid ved æ, naar Slammen efter sin Op
rindelse indeholder a eller aa, eller én af disse Lyde fremkom
mer ved Afledning eller Böjning; f. Ex. Ærme af Arm, be
hændig af Haand, fænge af fange, gætte af Gaade, Stæmpel af
Stampe, tænke af Tanke, Mænd, Gæs, Fædre, Tæer, lægger,
vækker, sætter, tæller;
derimod betegnes Æ-Lyden ved e, naar Stammen inde
holder et kort e eller i, uagtet Lyden ved Afledning eller Böj
ning er bleven lang; f. Ex. ere af er, Steder af Sted, (Stæder
af Stad,) Verk formedelst virke, den og det formedelst de.
Anm. Stavelserne æg og æv skrives altid med æ; f.Ex.
Hævn, Ævre forskjelligt fra jeg, Levnet, levret. For Over
ensstemmelsens Skyld skriver man Gæk, kæk, væk ligesom
Smæk, Bæk, Sæk; Sværd, Værd som Færd; Ært, Stjært,
Vært som Snært ;
Stavelserne æj og æm skrives altid med'c; f. Ex. ej, nej,
Vej, frem, bekvem, fornemc; undtagen hvor æm kommer
umiddelbart af am; f.Ex. skæmme afSkam; i Ordet Em (Dunst)
hores e-Lyden foran m.

6) Å-Lyden
betegnes ved aa, naar den er lang, men ved o, naar den er
kort; f. Ex. Vaar, vor; Aag, Od; Draabe, Hoffet; Vaaben,
komme.
Undtag:
A-Lyden betegnes altid ved aa, naar Stammen efter sin
Oprindelse indeholder a eller æ, eller én af disse Lyde frem
kommer ved Böjning eller Afledning; f. Ex. traadte af træder,
saalgte af sælger, haard formedelst hærde, Taande formedelst
tænde, Aadsel formedelst æde;

derimod betegnes A-Lydcn ved o i Old, Vold, Vox, voxe
og overhovedet de Ord, hvor A-Lyden kommer foran hl, rg
og lign; f. Ex. Trold, Skjold, hold, Told, Sorg, Borg osv.;
ligeledes betegnes A-Lyden ved o, naarStammen som kort var
betegnet med o eller efter sin Oprindelse eller Slægtskab inde
holder o, u, i, y, ø, ö ; f. Ex. Sproget af Sprog, fore af for,
vore af vor, kold formedelst Kulde, orke formedelst ørkesløs,
tilforn af fór, Soldat af Sold, (men Saald af sælde), Krog
(krøge).
Anm. 1. Den dobbelte Betegnelse af A-og Æ-Lyden grunder
sig paa Sprogets Oprindelse af Slamsproget. 1 dette betegne
des Lyden Æ altid ved E og Lyden A ( altid ved O ; f. Ex.
bera, bære; borit, baaret; men Æ og A tilkjendegive der et
Slags Tvelyde, der udtales næsten som a.j, aw; f. Ex. næra
(nære), og hårit (Haaret) lyde næsten som najra, hawrit. Da
nu Sproget i det 12te Aarhundrede baade i Danmark og Sverrig tabte alle Tvelyde, saa erholdt æ og á samme Lyd som è
og ó, men da Skrivningen ikke forandredes tillige med Ud
talen, saa fik man dobbelte Betegnelser for disse tvende Lyde,
og begyndte naturligvis snart at forblande disse dobbelte Be
tegnelser (e med æ, o med ä), efter at defes naturlige Grund,
den forskjellige Udtale, var forsvunden. Lydene é og ó findes
derimod ikke i Slamsproget, men i deres Sted atter to Tvelyde,
der skrives ei, ó og for os, som ikke have dem, kunne be
skrives at lyde omtrent som ej og ow. Ved Sprogets Over
gang til nuværende Dansk forsvandt ogsaa disse Tvelyde og
antoge Lyden af nuværende (dunkelt) é og ó ; f. Ex. bein, Ben,
sol, Sol; man fandt ingen andre Bogstaver at betegne disse ny
opkomne Selvlyde med end e og o, og saaledes erholdt da
disse Bogstaver en dobbelt Betydning, den oprindelige som æ,
å og den senere som é, ó. I ældre Dansk findes en Stræben
efter at ombytte dem med æ og å, hvor de have denne Lyd,
men denne blev fortrængt af lysk Brug, hvorved der i disse
Tegns Brug opstod stor Forvirring ; saaledes har man den
Urimelighed at der, det udtales som nær, Dræt, men skrives
som ser, set, hvilket nu næppe kan ændres. Man maa der
for lære adskillige Ord, som her, bedre, tjener, hæftig, Præst,
tæt ved Øvelse og betragte dem som Stamord ; det samme er
for den, som ikke kan Islandsk, Tilfælde med flere Ord, hvis
Retskrivning grunder sig paa ovennævnte ydre Oprindelse;
f. Ex. Hjærne, Stjærne, Sæng, Hjælm, Alvaar o. fl.
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A nm. 2. Fra del 14.de Aarhundrede begyndte man at be
tegne a-Lyden ved aa, hvilket uiaaske er foranlediget derved,
at man tidligere havde ndtrykt denne Lyd ved al fordoble Tværslrægcn paa den Rune, hvormed man betegnede a; men endnu
Kristian den 4de skrev i Almindelighed a for aa. A er en
Figur, som fra Tyskland blev indført i danske Haandskrifter i
Sprogets 2den Periode; fra Danmark kom den til Sverrig og
blev der almindelig efter Unionens Ophør; 1743 foreslog Höjsgaard dens Gjcnindførelse i Danmark; men den var næppe al
mindelig bckjendt her, für den blev det ved Rask.

c) De øvrige Selvlyde.
For disse gjælder den Regel: skriv altid den Selvlyd, som
høres; dog pleje ø og ö at udtrykkes ved samme Tegn.
Undertiden ligger Lyden ligesom imellem tvende nærgrændsende; f. Ex. imellem æ og e, e og i, a og o, o og u, ø og y.
I saadanne Tilfælde maa man sammenligne de tvivlsome Lyde
med andre, hvis Udtale er tydelig og bekjendl; saaledes sam
menlignes mere med være; ved, Smed med Spid, til, Ting;
hvor, ifjor, more med vor, naar, Taare; onde, Bonden, Mos
set med unde, Bunden, bunden, Blusset; Bytte, Rygte med
Bøtte, røgte; enkelte Tilfælde maa afgjöres ved at tage Hensyn
til Oprindelsen; f. Ex. gjerrig, vil, bullen (Byld), Kys, Støtte
(Stød), Skytte (skyde), Kløgt (klog), trussen (fryse), Kunst,
(kunne), o, ti.

4) Medlydenes Betegnelse.
Hovedreglen er, at disse skulle betegnes efter Lyden ved
de tilsvarende Tegn.

Haar de og bløde Medlyde.
Disse maa betegnes efter Udtalen; f. Ex. Haab, op; Slags,
Verks; tyg, tyk; begge, Bække; redde, rette; sagde, sagte;
lagde, lagte; gjorde, gjorte; undertiden ere b og g saa stærk
lydende, at de vanskelig kunne skjelncs fra de tilsvarende p

37__
og k; f. Ex. tabt, skabt; knapt, skarpt; Tabs, Ribs, Dybs,
Haabs, Kræbs; Taps, Raps, Tops, Torps; stygge, Vagt, trygge,
hugge, bygge; Stykke, vakt, trykke, plukke, Stykke; i saadane
Tilfælde maa man tage Hensyn til Oprindelsen; f. Ex. næbbes
af Næb, næppe af knap, Vagt af vaage, vakt af vække; under
tiden agte paa andre Former af Ordene, hvor Lyden viser sig
tydeligere; f. Ex. Lugt, Lugten, lukt, lukker.
Ved Afledning gaa de bløde b, d, g otte regelmæssig over
til de tilsvarende haarde p, t, k; og ligeledes det bløde v, saavel ved Böjning som Afledning, foran t over til f. I alle disse
Tilfælde forkortes en lang Selvlyd; f. Ex. Hob, hyppig;
Skib, Skipper; Vid, vittig; god, gölte; svag, svække; stiv, stift;
have, haft; skrive, Skrift; rive, Ritt; give, giftig; drive, Drill.
Den bløde K- og G-Lyd betegnes ved kj og gj foran a, ä,
o, u, e; f. Ex. gjaldt, Skjold, Gjord, skjule, Gjed, foran i og
y indskydes aldrig noget j ; foran æ, 0, Ö indskydes j, naar
Roden ellers i Dansken har j ; f. Ex. gjöre, gjælde, skjælve.

6) Samme Lyd betegnes ved flere Tegn.
Il-¡Lyden

betegnes ved K ikke ved C eller Q; altsaa Kanon, Akcise, Ka
rakter, Kanceli, bekvem, Kvinde, Kvast, Kvarter; ks betegnes
ved X, naar s hører med til Stammen og ikke er kommen til
ved Böjning, med mindre denne er fordunklet; f. Ex. Marks,
Bæks; Oxe, strax, Lax, Sax.
Ji-Uyden

betegnes med j baade foran og efter en Selvlyd; f. Fx. ja,
Mjød, Hjærte, stjæler; Vejr, Sejr, Möje, föje, Öje, arbejde;
i nogle Ord ved g; f. Ex. jeg, Egn, regne, Dögn, Brægne,
Degn; men dette er som oftest kun Tilfælde med Stavelserne
ej, æj, öj, hvor endnu et n eller 1 kommer efter i samme
Stavelse ; f. Ex. Hegn, Egn, Negl, Tegl. Denne Lyd bör ikke
betegnes ved i og er let at skjelne fra I-Lyden; f. Ex. lagt
tager, Jagt; ialt, gjaldt; Stierne, Stjærne; færøisk. Troje;
Ruin, huje; overtroisk, Oktroj.
3
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V-Kiyden

betegnes ved v baade foran og efter en Selvlyd; f. Ex. Varme,
Vrede, Liv, Ævne, Gavn, Havre, tavs, Evropa, grov, flov, Plov,
Lov, Tov, Lav, Have, tav ; den skjelnes let fra u ; f. Ex. uagt
som, Vagt; Tuer, tvær; suede, svede; Alcuter, Levnet; men det
bløde v betegnes undertiden fejlagtig med u.
S-I<yden

betegnes ved s; f. Ex. save, hæs, Prins, Provins, Lanse, Duo
des; i Begyndelsen og Mitten af mange Ord af fremmed Op
rindelse betegnes den (for al tilkjendegive Oprindelsen) ved C ;
f. Ex. Cirkel, Centrum, Ceremoni, Princip, Discippel ; men z
bör ikke bruges i Dansken; altsaa Sefyr, sirlig, Sone.

c} Medlydenes Fordobling.
En Medlyd skrives dobbelt, hvor den høres dobbelt. En
Medlyd, som slutter en kort betonet Stavelse, høres og skrives
dobbelt foran en Medlyd; f. Ex. alle, Kamme, oppe, Straffe;
dog fordobcls h, j og v ikke. Bigtighcden af denne Medlyds
fordobling føles bedst ved at sammenligne saadane Ord som
Pote og Potte, Huler og Huller, Fader og Fadder, læger og
lægger, vise og visse, spile og spille, hele og kriminelle, Kavtcler og Hoteller, Gramåtikcr og Gramatikker osv. I de
Tilfælde, hvor Selvlyden bortfalder, som den fordoblede Med
lyd skulde falde over paa for at udtales dobbelt, dér bortfalder
ogsaa Fordoblingen, og Medlyden skrives enkelt, være sig i
Enden af Ordene eller foran en Medlyd; f.Ex. Vid, lig! Kamre,
gamle, fordoble, sikre, ofre, Døtre, stikle, bitre, lutre. Ejeformen af fremmede Egennavne paa -us og -es skrives sædvan
lig us’s, es’s; f. Ex. Kroisos’s, Moses’s.
I sammensatte Ord skrives i Almindelighed hver Del, som
den skrives særskilt; f. Ex. iagttage, ialt, Landsby, Godlhaab,
Frugttræ, alene, tilfredsstille; undertiden kunne nogle Lyde ved
Sammensætningen opsluges eller gaa over til beslægtede (assi
mileres); da har man i Skriften at rette sig efter Udtalen;
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f. Ex. Handske, Læsø, Jylland, Naskov, Sjælland, Laalland
(laag, lavt, Land).

d) Medlyde som skrives uden at høres
i Udtalen.
Da Medlydene aldrig betegne nogen egentlig Lyd, men kun
Afdelinger eller Grændser for Lydene, saa kan man uden at
skjule den rigtige Udtale anbringe en Medlyd, som i Folge
Forbindelsen ikke kan lyde. Paa denne Maade bruges dog kun
d og h som et etymologisk Mærke paa Stamformen eller Stamordet.

»
beholdes foran s, sk, st, t, naar del oprindelig borer med til
Stammen i Dansk; f. Ex. hedt, hvidt, beredt, Handske (af
Haand), Skridt (af skride), Brædt (af Bræde), vidst (af vide) ;
men intet d bör indskydes, naar del ikke horer med til den
danske Stamme; f. Ex. kysk, Søskende, hviske, vaske, granske,
Sans, Dans, Lanse, Provins, skilt (af skiller, men spildt af
spilder), vant (af vænner, men vandt af vinder), vent (af
venter), hent (af henter, men vendt af vender).
Naar en Medlyd, navnlig r, 1, n kommer imellem Selv
lyden og d, hores d mindre lydelig ; for at vide hvor det skal
skrives og hvor det skal udelades, har man at agle paa Op
rindelsen og Ordets Form, naar en Selvlyd følger efter; f. Ex.
kan (kunne), Vand (Vande), vend (vende), værd (værdig),
vær (være).
H

beholdes foran v og j i Begyndelsen af Ordene, hvor det findes
i Stamsproget og udtales i den jydske Sprogart; f. Ex. Hval,
Hværv, hver, Hvid, hvor, Hjald, Hjærte, ihjel, Hjort, Hjul,
Hjörne, hvo, hvem, hvad, hvis, hvi, hvilken, hver, hverken,
hvor, Hvalp, hvas, Hvede, Hvepse, Hverv, hverve, erhverve,
hvælve, hvæse, hvid, hvile, hvine, Hvirvel, hviske, hvisle. Des
uden anbringes det i mange fremmede Ord som et etymologisk
Mærke efter t og r i Begyndelsen og Millen af Ordet; f. Ex.
3*
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Tlieolog, Atheist, Arithmetik, Rhythmus, Myrrha; men ikke i
indenlandske Ord undtagen i Ordet thi.

5) Tonetegn.
I Almindelighed behøver man ikke i Dansken at betegne
Stavelsemaalet og Betoningen, da disse maa forudsættes bekjendte hos enhver Læser. Til i enkelte Tilfælde at betegne
Betoningen, har man det brede (") og det skarpe Tonetegn C),
af hvilke man dog sjælden bruger andet end det sidste; dette
kan man og give en forandret Stilling ('), naar det slaar over
det aabne ô og é. Undertiden kunne disse Tonetegn med For
del bruges, naar to forskjellige Ord have samme Grundlyde; i
saa Fald plejer man kun al lonetegne e't af dem ; bred Beton
ing betegnes da ved det brede, skarp Betoning ved det skarpe
Tonetegn. De Ord, som af nævnte Grund i visse Forbindelser
for Tydeligheds Skyld kunne have Tonetegn, ere: dels nogle
danske Ord, naar de ved Betoningen adskilles fra andre tone
løse Ord, eller de ved langt Stavelsemaal adskilles fra andre
Ord, der vel have samme Betoning men kort Stavelsemaal ;
dels nogle fremmede Ord, som ved de betonede Endelser e, et,
en, er, el, es, ens ere adskilte fra danske Ord, der regelmæs
sig have de samme loneløse Endelser; de vigtigste ere: én, ét
(Talord), dé (Stedord), den (Stedord), dér (Biord), véd (Ud
sagnsord), Rós (Berømmelse), fór (rejste), de fôre, sid (Tillægs
ord), lig (Tillægsord), vis, vist (af vise), viste (af vise), For
visning, vár, en Brúd, Dúg, dû, kyste (af kyse), nys (af nyse),
Fyr, at faa, le't ; Forstavelsen for i nogle Ord, hvor den har
Tonen: Forfald, Forlægger, fornem, Forklæder, Forret, For
skærer, Forlag, Forsætter, Formand, Formand; Idé, Allé, Armé,
Kornet, Korset, Ballet, Kvarter, Manér, levér! Planét, Duet,
gemén, Duel, Potens, Icve're, klarére o. 11.
Naar man af én eller anden Grund vil betegne Stavelse
maalet, da kan man betegne en lang(-)og en kort Stavelse (“)
ved at sætte et Mærke over Selvlyden ; f. Ex. Empedokles, Mode.
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Anm. 1. Stavelsens Længde har man søgt at betegne ved
understøttende h, understøttende e ogMedlyds-Fordobling efter
følgende Regler:
a) Stumt h bruges i Udraabsord, som aa! i! samt i Ord som
Læn, Red, Sal ; (men dette er overflødigt, og bruges i Al
mindelighed nu kun i Ordet Uhr).
b) Understøttende e findes:
1) overalt i Enstavelses-Udsagnsord paa e;
2) i Navneord, naar de ere Enstavelsesord, der ende paa
en Selvlyd; naar de ere Flerstavelsesord, der ende paa en
betonet Selvlyd især i ; og i Ejeformen af alle oprindelig
danske Ord der ende paa en Selvlyd;
3) efter a, o, ø i Stavelser, der ende paa en Medlyd;
dog i Almindelighed kun foran et haardt eller flydende
Bogstav og foran b, v, d, g kun i enkelte Tilfælde for at
undgaa Forvexling.
c) Medlyds-Fordobling anvendes paa e, i, u i Almindelighed
kun foran et haardt eller flydende Bogstav og foran b, v,
d, g kun i enkelte Tilfælde for at forebygge Forvexling.
Men ligesom man i Dansken aldrig bor bruge stumme
Selviyde, saaledes er en slig Fordobling saaveisom Understøt
telse al forkaste; thi
1) foraarsager den stor Uoverensstemmelse; først mid
tages fremmede Ord, f. Ex. System, Papir, Natur, Matador;
men fra denne Undtagelse undtages igjen Karakter, Kanel, Stil,
Vin, Kur; dernæst midtages nogle indenlandske Ord: min, din,
sin, Hjul, Skjul, Urt, stor, Spor; endelig undtages de Tilfælde,
hvor Selvlyden formedelst Endclillæg efter den almindelige
Stavebrug kommer til at slutte Stavelsen ; f. Ex. Benet, Skrinet,
Huset, de fore; men herfra midtages igjen Roning og Syning.
Herved blive selvsamme Lyde ikke blot i analoge men i selv
samme Ord skrevne forskjellig; f. Ex. Trosbekendelse, Ma
tros; Bysbarn, lys; Jomfrus, Riges; en Sagas, et Riges; Sten,
Stene; Ben, Bene osv.;
2) den skjuler Udtalen, da man ikke kan skjelne hvad der
er en og hvad der er lo Stavelser; f. Ex. Ler, Leer; Ro, Roe;
Ros, Roer; etVridlbor, en Eneboer; Røveri, Materie; Geografi,
Historie; en Ten, Sneen; jeg ser, en Seer; jeg 1er, en Leer; en
Bi, at bie; en Gru, at grue; en Bro, en Duc; en Ble, Bleer; en
Le, Leer; en Bro, Broen, Broer; en By, Byen, Byer osv.
Anm. 2. P. Syv var den første, som foreslog „at sætte et
tegn over dend vokal, som skulde holdes længe paa“ ; men man
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vedblev efter Erik Pontoppidans Exeinpel at bruge Vokalfor
dobling og understøttende e. Hojsgaard foreslog et kunstigt
Tonetegningssystem.
Dette blev fuldstændigere udviklet af
Rask, som brugte forannævnte Tonetegn ; disse ere lier brugte
overensstemmende med det i Madvigs latinske Grammatik ud
viklede simplere og naturligere Skema (se foran S. 8).

6) Skilletegn.
a)

Stavelser.

Naar man vil afdcle Ordene i Stavelser; f. Ex. ved Ordenes
Deling i Enden af en Linie: bruges Biudeteg-net (-). Denne
Deling bestemmes alene efter Udtalen; f. Ex. Vand-rende og
Van-drende; sammensatte og afledte Ord deles, ligesom de ere
sammensatte; f. Ex. Kop-ar, Ven-inde; en Medlyd imellem to
Selvlyderegnes i Almindelighed helst til den ferste; f.Ex.Nøg-el,
Sad-el, Oj-e; (men efter den almindelige Slavemaade regnes
Medlyden til den sidste Selvlyd, naar den ikke er j eller x.)

6)

Sammensætning og Sammenstilling.

To eller flere Ord, som ere sammenstillede til e't Ord,
skulle ogsaa skrives ud i él; f. Ex. Altertavle, Skrivetøj, iværk
sætte; men imellem lange og dobbelte Sammensætninger skrives
Bindelegnet; f. Ex. Guld-Dameuhr, filosofisk-juridisk Under
søgelse, Kvæg-, Heste- og Krammarked.
To eller flere Ord, som ere sammenstillede for at ud
trykke et enkelt Begreb eller Begrebsforhold uden at sammen
sættes, skulle ikke sammenskrives. Opholdet imellem forskjellige Ord betegnes i Skrift ved et lille Mellemrum imellem Ord
ene. For al bestemme, hvad der er Sammensætning og hvad
der er Sammenstilling, maa man tage Hensyn til Betoning, Böjning og Ordenes Begreb; f.Ex. Betoningen viser næsten al
tid, hvor Navneord, Tillægsord, Tillægsformer og Udsagnsord
skulle skrives i ét; f. Ex. en Rigsbankdaler, daarekistegal, iöjnefaldende; Bøjningen viser, at man skal skrive hvo som
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helst (hrad som helst) og halvanden (halvandet); selv femte
maa ikke sammenskrives, da det ikke udtrykker noget enkelt
Begreb; ligeledes afhænger det af Ordenes Begreb, hvor man
skal skrive overalt, engang, saasnart, og hvor man skal skrive
over alt, e'n Gang, saa snart.
Naar Forholdsord sættes foran Navneord og Tillægsord
forat erstatte manglende Biord, bör saadane adverbielle
(biordagtige) Udtryk ikke sammenskrives; f. Ex. i Stand,
ved Magt, i Øvrigt, med mindre, i Live, i Tide, til Bords, i
Aar, i Dag; derimod sammenskrives slige Udtryk, naar Hoved
ordet taber sin sædvanlige Betydning og Brug, som det har
udenfor Sammensætning ; f. Ex. underhaanden, overhovedet,
itu, især, islæden ; ligesaa naar Hovedordet aldeles ikke bruges
som selvstændigt Ord; f.Ex. igjen, iflæng, ifjor, ihjel; ej hel
ler bör Ordene adskilles, naar de ere korte og forbindes saa
hyppig, at man ligesom har glemt, at de egentlig ere toOrd;
f. Ex. ligesom, ligesaa, ogsaa.
Forholdsord og Bindeord, som ere dannede ved Sam
menstilling, skrives ligeledes ud i e't, naar den sidste Del er
ubekjendt eller forældet, og gaaet ud af sin oprindelige Ord
klasse; f. Ex. igjennem, iblandt, imod, formedelst, fordi, omendskjönt; ogsaa naar de bestaa af Smaaord og ere dannede
derved, at sidste Del af Sammensætningen er bortfalden; f.Ex.
saalænge (som), saasnart (som) ; derimod i Forhold til, med
Hens.vn til, i Følge, i Fald.

c)

De större Opholde i Talen

betegnes ved Sætningstegnet, Ledtegnet, Delingstegnet og Slut
ningstegnet.
Sætningstegnet (Komma (,])
anbringes 1) imellem to sammenhørende Sætninger, om endog
den ene ikke er fuldstændig; dog kan en ufuldstændig Sætning
tilföjes ved og, men og lign, uden Komma; 2) foran og efter
en Apposition (Samstilling); med mindre de samstillede Ord
ere at betragte som ét Begreb; 3) foran og efter et Indskud;
4) imellem sideordnede (koordinerede) Ord, der staa vedSiden
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af hinanden uden Bindeord; dog forbindes det sidste sædvanlig
med det næst sidste ved og, eller og lignende uden Bindeord,
med mindre det er flere sideordnede Tillægsord, hvoraf del
sidste med det Navneord, hvortil det svarer, danner e't Begreb;
f. Ex. den tapre, navnkundige, sejerrige franske Hær.
lædtegnet (Semikolon [;])
bruges 1) imellem de forskjelligc Led af Forsælningen og Efter
sætningen, især naar disse have flere ved Sætningstegnct ad
skilte Dele; 2) naar et Led tilføjes, som begrunder, indskrænker
eller udvider den foregaaendeTanke; anvender den paa enkelte
Tilfælde, oplyser den ved Exempler, eller udtrykker en Mod
sætning; 3) overhovedet imellem saadanne Led eller Dele af
Talen, som ere saa løst forbundne, at Sætningstegnet vilde være
for lidet; f. Ex. han foreslog de Anstalter, som bleve gjorte;
han svarede kjækt, da man opfordrede Byen til Overgivelse;
han sparede hverken Liv eller Formue men stred som en Helt.

ISelingstegnet (Kolon [:])
bruges 1) til at adskille Forsætningen fra Eftersætningen, især
naar enhver af dem bestaar af flere Led; dog bruges ogsaa (—,)
dertil; 2) foran en Opregnelsc og Anførelse; bestaar denne af
en ny og vidtløftig Sammenhæng, skrives et stort Begyndelses
bogstav efter Delingslegnet.

Slutningstegnet (Punktum [.])
bruges, naar Meningen er til Ende. Det samme Tegn bruges
ogsaa som Forkortelsestegn, hvorefter man endnu kan anbringe
et Skilletegn, dog ikke letlelig (:).

De øvrige 6 Skilletegn,
som tjene til at tilkjendegive Sætningens Natur, kunne kaldes
Foredragstegn. S p ö rgs m a a Is tegn (?) og Udraabstegn (!) bruges, det første, naar et Spörgsmaal, det sidste,
naar et Ddraab er til Ende. Dersom Meningen er til Ende,
anbringes intet Slutningstegn men stort Begyndelsesbogstav ef
ter disse. In dskuds tegn et () betegner et Indskud, ofte et
enkelt Ord, som kunde være borte uden at forstyrre Meningen.
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Anførelsestegnet („ “) anbringes foran og efter det, man
anfører som en andens egne Ord. Ved Tankestregen (—)
gjöres Læseren opmærksom paa noget vigtigt eller uventet.
Afbrydelsestegnet (... eller —) viser, at noget er udeladt.
Anm. Der gives adskillige Mærker og Forkortelser; til
de første høre Afkorielsestegn (Apostrof [’]), Forklaringstegn
(o :), Kvadrattegn (□), Dødstegn (+) og Paragraftegn (§); af
de sidste ere vore Taltegn (en indisk Opfindelse) de vigtigste.

Tillæg.
1) Fremmede Ord.
Naar fremmede Ord have antaget dansk Udtale og Bøjning
og de i Henseende til Afledning og Sammensætning behandles
som andre danske Ord, hvormed de maa anses for at være
overensstemmende, betragtes de i ét og all som danske, og
skrives altsaa efter den danske Udtale, som de have faaet;
f. Ex. Biskop, Skole, Kasse, Krønike, Manøver, Møbel, Butik,
Residens. Men saalænge fremmede Ord vedblive at være frem
mede, maa de skrives paa samme Maade som i det Sprog,
hvorfra de maa antages at være komne ti[ os; f.Ex. Bataillon,
Etage, partout, jaloux, Vaudeville. Dog betegnes det græske
Ki (latinsk Ch) og det latinske C foran a, o, u, foran en Med
lyd og i Enden af et Ord, hvor det i Latinen har K-Lyden,
vedK; f.Ex. Karakter,Ekko,Epoke; det græske Fi (latinskePh)
betegnes ved F; f. Ex. Elefant, Fysik, Profet; i Overensstem
melse hermed skriver man og Salme, katekisere og lign.
Ogsaa forandres Ordene ofte i Enden, især for at kunne
modtage dansk Böjning; f. Ex. det latinske ns, a, um (gr. os,
a, on) bortkastes ofte ligesom det iranske stumme c i Enden
af el Ord; f. Ex. Gramalik, Proces, rar; da forvandles det
latinske t ligesom den franske Slulningsendelse' ce til s efter
en Medlyd, men til ts efter en Selvlyd; f. Ex. Audiens, Allians,
Differens; Horats, Fundats, Justits; i Mitten af Ordet plejer
man al beholde t, hvilket altsaa maa læses snart som ts; f.Ex.
Nation,Motion; snart som s; f.Ex. Direktion, Aktion. I nogle
Tilfælde have vi dog ds efter en Selvlyd; f. Ex. Plads, Palads,
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Buskilds, spadsere. I Ord, som ligefrem cre optagne af del
tyske Sprog eller cre fælles for begge Sprog, svarer iiu og eu
til öj ; f. Ex. Söjle, Pröjscn; au lit aav eller ov; f. Ex. flov
eller flaav; stumt h, understøttende c og Selvlydsfordobling
falder bort; f. Ex. Aner, gedigen, Slat; ch lil k eller g, cbs
til ks, chl lil gi; f. Ex. sikker, Magt, Voks, Pagt; v til F;
f. Ex. Folk; sell til sk, skj og foran Medlyde lil s; f. Ex.
Skalk, Skjelm, Sne; tsch lil sk; f. Ex. tysk (deutsch), Pisk
(Peitsche), klaske (klatschen).
Overhovedet bruges en stor Del fremmede Ord, som vel
efterhaanden have antaget dansk Udtale og Bøjning, men dog
staa i Sproget som enkelte og afbrudte uden nogen synlig Op
rindelse og uden Alledsord eller dog kun med faa og altsaa
maa fremdeles betragtes som fremmede; f. Ex. Løjtnant (Lieu
tenant) , Kaplejn (Capilain) ; hvorvidt saadanne Ord skulle
skrives efter den danske Udtale, maa i mange Tilfælde be
tragtes som en Smagssag. De franske Ord cre de, som i denne
Henseende foraarsage den slorslc Vanskelighed; med Hensyn
til Udtalen af dem ere følgende Overgangslove de vigtigste:
ai gaar over til æ; f. Ex. militær, prekær; cu lil ø; f. Ex. Di
rektør, Traktør; oi til o; f.Ex. Kontor, ou til u; f.Ex. Butik,
Guvernør; u til y, ofte til u; f. Ex. Uniform ; au og eau til aa;
f. Ex. Byraa (Bureau), Saavegarde; qv i Begyndelsen af Ordet
til kv; f.Ex. Kvalitet; i Slutningen lil k; f. Ex. Butik, Paryk;
gu til g; f. Ex. Geridon; ch lil sk (eller sj); f. Ex. Skæf (Chef),
Marskandiser, Marskalk, skikanere; det bløde 1 (il, ille) lil Ij
(eller llie); f. Ex. Talje eller Tallie, Delalj eller Delallie; gu
lil nj (eller unie); f. Ex. Kastanje eller Kastannie, Spanjeu
eller Spannicn, eu Kampanje.
Anm. 1. Forfædrene brugte al behandle fremmede Ord,
som optoges i Sproget, som danske; men fra 1760 begyndte
man at indføre den Skik at skrive fremmede Ord paa fremmed
Vis. N. M. Petersen har i sin danske Orddannelseslære 1826
nærmere undersøgt dette Æmne og opstillet Regler for, naar
fremmede Ord kunne betragtes som optagne i Sproget.
Anm. 2. Egennavne. Steders, Folkeslags og Personers
havne, som have faaet dansk Udtale, beholde i Skrift den Form,
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hvorunder de cre almindelig bekjendte; f. Ex. Sverrig, Frank
rig, Brunsvig, Paris, Pröjsen, Moses, Tclemak, Athenen; der
imod maa Egennavne, som ved Omklædning kunne blive ukjendelige, helst skrives efter den Bogslaveringsmaade, de Folk og
Personer, der føre dem, følge; f. Ex. Manchester, Newton,
Pichegru; saaledes ogsaa græske Navne; f. Ex. Makedonien,
Foinikien, Kypern, Fcidias. Ganske fremmede Navne paa fjærne
Folk eller Lande indrette vi efter vor Udtale og Skrivebrug;
f. Ex. Ginea, Asjantierne. Navne paa nu levende Personer ere
disses Ejendom og maa behandles som saadan.

2) Retskrivniiigens Historie.
a) De fire første Perioder.
Det danske Sprog har udviklet sig af det oldnordiske Sprog,
som under Navn af dansk Tunge fordum taltes i hele Norden;
som egentligt Skriftsprog begynder det kort efter Kristendom
ens Indførelse eller omirent 1100. I dets Udvikling antager
N. M. Petersen
)
*
fire Perioder naturligvis uden skarpe Grændser,
i hvilke Sproget efter flere Forandringer gik over til nuværende
Dansk: 1) ældste Dansk fra 1100 til 1250;
2) ældre Dansk (1250—1400); i disse er Ordforraadet og
Ordforbindelsen endnu den gamle, men Sproget forandres især
med Hensyn til Bojningssystemet;
3) gammel Dansk (1400—1530); i denne bevirker Mæng
den af de indstrømmende Tyskere stor Forandring og Gjæring,
af hvilken omsider del nuværende Dansk fremgik; Sproget
bliver blødere især formedelst Folkets undertrykte Tilstand;
f. Ex. p imellem tvende Selvlyde forvandles til b, t til Ih eller
dh; k til gh eller g; man optog lyske Ord og forkastede eller
glemte mange gamle herlige Kraftudtryk;
4) fra 1530 til 1700 vandt Sproget Fasthed i Formerne
ved gramalikalsk Bearbejdelse ; Overgangen fuldendes.
Med Kristendomen indførtes ogsaa den latinske Bogstav
skrift. Dennes Anvendelse foraarsagede allerede fra Begyndelsen
*) Det Danske, Norske og Svenske Sprogs Hist.
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nogen Uregelmæssighed, som tildels endnu ikke er forsvunden,
da den latinske Bogstavrække ikke ganske passer til del danske
Sprogs Lyddele, i det den dels har Tegn for Lyde, som ikke
findes i Dansken, dels ikke har Tegn for alle det danske Sprogs
Lyde, hvortil kommer den Omstændighed, at man undertiden
i Skrift vedblev al beholde Betegnelsen, uagtet Lyden efterhaanden var forsvunden af Sproget; Exempter paa dette sidste
ere thi (li) Dbgn (Diijn), Kristendom, Dom (dam). Saaledes
ere de 4 Bogstaver c, x, z, q egentlig overflødige i Dansken;
deres Brug har derfor til forskjellige Tider været omtvistet og
er aftagen især efter Sy vs Tid. Dm Betegnelsen af e, æ, o, å
er foran talt. Til at betegne 0- og ö-Lyden opfandt man Fi
guren 0; senere kom (del tyske) ö til. Til de tvende Medlyde
j og V havde Latinerne ikke egne Tegn men udtrykte dem ved
Selvlydstegncne i og u; vore Forfædre derimod betegnede v
ved samme Rune som f, nemlig ved fe. Ved Indførelsen af den
latinske Bogstavrække i det gamle Norden erholdt eller beholdt
f, der traadte i Stedet for fé, Lyden af v efter en Selvlyd; men
ved Oldsprogets Overgang til nyere Dansk glemte man den
oldnordiske Retskrivning og kjendte kun f fra Latin og Tysk
som cf; man fandt derfor delte Bogstav alt for liaardt til at
udtrykke Lyden, især da man var kommen i den Uvane at for
doble det, og greb da til det Middel at tilföje u (eller v) snart
for snart bag ved for at vise, del var det bløde f, man mente,
det vil sige v. Da endelig Adskillelsen af u og v blev al
mindelig især ved Peder Syvs og Erik Pontoppidans Bestræbel
ser, afskaffedes fï'v. Adskillelsen af j og i blev allerede 1586
fremsat af Jakob Madsen, senere af Syv og 11.
Naar undlagcs slige Uregelmæssigheder, som fulgte med
Indførelsen af en Bogslavrække, som ikke var opfunden for
Sproget, var Retskrivningen i de lo første Perioder simpel og
naturlig; endnu i ældre Dansk hører Selvlydsfordobling til Und
tagelser, formodentlig fordi man endnu efter Sprogets natur
lige Slavemaade regnede Medlyden til den foregaaende Selvlyd ;
derimod udbredtes Selvlydsfordobling, og h brugtes dels som
el Tonetegn dels ved Medlyde for at betegne den blødere Ud
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tale; f. Ex. och, brefh, gighæ, mælh. I tredie Peiiode log den
lyske Bogstaveremaade Overliaand ; Fordobling af Vokalerne
bruges almindelig til at udtrykke deres Længde; f. Ex. roo,
too, deø ; Konsonanlfordoblingen er brugelig med og uden Be
tydning; overhovedet bruges en Mængde overflødige Bogstaver;
f. Ex. siidheu (siden), guodh (god), gaulle (Gave), thiidt (did) ;
understøttende c er ikke sjældent i Milten af Ordene. Kort
efter Reformationen findes en simplere Retskrivning hos nogle
Forfattere; f. Ex. Kristjern Pedersen; men snart begyndte man
igjen at kunstle paa Retskrivningen især formedelst Efterabelse
af Tysken. Fra 1G63 forbedredes Retskrivningen igjen noget
ved Peder Syvs Bestræbelser; men ved Siden deraf spores og
saa Indflydelsen af den tyske Betegnelse; saaledes beholdt man
ikke blot Selvlyds-Fordoblingen til at betegne Stavelsens Længde,
men overensstemmende og understøttende e tilligemed de store
Begyndelsesbogstaver kom ogsaa i Mode henimod 1700, dog
ikke efter de samme Regler, som nu følges, ligesom der og,
(en naturlig Følge af en saa kunslig Betegnelse,) i denne Hen
seende er Uoverensstemmelse imellem samtidige Forfattere, som
ellers hylde samme Principper i Retskrivningen.

6} R e t s k r i v n i n g e u s Behandling.
Fra den Tid, da der for del nuværende Dansk havde dan
net sig en almindelig Skrivebrug, kan man hos dem, som have
opstillet Regler for dansk Retskrivning eftervise e'n af disse to
Fremgangsmaader: enten betragtes Sproget som givet i og med
den vedtagne Skrivebrug; at forandre denne er altsaa del samme
som al gjöre Forandring i Sproget; eller Skrift betragtes som
et vilkaarligt Kunstværk, man selv kan indrette og anvende
efter sin Hensigt. 1 første Tilfælde kan egentlig ikke være Tale
om nogen videnskabelig Behandling; Relskrivningslæreren har
i Grunden ikke andet al gjöre end at skildre den Skrivemaadc,
som tilfældigvis, ofte veti enkeltes Griller, nu engang er bleven
Mode og ved Vanen har faael Lovskraft. Dc, som i vore Dage
hylde delte Princip, følge i Almindelighed Molbechs Ordbog.
I sidste Tilfælde tages ogsaa Hensyn til Brugen, men saaledes,
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at Retskrivningslæreren søger at uddrage de Love, sont den
følger, efterviser deres Grund og Nødvendighed og søger i en
kelte Tilfælde, hvor det urigtige er bleven Mode, at føre Skrive
brugen tilbage til sine egne Love. Denne Fremgangsmaade er
bleven fulgt af Peder Syv (Betænkninger 1663. Sprogkunst
1685), Höjsgaard (Anden Prøve 1743. Grammatika 1747), og
J. Baden (Forelæsninger 1785. 1801); men et Hovedværk i
denne Henseende er Basks „Forsøg til en videnskabelig Dansk
Retskrivningslære“, hvori han har bragt den danske Retskriv
ning i et System, der er grundet paa Tænkningens Love i Al
mindelighed, paa vort Sprogs Natur og sammes historiske Ud
vikling og endelig paa Slamsproget og Nabosproget. Fra 1826,
da Bogen udkom, kan man regne der er begyndt en ny Bevæg
else i den danske Retskrivning. Nylig har N. M. Petersen i en
Afhandling „om den nordiske Oldtids Betydning for Nutiden“
anbefalet Rasks Retskrivning med nogle smaa Forbedringer,
som ses af følgende Prøve: Men grunde må jeg naturligvis
have til at önske denne skrivebrug anvendt, og det er billigt,
at jeg meddeler disse ... I det væsentlige er Rasks antaget
og grundene herfor kan enhver lære at kende hos ham, eller
han kender dem allerede; en ubetydelig afvigelse (udeladelsen
af j, hvor lyden uden dette træder lydelig nok frem,) har jeg
andensteds allerede relfærdiggjort, hvortil endnu kommer over
ensstemmelsen med svensk skrivebrug. Hvad der derfor her
behøver at omtales, er næsten kun den udelukkende brug af
de såkaldte latinske bogstaver i navneord .... Denne brug
af store begyndelsesbogstaver til ligesom at udmærke navneord
finder ikke sted mere hos nogen enesle civiliseret nation, uden
hos Tyskerne og os, og den tjener ikke til den mindste ting i
verden; den kan derfor ikke anses for andet end en særhed.
Begge dele, både den og den golhiske bogstavform, have vi
fået fra Tyskland, og begge dele vidne om vor afhængighed og
vedholdenhed ved den tyske lileralur. Det er på tiden, at vi
erklære os, at vi lade verden vide, at vi ville høre op med at
bære Tysklands slæb, og med selvbestemmelse ville Iræde ind
i de øvrige civiliserede evropæiske folks række.
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Htiuerækken :

K
h

f, lé (fje).
a, e, ár (awr).

u, ur.

s, sól.
o, ô, a, os (ows).

t, d, tir.

r, reid.

b, bjarkan.

g, k, kann.

1, logr.

h, hagl.

m, madr.

n, naud.

y, i», r, yr.
Stungnc Runer t

th, d.

c.

g.

p.

En Runeindskrift:
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t.. K
Harald konge bad (a: bod) gjöre höj denne
efter Gorm fader sin og efter Thyre moder sin.
Ren Harald, som sig (islandsk ser) vandt Hanmark hele og atorge og antog kristendomen.

EFTERRETNINGER
OM

AALBORG KATHEBRALSKOLE

SKOEEAARET 1840—4?.

AF

SKOLENS REKTOR.

Lærerpersonalet.
Da Adj. Johnsen ved Skoleaarets Begyndelse tiltraadte
sit ny Embede som Overlærer ved Horsens lærde Skole, kon
stituerede Direktionen under 5te Sept. 1846 Cand. Theol. Mi
chael Rodevald Gjørup Assens som Lærer ved Skolen. Hr.
Assens overlog Undervisningen i Mathematik, Regning og Na
turhistorie i alle Klasser, hvorimod Hr. Johnsens Fag tildeltes
to af de ældre Lærere. Af de konstituerede Lærere ere iAarcts
Løb tvende, Dhrr. Candd. Theol. Alexander Balthasar Karl
Reumert og Niels Bygom Krarup, under 30te Okt. 1846
allernaadigst udnævnte til Adjunkter. Derimod har Skolen mi
stet en af sine ældre Lærere Cand. Theol. Torkild Hansen,
der efter at have været ansat ved Skolen fra 1838, først som
Hjælpelærer, siden som Adjunkt, ønskede at træde over i en
anden Stilling og efter at have tilkjøbt sig en Landejendom
under 23de April 1847 blev i Naade entlediget. I hans Sted er
endnu ingen Lærer beskikket, men Timerne foreløbig fordelte
imellem flere af de andre Lærere.

Undervisningen.
Ved den for indeværende Skoleaar lagte Undervisningsplan
optoges Naturhistorie og Tegning iblandt Læregjenstandene, og
Iste og 2den Klasse organiseredes ganske i Overensstemmelse
med den provisoriske Plan for de udvidede Skoler, saa al navn
lig Latinen afskaffedes i 2den Kl. og for Fremtiden først vil
Is
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blive Gjenstand for Undervisning i 3die Kl., hvor der ikke læn
gere læses Græsk. Denne Klasse vil saaledes i næste Skoleaar
ligeledes kunne indrettes efter den provisoriske Plan.
Lærefagene have i dette Skoleaar været saaledes fordelte:

A. 19e faste Lærere s
Rektor Mag. Tregder: Latin og Græsk i 6te Kl. samt X
Time ugentlig i hver af de andre Klasser, i alt
ugentlig........................................................ 19 Timer.
Overlærer C old in g: Dansk i 6le og 5te KL,
Latin og Græsk i 5te Kl..................... 18 —
Adjunkt Hansen: Religion i alle Klasser, Hi
storie og Geografi i 2den og 1ste Kl. 21 —
Adj. Jermiin: Dansk og Latin ¡4deog3dieKl. 23 —
Adj. Behrend: Fransk i alle Klasser, Tysk i
6le, 5te, 4de og 3die Kl..................... 24 —
Adj. Reumcrt: Græsk i 4de KL, Dansk og
Tysk i 2den og 1ste Kl....................... 24 —
desuden Gymnastik og Svømning..............
6 —
Adj. Krarup: Hebraisk i 6te og 5te KL, Hi
storie og Geogr. i 6te, 5te, 4de og 3die KL 19 —
Konst. Lærer Cand. Theol. Assens: Mathema
tik, Regning og Naturhistorie i alle Klasser 26 —

B. Timelærerne :

Kalligraf Lund: Tegning og Skrivning i alle Klasser
13 Timer.
Kantor Gregersen: Sang i hele Skolen........
4 —
I Vakancen efter Hr. Hansens Fratrædelse har Overlærer
Colding overtaget Historie i 2den Klasse (2 Timer), Adj. Jer
miin Religion i 4de og 2den Kl. (4 Timer), Adj. Krarup Reli
gion i 5te og 3die KL, Geografi i 2den og 1ste KL og Historie
i Isle Kl. (10 Timer) og konst. Lærer Assens Religion i 6te og
Isle KL (5 Timer).

o
Det hvert Fag tillagte Antal Timer ses af følgende Tabel :
2
5
4
3
1 Sum.
2
2
3
19
4
6
2
2
3
19
4
6
2
2
3
6
15
9
9
9
36
5
4
14
3
(1)
o
2
13
2
2
2
24
4
4
4
4
4
2
4
2
4
22
4
3
4
4
4
2
2
3
4
14
4
(1) 2
2
2
12
2
2
2
2
2
12
2
2
2
5
1
1
1
1
1
36 1 36 1 36 i 36 j 35

_______ Klasser._____...... 6
Dansk_________________ 2
Tysk.................................... 2
Fransk.................................. 2
Latin....................................
9
Græsk.................................. 5
Hebraisk.............................. 2
Religion..............................
3
Historie og Geografi.......... 4
Naturhistorie......................
Mathematik og Regning... 3
Tegning.................. ............
Skrivning............................
Sang....................................
2
Gymnastik..........................
2
Rektors Timer....................
36 i
1 alt

I 5te Kl. have kun de ældre i Klassen fortsat Læsningen
af Hebraisk, de yngre ere i den samme Time bievne øvede i
Skrivning i Forening med 4de Kl. I Skrivning have ogsaa
1ste og 2den Kl. nydt Undervisning i Fællesskab; for øvrigt er
hver Klasse bleven undervist for sig undtagen i Gymnastik,
hvortil Disciplene have været inddelte i 3 Hold (6te; 5te og
4de; 3die, 2den og Isle Kl.), og Sang, hvori Bassister og Te
norister tilsammen, Allister og Sopranister have modtaget sær
skilt Undervisning i 3 Timer, og en 4de Time har været an
vendt til fælles Sang.
I Scptbr. Maaned 1846 node de afgaaende Dimittender sær
skilt Undervisning i 2 Timer daglig, der især benyttedes til at
gjennemgaa skriftlige Arbejder og til en summarisk Repetition
af de vigtigste Discipliner. En lignende Indretning vil blive
truffen i Aar.
Tvende af Skolens Lærere Dhrr. Reumert og Assens have
forenet sig om imod en moderat Betaling at tilbyde dc 4 nedcrsle Klassers Disciple, der maatte ønske det, deres Tilsyn og
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Vejledning under Forberedelsen paa næste Dags Pensa i et Par
Aftentimer. Denne Aftenskole vil rimeligvis træde i Kraft ved
Begyndelsen af næste Skoleaar.

De gjennemgaaede Pensa.
I Skoleaaret 1846—47 ere følgende Pensa gjennemgaaede:
Latin.

6te Klasse (Rektor). Ciceros Taler for Roscius fra Amcria
og Archias, samt 1ste Bog de oralore; Livius, 1ste Bog; Vir
gils Æneide, 5tc Bog; Horats’s Oder, 1ste og 2den Bog samt
2den Bog af Brevene med Ars poética. Af Madvigs Sproglære
ere de uregelretle Udsagnsord og af Ordføjningslæren det me
ste af 2det Afsnit repeteret; af Bojesens Antiqviteter er læst Af
snittene om Romerrigets Beboere og Statsmagten (p. 17—62),
Religionsvæsenets Bestyrelse og Cultus (p. 122—137), Krigsvæ
senet (P- 102—114) samt nogle Stykker af Afsnittene om Rets
væsenet (p. 67—69, 80—88). Af Tregdcrs Litteraturhistorie ere
flere Partier benyttede under Læsningen især af Horats. Lige
som i Fjor bleve Cic. de orat. og Horats forud gjennemgaaede
af Læreren. Ugentlig 3 skriftlige Stile og Versioner, underti
den mundtlig Oversættelse fra Græsk. — Med de ældre i Klas
sen er det tidligere læste repeteret i en ugentlig Time.
5te Klasse (Overlærer Golding). Livius, Iste Bog; Cic. pro
Rose. Amer.; Virgil, 5le Bog. Madvigs Sproglære § 312—383
samt noget af Verslæren. Bojesens Antiqviteter benyttedes ved
given Lejlighed. Ugentlig 3 skriftlige Stile og Versioner.
4de Klasse (Adj. Jermiin). Cæsar de bello Gallico, de 4
første Bøger samt 5le Bog, 1—25 Kap. I Madvigs Sproglære
Ordføjningslærens 1ste Afsnit, 4de—8de Kap., samt 2det Af
snit. Stil 3 Gange ugentlig.
3die Klasse (Adj. Jermiin). Cornelius Nepos, de 9 før
ste Levnelsbeskrivelser. Madvigs Sproglære
108—112. 154
—161. 165—172.
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Crræsk.

6le Klasse (Rektor). Hom. II. 3—5 Sang, Xenoph. Manor.
Soer. 1—2 Bog, Plat. Apol. Soer, og Crito, Tregders Authol.
Graeca p. 1—5 og 31—70. Det vigtigste af Ordtejningslæren
er meddelt dels mundtlig, dels efter Madvig. Bojesens Anliqviteter og Tregders Litteraturhistorie ere af og til benyttede.
Med de ældre i Klassen er det tidligere læste repeteret i en
ugentlig Time.
5te Klasse (Overl. Colding). Xenoph. Anab. 3—4 Bog,
Hom. II. 3die Sang. Formlæren er repeteret af de ældre i
Klassen efter Langes, af de yngre efter Tregders Grammatik.
Madvigs Ordføjningslære er af og til benyttet.
4de Klasse (Adj. Reumerl). Lunds Læsebog p. 95—147.
Tregders Formlære gjennemgaaet med Undtagelse af det min
dre vigtige.
Hebraisk.

(Adj. Krarup.)

6te Klasse. De befalede Kapitler af Genesis. Lindbergs
Grammatik repeteret.
5te Klasse. Gen. 3die—12te Kap., af Lindbergs Gramm.
Læren om Pronomina, Nomina, Talord og Partikler.
Dansk.

6te Klasse (Overl. Colding). Hver anden Uge en skrift
lig Opgave, hvortil i Reglen Dispositionen er meddelt af Lære
ren. Stykker af danske Klassikere ere gjennemgaaede under
Benyttelse af Thortsens Udsigt.
5te Klasse (Overl. Colding). Ugentlig en skriftlig Ud
arbejdelse. Stykker af danske Forfattere ere forelæste af Di
sciplene og gjennemgaaede.
4de Klasse (Adj. Jermiin). 50—60 Stile. Nogle Vers ere
lærte udenad efter Holsts poet. Læsebog.
3die Klasse (Adj. Jermiin). Ugentlig 2 Stile, for det
meste efter Diktat. Desuden er en Del af Hjorts Børneven
gjennemgaaet.
2den Klasse (Adj. Reumert). Hjorts Børneven p. 439—
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600. Bojesens Sproglære cr gjennemgaaet. Af Barfods poet.
Læsebog cre 15 Digte lærte udenad. En Gang om Egen Diktat.
1ste Klasse (Adj. Reumert). Hjorts Børneven p. 341—
600. Bojesens Sproglære gjennemgaaet. Af Barfods Læsebog
ere 24 Digte lærte udenad. To Gange om Ugen Diktat.
Tysk.

6te Klasse (Adj. Behrend). Schillers Maria Stuart og
Die Jungfrau von Orléans. Hjorts Grammatik er gjennemgaaet.
Hver anden Gang mundtlige Stileøvelscr efter Grønberg, som
er gjennemgaaet.
5te Klasse (Adj. Behrend). Hjorts Læsebog p. 159—240.
Af Hjorts Grammatik Formlæren. Ugentlig en Stil efter Grøn
berg.
4de Klasse (Adj. Behrend). Riises større Læsebog p. 70
—160. Formlæren efter Hjort. Ugentlig en Stil, tildels efter
Grønberg.
3die Klasse (Adj. Behrend). Riises større Læsebog p.
1—120, deraf udenad p. 41—55. Hjorts Formlære gjennem
gaaet rjicd Undtagelse af Læren om Kjønnet. Ugentlig en Stil
eller Diktat.
2den Klasse (Adj. Reumert). Riises større Læsebog p.
1—220, hvoraf en Del er lært udenad. Rungs Formlære gjen
nemgaaet. Jævnlig ere skriftlige og mundtlige Stileøvelser ef
ter Rung anstillede.
1ste Klasse (Adj. Reumert). Riises mindre Læsebog fra
p. 22 til Slutningen, hvoraf noget lært udenad, og sammes
større Læsebog p. 195—220. Det vigtigste af Rungs Formlære
er gjennemgaaet. En Gang om Ugen Diktat.
Fransk.

(Adj. Behrend.)

6te Klasse. Borrings Etudes littéraires p. 138—153; 242—
318 og 342—55. Af Abrahams’s Sproglære: Bøjningslæren og
de 2 første Afsnit af Ordføjningslæren. Borrings Stileøvelser:
de med ulige Tal betegnede Nummere fra 1 til 83.
5te Klasse. Borrings Eludes litte'raires p. 1—21, 48—64,
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109—138 og 252—318. Af Abrahams’s Sproglære hele Bøjningslæren. Borrings Stileøvelser: 1ste Afdeling og de 8 første Styk
ker af 2den Afdeling.
4de Klasse. Borrings Læsebog for Mellemklasser p. 1—53
og 74—90; deraf de 11 første Sider udenad. Af Abrahams’s
Sproglære: Bøjningslæren med Forbigaaelse af en Del af Læren
om Kjønnet.
3die Klasse. Borrings Læsebog for Mellemklasser p. 1—
53, deraf de 18 første Sider udenad. Af Abrahams’s Sproglære
er læst Bøjningslæren med Undtagelse af 2det og del meste af
3die Kapittel.
2den Klasse. Borrings Manuel p. 6—107. Af Ordsamlin
gen p. 237—252. Af Abrahams’s Sproglære er læst det samme
som i 3die Klasse.
BSeligion. (Adj. Hansen.)

6te Klasse. Fogtmanns Lærebog og Herslebs Bibelhistorie
samt Lukas’s Evangelium paa Græsk ere gjennemgaaede. En
Gang om Maaneden en skriftlig Udarbejdelse.
5te Klasse. Fogtmanns Lærebog § 47—121. Efter Hers
lebs større Bibelhistorie det gamle Testament.
4de Klasse. Balles Lærebog 6le—Sde Kap. og det øvrige
repeteret. Herslebs større Bibelhistorie, fra Apostlenes Histo
rie til Slutningen og forfra til 5te Periode.
3die Klasse. Balles Lærebog6le—8de Kap. Herslebs større
Bibelhistorie, forfra til 5te Periode.
2den Klasse. Balles Lærebog, de 5 første Kapitler. Hers
lebs større Bibelhistorie, forfra til 4de Periode.
Isle Klasse. Herslebs lille Bibelhistorie og en Del Psalmer.
Cxeog-rafi.

6te Klasse (Adj. Krarup) har gjennemgaaet hele Ingerslevs Geografi.
5te Klasse (Adj. Krarup). Efter Ingerslevs Geografi Ind
ledningen, Evropa med Undtagelse af de skandinaviske og rus
siske Lande, Amerika og Avstralien.
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4de Klasse (Adj. Krarup). Efter Ingerslevs Geografi Evropa, Danmark, Norge, Sverig, Rusland, Polen, Preussen,
Tyskland, Østerrig samt Amerika.
3die Klasse (Adj. Krarup). Efter Ingerslevs Geografi Evropa, Danmark, Norge, Sverig, Rusland, Polen, Preussen samt
Amerika.
2den Klasse (Adj. Hansen). Efter Millings mindre Geo
grafi Landene i Evropa; efter Landkaartet de øvrige Verdens
dele.
1ste Klasse (Adj. Hansen). Millings mindre Geografi er
gjennemgaact, dog kun paa Landkaartet.
Historie.

6te Klasse (Adj. Krarup). Kofods Verdenshistorie og Al
lens Lærebog i Danmarks Historie ere gjennemgaaede.
5te Klasse (Adj. Krarup). Efter Kofods Udtog Norge,
Sverig, Rusland, Preussen, Polen, Ungarn og den gamle
Historie med Undtagelse af de makedoniske Rigers og den ro
merske Republiks Historie; efter Allen Danmarks Historie.
4de Klasse (Adj. Krarup). Efter Kofods Udtog Norges,
Svcrigs, Ruslands, Preussens og Polens Historie; efter Allen
Panmarks Historie til 1536.
3die Klasse (Adj. Krarup). Efter Kofods Udtog Norges,
Svcrigs, Ruslands og Preussens Historie; efter Allen Danmarks
Historie til 1536.
2den Klasse (Adj. Hansen). Ingerslevs fragm. Historie
med Undtagelse af den gamle Historie.
Isle Klasse (Adj. Hansen). Efter Ingerslevs fragm. Hi
storie den gamle Historie.
jVainrHistOrie.

(Adj. Assens).

2den Klasse. Efter Strams Læsebog Pattedyrene, Fuglene
indtil Vipstjerterne.
1ste Klasse. Efter Strøms Læsebog Pattedyrene.
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Mathematik og Regning.

(Adj. Assens.)

6te Klasse. Bergs Geometri er hel gjennemgaaet. Bergs
Arithmetik til Læren om Ligninger af anden Grad incl. En
Gang om Maaneden en skriftlig Opgave.
5te Klasse. Bergs Geometri er gjennemgaaet med Undta
gelse af enkelte vanskeligere Sætninger. Bergs Arithmetik ind
til Ligninger af anden Grad med Undtagelse af §§ 134—167
incl.
4de Klasse. Bergs Ledetraad i Geometrien er hel gjennem
gaaet. Af Bergs Arithmetik Læren om de 4 Regningsarter med
hele Tal, negative Tal, Bogstavregning, Brøk, Decimalbrøk,
Maal og Proportioner. Praktiske Øvelser i Reguladetri med
hele Tal og Brok, Bogstavregning og de øvrige i Malheniatikken gjennemgaaede Regningsarter.
3die Klasse. Bergs Arithmetik, Læren om de 4 Regnings
arter, Bogstavregning, Brøk, Decimalbrøk og Maal. Praktiske
Øvelser i Reguladetri med hele og brudne Tal og Bogstavregning.
2den Klasse. Praktiske Øvelser i Regning (Reguladetri
med hele Tal og Brak). En enkelt regner endnu de 4 Species.
1ste Klasse. Praktiske Øvelser som i 2den Klasse. Tvende
Disciple regne endnu de 4 Species.

Disciplene.
Ved sidste Programs Udgivelse var Discipeltallet 76. Af
disse dimitteredes 4, hvis Navne og Karakterer ved Examen ar
tium ses af følgende Tabel:

Af de øvrige udgik 5,
hvorimod der ved det ny
Skoleaars Begyndelse op
toges 16, saa at Discipel
tallet d. 1ste Sept, var 83.
Senere er i Aarels Løb 5
udgaaede til anden Be
stemmelse, og 2 ny op
tagne, saa at det hele An
tal nu er 80, der i inde
værende Juni Maaned ere
fordelle i de 6 Klasser,
som nedenstaaende Liste
udviser. Faderens Navn
er tilføjet i Parenlhes, og
han er bosali eller ved Aal
borg, saafremt det mod
satte ikke udtrykkelig er
angivet. En Stjærne be
tegner de nyoptagne.
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lite Klasse.

1. Niels FrederikHillerup Koefoed (Justitsraad, forhenv.
By- og Herredsfoged K. i Hjørring).
2. * Kristen Jensen Lyngby (Skolelærer, Dbmd. L. iNibe).
3. Jens Anion Herskind (Gartner H.).
4. Kristian Marius Krarup (afd. Stiftsprovst K.).
5. Hans Peter Malm st røm (Skorstensfejerm. M.).
6. Vilhelm Winde (Propr. W. lil Burholl i Vendsyssel).
7. David Hornsyld Bøggild (Propr. B. til Mosgaard ved
Randers).
8. Rasmus Winther Assens Ferslew (Kjøbmd. F.).
9. Andreas Ludolf Christensen (afd. Toldbetjent og forhenv. Kjøbmand Ch. i Nibe).
10. Frederik Idæus Holek Col ding (Overlærer C.).
11. Peter Edvard Recke (Kapitainlieutn.Ridder v. d. R. til
Sohngaardsholm).
12. Kristian Sofus Bror s on (Fuldmægtig B.).
13. Hans Jakob Julius Mygind (Toldbetjent M. i Odense).
14. Frederik Andreas Marinus Moltke (Generalmajor, Kam
merherre v. M. i Fredericia).
15. Jakob Severin Deichmann Branlh (forhenv. Portkon
trollør B. i Kbhvn. ; Plejefader Pastor Deichmann
i Ferslev).
16. Jens Bloch Gjern (Kammcrraad, Landfoged G. paa
Læsø).
17. Thorolf Valdemar Boesen (Pastor B. i Saltum i Vend
syssel).
5te Klasse.

1. Johannes Vabl (afd. Regimentskirurg V.).
2. Johannes Ludvig Wittrog (Lieutn. og Proviantforval
ter W. paa St. Croix).
3. Hans Theodor Buhl (Gaardejer B. i Vendsyssel).
4. Emil Levin Jacoby (Kbmd. J.).
5. Frans Lorens Bøggild (Cand. pharm. B.).
6. Otto Andreas Hiligsøc (afd. Kbmd. H.).
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7. Ernst Henrik Karl H va s s (Justitsraad, Herredsfoged
H. til Bælum-Nørgaard).
8. Peder Jakob Homann Müller (Pastor M. iØster-Brønderslev i Vendsyssel).
9. Knud Schott Deichmann (Pastor D. i Eveldrup ved
Hobro).
IO. Niels Julius Strandgaard (Toldinspektør S. i Æbeltoft).
11. Tøger Haugaard Møller (Prokurator M.)
12. Lavrits Valdemar Nyegaard (Toldassistent N.)
13. ' ErnstßogislausWesenberg(Amlstuefuklin. W.). Ikkestuderende.
14. Konrad Behders Færch (Propr. F. til Hals Ladegaard).
4de lAlasse.

1. ’Anders Lassen Lundbye (afd. Propr. L. til NørreRavnstrup i Vendsyssel).
2. Jørgen Peter Jørgensen (afd. Møller J.).
3. Jørgen Hansen Kruuse (Kapitainlicutn. K.).
4. Marx Wulff Koppel (afd. Kjøbmd. K.).
5. Frans Hvas s (afd. Propr. H. til Høslemark).
6. Filip Edvard Kirstein (Kammcrraad, Inspektør K. paa
Lindenborg).
7. Knud Henneberg Bluhme (Kapitain af Søclaten og
Indrulleringsoflicier, Bidder B.).
8. Jens Kjellerup Strøyberg (afd. Kancelliraad og Apo
theker, Bidder S.).
9. Frederik Kristian O bel (Tobaksfabrikør O.). Ikkestuderende.
10. Michael Lange Hvass (Brodér til «7W 7 i 5te Kl.).
11. Edvard Ferdinand Garben (afd. Bcbslagerm. G.).
12. Ludvig Kristian Müller (Broder til ^3 8 i 5te KL).
13. Jørgen Jakob Kjellerup Strøyberg (Broder til JW B).
3die Klasse.

1. Petrus Janus Kruse Schaumburg (Kapitain v. S.).
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2. Paul Kristian Nielsen (Kjøbmd. og Vicekonsul N. i
Hjørring).
3. ’’Niels Bassesen Jespersen (Kjøbmd. J. i Nibe).
4. Emmanuel Tauber Jensen (Pastor J. i Hovelberg ved
Randers).
5. Anton Sofus Kaarsberg (Kjøbmd. K.).
6. Johan Viktor Brunes (Particulier B.)
7. Frederik Arcnstorff Frost (Propr. F. til Klitgaard i
Vendsyssel). Ikkestuderende.
8. Karl Sofus Valdemar Recke (Broder til JV? 11 i 6te Kl.).
9. Peter Heibroch Thagaard (forhenv. Sandllugtscommissær Th.).
10. Karl Johan Møller (Propr. M. til Komumgaard i
Vendsyssel).
11. Niels Juel (Justitsraad, Amtsforvalter J. i Hjørring).
12. Janus Anton Rabech Larsen (Propr. L. til Rødsiet i
Vendsyssel).
13. Henrik Kristian Krag Milling (afd. Krigsassessor M.
til Frederikshøj).
14. Harald Bendix Colin (Kjøbmd. C.).
15. ’’Vilhelm Ove Karl Claudi (Landsoverretsassessor, Her
redsfoged C. i Oxenbøl i Thy).
16. Anders Herskind O bel (Broder til JV 9 i 4de KL).
Selen Klasse.

1. Peder Kristian Bisgaard (Gaardmd. B. i Skalborg).
2. Karl Frederik Spärck (Krigsraad, Herredsfoged S. i
Hjørring).
3. ’’Ulrik Kristian Wibroe (Farver W.).
4. Hans Jensen (Broder til JW 4 i 3die KL)
5. ”Sofus Frederik Erik Otto Skeel (Kammerherre, Kapitain S. til Birkelse i Vendsyssel).
6. Lave Bødeckcr Garben (Broder til JW 11 i 4de KL).
7. Peter Berg (Kjøbmd. B. i Frederikshavn).
8. ’Niels Andreas S vanholm (Propr. S. til Ny-VifTertsholm).
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9. Niels Kaj Erasmus S trey ber g (Broder til J^s 8 og
13 i 4de Kl.).
1ste Klasse.

1. 'Jens Colding (Kjøbmd. C.).
2. 'Emil Dieudonne Bruun (Toldkasserer B. i Rødby).
3. ' Peter Andreas Lorentzen (Møller L. til Vraamølle i
Vendsyssel).
4. 'Anders Muller Boje Kristian Hjort (Godsforvalter H.
paa Birkelse).
5. 'Henrik Karl Rheders Ravnborg (Forpagter R. paa
Vildmosegaard).
6. 'Johan Speyer (Stiftsfysikus, Lie. med. S.).
7. 'Karl Marinus B rin ck (Krigsassessor, Havneinspektør B.).
8. 'Ludvig Frederik Avgust Milling (Broder til JV? 13 i
3dic Kl.
9. 'Kristian Petersen Rodtwitt Feld (Pastor F. i Haverslev
i Vester-Hanherred).
10. 'Johannes Kristian Thomsen (Pastor Th. i Nibe).
11. 'Margaretas Marinus Frederik Herskind (Tobaksfabri
kør H.).

Alle Disciple omflyttes maanedlig efter Sammentælling af
de daglige Karakterer.

Stipendier.
De Stipendier, hvortil den kongelige Direktion udnævner
efter Rektors Indstilling ere nu saaledes fordelte:
1. Højeste Stipendium (50 «ÿ) : J. A. Herskind, H. P.
Malmstrøm og K. M. Krarup.
2. Mellemste Stipendium (35 «^): D. H. Bøggild, H. J. J.
Mygind og J. Vabl.
3. Laveste Stipendium (20 «$): R. V. A. Ferslew, P. E.
Recke, F. L H. Colding, T. V. Boescn, A. L. Christensen, F. L.
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Bøggild, O. A. Hilligsøe, H. T. Buhl, N. J. Strandgaard, J. P.
Jørgensen, J. H. Kruuse, M. W. Koppel, E. F. Garben, P. J. K.
Schaumburg, E. T. Jensen.
4. Fri Undervisning: P. J. H. Müller, K. H. Bluhme, P.
H. Thagaard, H. K. K. Milling, L. B. Garben, P. K. Bisgaard,
K. F. Spärck, H. Jensen og som overordentlig Gratist K. J.
Lyngby.
5. Undervisning for nedsat Betaling: K. R. Færch.
Det Moltkeske Legat for Embedsmænds Børn, som
gaa i Skole (40 «ÿ), hvortil Hs. Exccll. Gehejmestatsminisler
Grev Moltke udnævner, nyde fremdeles K. M. Krarup og P. J.
K. Schaumburg.
Det Thu reson ske Legat for Sønner af uformuende Bor
gere i Aalborg (omtr. 12 «ÿ), hvortil Rektor udnævner i For
ening med Byens Magistrat, har været tillagt J. A. Herskind,
H. P. Malmstrøm, D. H. Bøggild, R. W. A. Ferslew og O. A.
Hilligsøe samt den i 1846 dimitterede Student M. K. F. C. Bladt.
Emmanuel Taubers Jubellegat (20 «ÿ) er af Jubel
læreren tillagt H. P. Malmstrøm og H. J. J. Mygind.
Efter Hovedexamen i Juli 1846 tilkjendtes den Reitzerske
Flidsbelønning (5 «ÿ 19 /i) Dimittenden M. K. F. C. Bladt, den
Thestrupske Flidsbelønning (2 «ÿ 64 /J) Dimittenden F. J. Møller,
og de Kyndeske Præmier for de to bedste latinske Stile i hver
af de 3 øverste Klasser (4 «ÿ) : Dimittenden J. H. Møller og
H. P. Malmstrøm af 4de KL, K. M. Krarup og A. L. Christen
sen af 3die Kl. og H. T. Buhl og T. H. Møller af 2den Kl. A.

I

Skoleaaret 1847—48 ville følgende lære- og Læse

bøger blive benyttede:
6te Klasse.

Thorlsens Udsigt over
tore (Henrichsens Udg.)
Virgil. Horats. Madvigs
i de romerske Antiqviteter.

den danske Litteratur. Cic. de oraLivius, første Pentade (Tauchnitz).
lat. Sproglære. Bojesens Haandbog
Tregders Haandbog i den græske og

2
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lat. Litteraturhistorie. Hcrodot. Xcnophonlis Memorab. Socratis (Tauchnitz). Homers Iliade. Tregders Anlhologia Graeca.
Langes græske Grammatik. Madvigs græske Ordføjningslære.
Bojesens Haandbog i de græske Anliqvilelcr. Genesis. Lind
bergs hcbr. Gramm. Fogtmanns Lærebog i Religion. Hcrslebs
større Bibelhistorie. Del ny Testament paa Græsk. Ingerslevs
Geografi. Altens Lærebog i Danmarks Historie. Kofods Udtog
af Verdenshistorien. Bergs Lærebøger i den rene Mathematik
og Geometri. Steen, Ren Mathematik. Hjorts lyske Læsebog og
Grammatik. Grönbergs tyske Stilcøvclser. Borrings etudes lit
téraires. Abrahams’s iranske Sproglære. Borrings franske
Stileøvelser.
5te Klasse.

Ciceronis orationcs selectae (Madvigs Udg.). Livius, første
Pentade (Tauchnitz). Virgils Æneide. Madvigs lal. Sproglære.
Bojesens Haandbog i de romerske Antiqviteler. Xcnophonlis
Anabasis (Tauchnitz). Homers Iliade. Tregders græske Form
lære. Madvigs græske Ordføjningslære. Bojesens Haandbog i
de græske Anliqviteter. Fogtmanns Lærebog. Hcrslebs større
Bibelhistorie. Ingerslevs Geografi. Allens Lærebog i Danmarks
Historie. : Kofods Udtog af Verdenshistorien. Bergs Lærebøger
i den rene Mathematik og Geometri. Hjorts lyske Læsebog og
Grammatik. Grönbergs tyske Stileøvelser. Borrings e'tudes lit
téraires. Abrahams’s franske Sproglære. Borrings frauske
Slileavelser.
4111e Klasse.

Holsts poetiske Læsebog. Caesar de bello Gall. (Whittcs
Udg.). Madvigs latinske Sproglære. Trojels Exempter.. Lunds
græske Læsebog. Tregders græske Formlære. Balles Lærebog.
Herslcbs større Bibelhistorie. Ingerslevs Geografi. Aliens Læ
rebog i Danmarks Historie. Kofods Udtog af Verdenshistorien.
Bergs Lærebøger i den rene Mathematik og Geometri. Riises
større tyske Læsebog. Hjorts tyske Grammatik. GrønbergS
lyske Slileøvclser. Borrings franske Læsebog for Mellemkias-
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ser. Abrahams’s franske Sproglære.
øvelser.

Borrings franske Stile-

3<lie Klasse.

Hjorts Børneven. Holsts poetiske Læsebog. Bojesens dan
ske Sproglære. Borgens latinske Læsebog. Madvigs latinske
Sproglære. Balles Lærebog. Herslebs større Bibelhistorie.
Ingerslevs Geografi. Kofods Udtog af Verdenshistorien. Bergs
Lærebog i den rene Mathematik. Jacobsens Regnebog. Riises
større tyske Læsebog. Rungs lyske Formlære. Rungs tyske
Stileøvelscr. Borrings franske Læsebog for Mellemklasser.
Abrahams’s franske Sproglære. Drejers og Bramsens Låefebog
i Naturhistorie.
,
Silen Klasse.

Hjorts Børneven. Barfods poetiske Læsebog. Bojesens
danske Sproglære. Riises større tyske Læsebog. Rungs tyske
Formlære. Rungs lyske Stileøvelser. Borrings Manuel. Abra
hams’s franske Sproglære. Balles Lærebog. Herslebs større
Bibelhistorie. Millings lille Geografi. Ingerslevs fragm. Histo
rie. Strøms naturhistoriske Læsebog, 2det og 3die Hæfte. Ja
cobsens Regnebog.
1ste Klasse.

Hjorts Børneven. Barfods poetiske Læsebog. Bojesens
danske Sproglære. Riises mindre tyske Læsebog. Rungs tyske
Formlære. Herslebs lille Bibelhistorie. Millings lille Geografi.
Ingerslevs fragm. Historie. Strøms naturhistoriske Læsebog;,
1ste Hæfte.
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Udtog af Skolens Regnskab for 1846.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A.

Skolen.

1.

Indtægt.

Restancer fra 1845........................................
17 «ÿ
Kassebeholdning........................................... 163 —
Renter af Kapitaler...................................... 65 —
Landgilde og Tiender (i Kornog Penge) . 3953
—
Jordskyldspenge af AalborgBy................... 50 —
Degnepensioner........................................... 343 —
Af Kirker og Præstekald . . . .. ................. 503 —
Kostpenge fra Aalborg Hospital...................... 414 —
Skolekontingenter.......................................... 1945 —
Forskjel lige Indtægter.................................... 39 —
Tilbagebetalte Gageforskud. . .'................ 279 —
Tilskud fra den almindelige Skolefond. . . 2650 —
I alt 10,424

2.

10 /S
82 24 7O'A„ 17'A25 8 „ 58 16 „ 23 /I

Udgift.

1. Gager og Huslejegodtgjørelse...................... 5218
46
2. For Timeundervisning.................................. 483 — Il
3. Pensioner....................................................... 1840 — „
4. Bibliolheket.................................................... 177 — „
5. Bygningsudgifter og Leje af Gymnastiklokale 42—8
6. Inventariets Vedligeholdelse.......................
82 — 92
7. Brændsel....................................................... 126 — 30
8. Belysning....................................................... 35 — 88
9. Skatter og Afgifter..................................... 1009 — 91
10. Regnskabsførelsen........................................ 164 — 28
11. Forskjellige løbende ogtilfældige Udgifter 331 — 43
nemlig:
a) Skoleopvartning............... 80
b) Rengjøring............ ।.... 40 — 39 A
c) Porto, Protokoller, Skrivematerialier og Afskrivning 80 — 57 -

/J
-

12.
13.
14.
15.

d) Programmet og Skolehøj
tideligheder.................... 84
72 /4
e) Avertissementer og Retsgebyhr........................ 45 — 67 ExtraordinæreUdgifter....................................
30 «ÿ
Gageforskud.................................................... 450 —
Restancer.......................................................... 17— 10/5
Kassebeholdning..................................................415 — 56 I alt 10,424

23 /i

B. Bibliotheket.
1.

Indtægt.

1.
2.
3.

Renter af en Kapital.....................................
2
72 /3
Det Tcihnannske Legat................................... 20 — „
Tilskud af Skolens Kasse............................ 177 — „ I alt 199 «ÿ 72 /S

1.
2.
3.
4.
5.

Underballance fra 1845................................... 15
73 Æ
Indkjøbtc Bøger.............................................. 143 — 45 Indbinding....................................................... 32 — 34 Inkassationssalarium.....................................
„ — 23 Kassebeholdning...........................................
7—89

2.

Udgift.

I alt 199

72 /s

C. Stipendiefonden.
1.
1.
2.
3.
4.

Indtægt.

Kassebeholdning........................................... 21 «ÿ 70 /S
Disciplenes Oplag i Sparekassen................ 976 — 2 Renter af Fondens Kapitaler......................... 663 — 48 Renter af Oplagspengene............................
34 — 92 I alt 1696

20 /5

2. Udgift.
1. Udbetalte Stipendier og Præmier.................. 449 4' 9 4
2. Oplagspenge i Sparekassen.......................... 632 — 28 -
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3. Det Thuresonske Legal............................
70 — 36
4. Ved Ombytning af Aktiver med andre offentligee Stiftelser er afgivet kontant.... 481 — 44
5. Regnskabsførelsen.........................................
13 — 93
6. Kassebeholdning............................................
49 — 2
'

D.

-

I alt 1696 «ÿ 22 /S

Emmanuel Taubers Jubellegat.

De til Juni og Decbr. Termin indkomne Renter 40 «ÿ ere
udbetalte den 10de Juli 1846 og 10de Jan. 1847.

Skolens Bibliothek
har siden sidste Beretnings Udgivelse modtaget følgende Tilvæxt. De fra den kongelige Direktion sendte Skrifter ere be
tegnede med
’Aktstykker til Oplysning især af Danmarks indre Forhold i
ældre Tid., Samlede, og udgivne af Fyens Stifts littéraire
Selskab. 2 Saml. 2 H. Odense 1845. .
Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie, udg. af det kgi.
nord. Oldskrift-Selskab. Kbhvn. 1846.
Antiquarisk Tidsskrift, udg. af del kgl. nord. Oldskrift Selskab.
1843—45. 3 H. Kbhvn. 1815.
Arnesen, Latinsk-Dansk Ordbog. 2—3 H. Kbhvn. 1846—47.
’Beckers Verdenshistorie, oversat af Riise, 14de Bds. 1—6 H.
Kbhvn. 1846.
Boettiger, Verdenshistorie i Levnetsbeskrivelser, fordansket af
A. C. Lund. 1—8 Bd. Kbhvn. 1840.
Borgen, Vejledning til Affattelse af Udarbejdelser i Modersmaalel. 4de Oplag. Kbhvn. 1840. (6 Exemplaren.)
Broemmel, Genealogische Tabellen zur Geschichte des Mittel
alters bis zum Jahre 1273. Basel 1846.
‘Budget for;Aaret 1847 for samtlige Stals-lndlægler og Udgifter.
Kbhvn. 1847,
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Clausen, Tidsskrift for udenlandsk thcol. Litteratur. 1847. 1 H.
Düntzer, Kritik und Erklärung der horazischen Gedichte. 5
Theil. Nachtraege und Berichtigungen, Register. Braun
schweig 1846.
Engelmann, Bibliotheca scriptorum classicorum et Graecoruin
et Latinorum. Alphabetisches Verzeichniss ctc. Leipzig
1847.
’Erslew, Almindeligt Forfatterlexicon, 9de H. Kbhvn. 1846.
Estrup, Lærebog i den almindelige Verdenshistorie. Sorø 1826.
Friedenreich, Grundrids af den topiske Jordbeskrivelse, til Sko
lebrug. Kbhvn. 1847.
Gersdorf, Leipziger Repertorium. 1846, 23—52. 1847, 1—25.
Grundtvig, Græsk og nordisk Mythologi for Ungdommen.
Kbhvn. 1847.
Grundtvig, Nordens Mythologi eller Sindbilledsprog. 2 Udg.
Kbhvn. 1832.
Haitaus, Geschichte Roms im Zeitalter der punischcn Kriege.
1 Bd. Leipzig 1846.
Hermann, Lehrbuch der griech. Antiquitäten, 2 Theil, die got
tesdienstlichen Alterthümer enthaltend. Heidelberg 1846.
Herzog, Stoff zu stylistischen Hebungen in der Muttersprache.
3 Aull. Halle 1844.
Hetsch og Ursin, Begyndelsesgrunde af den geometriske Tegne
lære. Kbhvn. 1844.
Horner; Bilder des griech. Alterlhums. Zürich 1323.
Humboldt, Kosmos, oversat af Schumacher, 1—5 H. Kbhvn.
1846.
Jahn und Klotz, Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik.
1846, 4—12 Og 1847, 1—4.
Kalkar, Oversættelse af Bibelen, 46—56 .Lev.
Keil, Das. alte Rom, oder ausführliche Darstellung der Sitten
und Gebräuche der alten Roemer. 1 Liefer. Naumburg
1846.
Klotz, Handwoertcrbueh der lateinischen Sprache. 1 Liefer.
Braunschweig 1847.
*Koklerup-Roscnvinge, Supplement til Samlingen af Lovbud og
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Collegialbreve vedkommende Gejstligheden osv. For
Aarene 1840—45. Kbhvn. 1846.
Kraft und Müller, Real-Schul-Lexicon für die studierende Ju
gend. 1—9 Liefer. Altona 1846.
Krøyer, Naturhistorisk Tidsskrift. Ny Række, -¿det Bds. 1 H.
Landais, Dictionnaire classique de la langue française. 5 édit.
Paris 1845.
Lange, Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur. 1—3 H.
Christiania 1847.
Lengnick, En Samling af Stamtavler.
Madvig, Syntax der griechischen Sprache. Braunschweig 1847.
Milne-Edwards, Zoologie. 1—4 Theil. Stuttgart 1844.
•Molbech, Nyt historisk Tidsskrift, 1 Bds. 1 H. Kbhvn. 1846.
Munch, Nordens gamle Gude- og Heltesagn. Christiania 1840.
Munch, Illustreret Verdenshistorie, bearbejdet efter Held og
Corvin, 1 H. Christiania 1847.
Museum, the pictorial, of animated nature. Vol. 1—2. London.
‘■'Mynster, De illo fratre, cuius Paulus 2 Cor. VIII, 18 mentionem facit. Haun. 1846. (Progr.)
Niebuhr, Vorträge über die römische Geschichte, herausg. v.
Isler. 1 Bd. Berlin 1846.
Oehlcnschlæger, Gamle danske Folkeviser. Kbhvn. 1840.
Pfizer, Geschichte der Griechen für die reifere Jugend. Stutt
gart 1847.
Rask, Morskabslæsning for den danske Almue. 3die Aarg.
Kbhvn. 1846.
’Regnskabs-Oversigt for Aaret 1845 over samtlige Stats-Indtæg
ter og Udgifter osv. Kbhvn. 1847.
Rohmann, Skildringer af den nyeste Tids Historie. 1—2 Bd.
Odense 1846—47.
Scharling og Engelstoft, Theologisk Tidsskrift. 1846, 2 H.
Schouw, Dansk Tidsskrift. 1—2 H. Kbhvn. 1847.
*SeImcr, Kjøbenhavns Universitets Aarbog for 1845. Kbhvn.
1846.
’Sibbcrn, Om den christelige Yttringsfrihed i kirkelig Hen
seende. Kbhvn. 1846. (Progr. fra Kbhvns. Univ.)
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Steen, Begyndelsesgrunde i den mathematiske Geographie.
Kbhvn. 1845.
Steen, Elemenlair Arithmetik som indledning til den rene Ma
thematik. Kbhvn. 1843.
Steen, Ren Mathematik. Kbhvn. 1847.
''Stein, De nenromate quodam nervi ischiadici. Haun. 1846.
(Progr. fra Kbhvns. Univ.)
'Stephani Thesaurus Graccae Linguae. Vol. V Fase. 7 et Voi.
VI Fase. 6.
'Thorup, Historiske Efterretninger om Ribe Cathedralskole.
1 D. 1 H. Ribe 1847.
’Wegener, Om Anders Sørensen Védel. Kbhvn. 1846. (Progr.
fra Sore* Akad.)
Winther, Chr., Mythologisk Haandbog. Kbhvn. 1847.
‘Winther, G. H., Ouibus artibus el conatibus ludi reales, qui
voeanlur, in Germania aptid protestantes ad inilium huius
seeuli institut! sint. (Disp.)
zsvetyøvros Kú^ou ’Avaßaavy. Mit erklärenden Anmerkungen
herausg. von K. W. Krüger, :2te Ausg. Bertin 1845.
'Ørsted, Oversigt over det kgl. danske Videnskabernes Selskabs
Forhandlinger i 1846. 1—6 H.
Desuden er fra Direktionen tilsendt Bibliotbeket Lister over
Udfaldet af Examen artium ved Kjøbenhavns Universitet og de
udvidede Skoler i 1846, Universitetets latinske og danske.Fore
læsningskatalog for Sommersemestret 1846 og Vintersemetret
1846—1847, og et Antal af 31 Programmer for 1816 fra Sko
lerne i de danske Stater, nemlig: 21 fra danske, 4 fra slesvig
ske og 5 fra holstenske Skoler samt 1 fra Skolen paa Island.

I Discipelbibliotheket,
som fremdeles bestyres af Adj. Jermiin, benyttes især af de
lavere Klassers Disciple, da de ældre hellere laane de til den
danske Litteratur hørende Skrifter, der tindes paa Skolebibliotheket, som en Gang om Ugen staar aabent for Disciplene.
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Discipelbibliolhekel er siden sidste Beretnings Udgivelse forø
get med følgende Skrifter:
Andersens Eventyr.
Karl Bernhard, To Tidsaldre og Krøniker fra Kristian den an
dens Tid.
Carit Etlar, Ayella og Bedemanden.
Charnier, Ben Brace, oversat af Paludan.
Cooper, Conanchet, oversat af Schaldemose.
—
Steppen, oversat af Riise.
Hauch, Guldmagercn, En polsk Familie og Slottet ved Rhinen.
Heiberg, Elverhøj.
Hertz, Svend Dyrings Hus.
Marryat, Den fattige Jack, oversat af Moltke.
—
Jakob Ærlig, oversat af Jordan.
—
Sørøveren og de tre Kuttere, oversat af M. Strøm.
Morier, Hadschi Babas Eventyr, oversat af Schaldemose.
Oehlenschlæger, St- Hans-Aften-Spil.
Walter Scott, Den gamle Gravmand, oversat af Boye.
—
Midlolhians Hjærle, oversat af Boye.
—
Quintin Durward, oversat af Schaldemose.
Swift, Gullivers Rejser, ovrsat af Jansen.
Sødring, Dagbog paa en Rejse i Sydhavet.
Werner, Grevskabet Skovgaarde.
Indtægten har været

Kassebeholdning.............................11
12 ß
Bidrag af 28 Disciple.................... 22 — 3 — „ -

33 4' 3

12 /a

Udgiften har været
til Boghandler og Bogbinder. . . . 48 «ÿ 5 -ÿ 4 /J
Underballancen.................................. 15 — 1 — 8 væntes dækket ved Bidragene for indeværende Skoleaar, der
endnu ikke ere opkrævede.
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Skolens Lokale.

«

Eiler flere Forhandlinger angaaende Valget af en Bygge
plads for den ny Skolebygning, under hvilke Forstanderskabet
især fremhævede det ønskelige i at erholde en ganske ny Byg
ning paa en rummelig og til alle Sider fri Plads, som tillod
Udvidelser i Fremtiden, men hvilken man, efter forgjævesat have
sogt den i den egentlige By selv, ikke troede at kunne finde
uden i dens Udkanter eller strax udenfor dens Vesterport, hvis
Udflytning allerede før har været paa Bane, foreslog Hofbyg
mester Etatsraad Koch efter gjentagne Lokalundersøgelser Kjøbel af Gaarden JW 275 i Jomfru-Anne-Gade med tilliggende
Have JV? 278, og forelagde en Byggeplan, hvorefter Bygningerne
skulde forandres til Skolelokale og Rektorbolig, og et nyt Gym
nastiklokale, der tillige kunde bruges ved Festligheder, opføres
i Haven. Efterat Etatsraad Kochs Forslag var tiltraadt af Rek
tor og de øvrige Forstandere saml Eforalet, har Hs. Majestæt
under I8de Deebr. 1846 paa Direktionens Indstilling approberet
Planen, hvorefter Gaarden med Tilliggende er indkjøbt for
14,000 «ÿ. Til dens Omdannelse er bestemt en Sum af 10,000
og til Gymnastikbygningens Opførelse 3000 ¿p. Ejendom
men tillraadtes af Skolen i April dette Aar og er nu under
Ombygning, hvilken i Løbet af Vinteren kan vænles fuldført.
Aalborg Kalhedralskole vil saaledes erholde et Lokale, der vel
ikke bliver uden nogle Mangler, som blot kunde være forebyg
gede ved Opførelsen af ganske ny Bygninger, men dog maa
anses for et godt og passende Lokale, der formentlig i en me
get lang Række af Aar vil kunne opfylde sin Bestemmelse.

Onsdagen den 28de Juli.

8 —IL. VL A. Tysk.
8—10. IL
Religion.
10-12. V.
Geometri.

3—472. VI. B. Geometri.
4'A—7. IV.
Fransk.
3—5. III.
Geografi.

Torsdagen d en 29de Juli.
8—11. VI. A. Geometri.
8—11. V.
Religion.

3—5. IV. Græsk.
3—5.
I. Geografi.
5—6.
Sangprøve.
Løverdagen den 31te Juli om Formiddagen Kl. 10
bekjendtgjøres Examens Udfald og foretages Omflytning, hvor
efter Sommerferien lager sin Begyndelse.
Onsdagen den Iste Seplbr. Kl. 8 prøves de til Op
tagelse anmeldte ny Elever, og samme Dags Eftermiddag Kl. 3
begynder Undervisningen i det ny Skoleaar.

Til at overvære den mundtlige Prøve og Translokationen
indbydes herved Disciplenes Fædrc -og Værger samt enhver, der
interesserer sig for Skolen og Undervisningsvæsenet.

