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Bidrag

til

dansk-norskens lydlære.

Af

K. Brekke.



r-.

thi uden lyd intet sprog.-
Stornj, Engelsk Filologi.



I nærværende lille afhandling har jeg forsögt at give en 
systematisk oversigt over lyd, lydbetcgnelse, akeentuation og 
tonelag i det dansk-norske bysprog, saledes som det lyder her 
på östlandet i de dannede klassers utvungne daglig
tale. I fremstillingens form har jeg i det væsentlige fulgt 
Henry Sweets Afhandling: Sounds and Forms of Spoken Swedish 
(förste halvdel), udgivet i Transactions of the Philological Society 
1S77—1879.

Man behöver kun at kaste et löst blik på dette vort sprog 
for at se, at det i höi grad mangler fasthed og konsekvens. 
Dette er ganske naturligt: det står jo endnu midt i sin udvikling, 
og to store faktorer virker i modsat retning: danske reminiscenser 
og norske tendenser. At disse sidste er de sterkeste, og at 
sproget bevæger sig i en bestemt national retning, er umiskjen- 
deligt. Sågodtsom alle er vel også nu enige om, at det kun kan 
være til gavn for sprog og folk, at de nationale elementer også 
her stöttes og værnes om; men på den anden side har også 
enkeltes ivrige „fornorsking“ af sin tale og skrift, hvor de har 
villet drive udviklingen for hurtig frem, netop bidraget til at 
gjöre det nuværende sprog end mere usikkert og inkonsekvent.

At eftervise forholdet mellem disse stridende kræfter i en 
udforlig fremstilling af dansk-norskens lydlære, derom er der 
selvfölgelig her ikke tale; et sådant arbeide ligger langt over 
mine kræfter. Men selv uden at være specielt norsk filolog har 
jeg troet det muligt, på basis af almindelige fonetiske studier, 
at levere et lidet bidrag til belysning af enkelte sider af vort 
talesprogs formelle bygning, og det er mit håb, at her, ved siden 
af det allerede kjendte, også vil findes en del nyt, som vil kunne 
bruges, når en dygtigere hånd tager fat på arbeidet. — Ord
listerne ei’ på langt nær fuldstændige; for d (stumt og — t) har 
de rent måttet slöifes på grund af det indskrænkede rum; af 
samme grund har jeg, på få undtagelser nær, måttet afholde mig 
fra at gjöre de sammenligninger med andre sprog, hvortil især 
engelsken byder saa rigeligt stof.

Lydene er ordnede efter det Bell-Sweet’ske system, det 
bedste, man endnu har. Enkelt tonelag er betegnet ved ', det 
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sammensatte ved ' foran den akcentuerede vokal: står denne i 
förste stavelse, er tegnet sat i spidsen af ordet. I regelen er 
betoningen blot angivet der, hvor den afviger fra den alminde
lige lov. Tonetegnene er også benyttede til at vise hoved- 
akeentens plads; hvor biakcenten betegnes, sker det ved 1 over 
vedkommende stavelses vokal. Lydskriften (bogstaver og ord) 
står indenfor ( ). I eksemplerne i andet afsnit bar jeg for let- 
heds skyld ofte blot brugt apostrofer og fede typer.

Under udarbejdelsen har Sweets ovennævnte afhandling til
ligemed et tidligere arbeide af samme: On Danish Pronunciation 
ydet mig den væsentligste hjelp; jeg tör dog sige, at jeg aldrig 
har akccpteret for dansk-norsken noget af det, han her har 
gjort gjeldende for söstersprogene, uden efter en nöiagtig under- 
spgelse af de tilsvarende fænomener' i vort eget sprog; ofte er 
jeg, uafhængig af ham, kommet til samme resultat. Endvidere 
har jeg benyttet Aars: Lidt om vort sprog og dets udtale (Aars 
og Voss’s skoles program 1880) og Retskrivningsregler, Knudsen: 
Haandbog i den dansk-norske Sproglære samt Storm: Engelsk Filo
logi og sammes afhandling: Om Tonefaldet (Tonelaget) i de skan
dinaviske Sprog (Vidénsk.-Selsk. Forhandl. 1874), på hvilken sidste 
min opfatning af vort tonelag helt igjennem er bygget. Axel 
Kock: Språkhistoriska undersökningar om svensk akcent er först 
kommet mig ihænde idag.

Nu da arbeidet er færdigt, foler jeg kun altfor godt, 
hvormeget her mangler, og hvor ofte jeg blot har kunnet pege 
på det enkelte fænomen uden at finde den store lov. En und
skyldning tör jeg vel håbe man vil finde i den titel, det hele 
bærer: det er kun et „bidrag.“

Kristiania den 31te Marts 1881.



Lyd.

Medens grammatikerne allerede i de ældste tider 
fandt det rigtige princip for en systematisk inddeling af 
konsonanterne, det fysiologiske, og efter de forskjellige 
artikulationssteder inddelte dem i gutturaler, palataler, den
taler osv., har der i behandlingen af vokalerne lige til vor 
tid hersket megen usikkerhed og vilkårlighed. Man savnede 
her det fingerpeg, som beröringen mellem tungen og ganen 
gav for de fleste konsonanters vedkommende, og holdt sig 
derfor hovedsagelig til lydens akustiske virkning, dens 
farve (timbre). Men en lyd er kun en svævende basis 
for en videnskabelig inddeling: den undergår mangfoldige 
fine modifikationer hos de forskjellige individer og vil op
fattes höist forskjellig efter iagttagerens mer eller mindre 
skarpe öre; ofte kan den blot bestemmes i forhold til 
sine omgivelser, ikke i og for sig. Og skjönt man nok 
havde slået fast visse hovedpunkter, var der ingen enhed, 
men en meget subjektiv systematiseren i de talrige spe
cielle undersøgelser; den rüde tråd i det hele havde ingen 
fundet.

Det er engelskmanden Alex. Mel vi lie Bell’s for
tjeneste at have gjort dette. Han har, som han selv siger 
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i indledningen (il sit hovedverk, Visible Speech, givet 
vokalerne

«a local habitation, and a name.., 
påvist, hvorledes de «bor» på et bestemt sted i munden, ar
tikulerede af en bestemt del af tungen, og hvorledes de en
kelte lyd slutter sig sammen til et smukt og regelmæssigt 
hele, styret af klare og utvilsomme love. Hans system — det 
Bél I-Swee t’s ke*),  som del almindeligvis kaldes — har 
derfor givet studiet af vokalerne en ganske anderledes 
solid grundvold og er på dette felt epokegjörende. Det 
tör være disputabelt i enkelte, mindre vigtige, dele (kfr. 
Storm, Eng. Filol. p. 34), men dets egentlige idé vil altid 
stå urokket.

*) Efter hans elev, Mr. Henry Sweet, en. af nutidens første 
fonetikere, forfatter af Handbook of Phonetics, History of 
English Sounds ete. etc.

Af hensyn til rummet kan her blot gives de nødven
digste vink til forståelse af schemaet, forresten henvises 
til prof. Storms udførlige fremstilling i Engelsk Filologi 
p. 32 flgg.

Ligesom konsonanten er guttural, palatal og dental, 
således også vokalen, d. e. den skabes enten over tunge
roden ( back,), tungeryggen ( niixeeV) eller tungespidsen 
( ■front ). At vokalen« «skabes» her, vil sige, at det er 
denne del af tungen, som danner det fremtrædende punkt, 
hvorover luften fra lungerne stryger på veien ud gjennem 
munden; udtaler man i og o efter hinanden, foler maulet, 
at der ved i er stramning i tungespidsen, og at den for 
bie blikket er det vigtigste tungeparti, ved o trækkes hele 
tungen tilbage, spidsen falder uvirksom ned, og spændingen 
foles i tungeroden. I det franske dot har man eu pala
tal vokal, der artikuleres på midten af tungen (^mixed ). 
Dette er den horisontale inddeling. Den anden, den ver
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tikale, beror paa tungens höide: de tre trin, inan föler, 
tungen falder igjennem, når man udtaler rækken i —e —æ, 
viser sig at være hovedstillinger, som sprogene fortrinsvis 
har valgt ud af den uendelige mængde, og gienfindes der- 
for også ved «back-» og «mixed»-stilling, kfr. (europæisk) 
u, o, å. Enhver af de herved fremkomne vokaler kan 
labialiseres o: udtales med rundede læber («rounding»); 
man gå f. eks. fra i til y, fra e til ö osv. Endelig kan 
hver vokal «åbnes» ved slappere tunge- og mundstilling; 
herved fremkommer distinktionen mellem cnarroiv» (som e 
i norsk og divide'» (e i norsk pen).

Ved den form, som tungens og læbernes stilling giver 
mundhulheden, resonanskammeret for den fra lungerne 
gjennem stemmebåndene tonende luftström, bestemmes 
den specielle klangfarve, stemmelyden får i det enkelte 
tilfælde. Men klangfarven, det er med et andet navn 
vokale n.



Vokaler.

Del åbne (wide*) i og u forekommer kun i diftonger som glidningens endepunkt (se under dift.). 
De øvrige vokallyd vil blive behandlede i folgende orden: (a), (o), (i), (e), (æ), (ä), (y), (o), (ø), (»), (u), 
(o), (o), (å). Længde udtrykkes ved fordobling (aa — ä). Merk forskjellen pä (æ) — (ä), pä (o) — (o) 
og på (ö) — (ø) — (e).

Narrow.
--------

Wide.

i high-front 
vi (fr. fin i)

i high-front 
nei (eng. bit) •

o mid-mixed 
hoppe (tysk gabe)

e mid-frout 
le (fr. e'te)

æ mid-front 
ven (eng. pen)

ä low-front 
hær (eng. air)

a low-back 
har (fr, lasse)

Narrow-Round. Wide-Round.

u high-mixed 
has

y high-front 
\>y (fr. lune)

.. .•<- u high-mixed 
taus

o mid-back
(NB. close) 

snor
ö mid-front 

dö (fr. peu)
o mid-b ack

(NB. close) 
komme

ø mid-front 
sødt (fr. jeeme)

å low-back
(NB. close) 

båd
0 lowfront 

för (sv. för)
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a: (a), (aa): lian, dag (daag). Samme lyd som del 
lange franske a i grasse, flamme. Det svenske (aa) ligger 
ialmindelighed dybere, af sydsvensker udtales del ofte 
sterkt tilbagetrukket (^w-backmarrow»). Det höie, lyse 
a, som høres på vestlandet (f. eks. Stavanger) er ukjendt 
i det öst landske.

O: hoppe (hoppø), arrestere (arrasfeerø). Altid kort 
og ubetonet. Finalt ubetonet e er altid (a). Denne vokals 
«narrowness» er vel höist tvilsom, kfr. Storm, Eng. Filo
logi pag. 40; tungen går fra den forudgående stil
ling simpelthen over til en neutral hvilestilling, uden at 
den egentlig har til hensigt at artikulere nogen bestemt 
vokal. Derfor biir dens klang sterkt påvirket af fore- 
gaaende lyd, især efter vokaler, smign. bie og gode (good)*).  
Mellem to konsonanter, som i vakker, væggen, bibel, sam
men er det den rene stemmelyd, som et öieblik lader sig 
höre, idet (ungen skifter stilling; også denne betegnes her 
ved (a).

*) I de dialektiske Kristianiaformer la-a — lagde, sa-a = sagde 
er der fuldstændig assimilation.

i: (i) i finde (linna), (ii) i fin. Det åbne i lindes ikke 
i bysproget, men vel i landsmålet. 1 vulgærsproget er 
kort i ialmindelighed sunket til e: fisk (fesk), spille (spella).

e: (e) i bredde, fedt (fet), fetere, (fet'eera), (ee) i se, 
fed (feet), 'mere. Langt (ikke kort) e og i er oftest (i1) og 
(e1), d. c. de löftes höierc op mod ganen og får derved en 
tyndere, mere indkneben lyd end den almindelig europæiske.

se: (æ) i pen, fest, næb. Sænkes i vulg. ofte til (ä). 
(ææ) i ord som forgjæves, læse, glæde, sjæl er i færd med 
at udrydde» og erstattes sedvanligvis af (ee), (gleeda) for 
(glææde), (leesa) for (lææsa) osv. Denne forandring er 
vistnok fremgaaet af en bevidst stræben hos de dannede 
klasser efter at undgå det brede (ää), som vulg. har ind
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sat i de samme ord, og som især er fremtrædende foran 
tykt I; sammenl. vulg. (fääl) eller (iaä|l) med yderligere 
sænket (ä) ~ fæl, (rääv) = ræv ved siden af det «fine» 
(feel), (reev). Mellem disse, to gitr da den oprindelige tid- 
la le tilgrunde.

ä: (ä) i lærke, ert, (ää) i være, er, jern. Blot foran r.
y: (y) i synd (syn), nytte, (yy) i by, styre, syn. Ad

skiller sig fra det franske ved trygere læberunding og 
deraf folgende mere uklar klang.

Ö: Altid langt: dö, hone, söd (sööt).
ø: Altid kort: dödt (dot), höns, lökke.
o: (o) i smör, störst, törke : (gg) i höre, örnfwrn)-). 

Blot foran r.
Do bagre rundede (<l>ack-round'>) vokaler har i tie 

skandinaviske sprog undergået en eiendommelig «lippen- 
versehiebung», först omtalt af Sweet i hans afhandling 
On Danish Pronunciation (pag. 8 ligg.). De europæiske 
lyd u, o og å adskiller sig nemlig fra hinanden, ligesom 
y, ö og o, ikke blot ved sin forskjellige höide (som i, e 
og ä), men også gjennem forskjellige grader af læbe
runding; denne er sterkest for u (fr. tout), mere åben ved 
o (fr. autre) og ved dannelsen af å (eng. all) murmes 
nmudvigerne blot ganske svagt mod hinanden. Men i de 
skandinaviske sprog trænger den lavereliggende lyd over 
på, den höieres gebet, og å udtales med o's runding, o 
med us. Det er dette, som i schemaet er antydet ved 
ordet, close (= Sweets: with- high (mid) rounding) föiet til 
vokalens navn. I svensk og norsk blir denne forskyvning 
fuldstændiggjort ved, at u, som har fået sin nabo for nær 
på livet (thi o har samtidig også hævet sig lidt, ialfald i 

'■j om (r) og (ri): „afbrudt“ r og supradental konsonant, se 
pag. 17 flgg.
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norsk, kfr. Storm, Eng. Filol. 41, a. 1), opgiver sin hack - 
stilling og far en mere fremskudt plads mellem u og y *),  
hvilket sidste det for udlændingen ligner sterkt i klang. 
Det svenske u (tusan) ligger endnu nærmere y end vort, 
der netop indehar midtpunktet, er «mixed». Disse abnorme 
hagre vokaler er den slemmeste anstödssten for os nor- 
mænd ved tilegnelsen af et fremmed sprog.

*) Denne tendens til at skyde u’et frem spores let også i andre 
sprog, men tilhorer der den skjödeslöse udtale, kfr. Sweet, 
Handbook, pag. Ill: — which (o: de engelske u-lyd) often 
closely resemble the Swedish (skal være norsk) u. I 
Frankrig hörte jeg atter og atter et omtrent norsk U i 
oppasserens stående svar: „Tout d’ suite, m'sieu!“

**) I det Kristiania’ske vulgærsprog höres undertiden et dela- 
bialiseret („unrounded“) og samtidig åbnet og lidt sænket 
u, således hyppig i tiltaleordet „gut“, især når det er ube
tonet („ja da, gut!‘j. Det har en lyd mellem (ø) og (e), 
hvilket sidste det ofte kommer meget nær. Selv om denne 
lyd aldrig hæver sig over det vulgære, har den sin in
teresse derigjennem, at u både i svensk og engelsk, rigtig
nok på et langt tidligere stadium, på samme måde har 
mistet sin runding (i svensk dog kun delvis) og skabt de 
„landsgyldige“ lyd i sv. hung, full og i eng. but, none.

U (u) i hund (hun), huske, kurv, (nu) i dun, hus, 
lur, surt**).

o (NB. close): (o) i bonde (hormo), troede (trodda), 
sukker ('sokkar), (oo) i to, hoved (hooda), jord (joor). Lig
ger, som ovenfor bemerket, lunere end systemets ^mid- 
back og gjengi ves af udlændingcr almindelig med u.

O (NB. dose). Altid kort: blot, blaf, norsk. Ophæves 
rundingen, giver det det lyse a i fr. ‘patte og er altså det 
europæiske åbne o med abnorm runding; dog höres under
tiden også en åbneri“ udtale.

å (NB. close). Altid langt: så, stål, fåre. Sammen
lignet med det eng. å (awe, all, boar) er hos os tungen 
ikke så sterkt tilbagetrukket og hele stillingen mindre 
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spændt (-narrow ). Den norske vokals sterke læberunding 
gjor nemlig den indre «cheek-rounding» (q: stramning af 
det bagrc kindparti), som efter Sweet er de bagte rundede 
vokalers egentlige kriterium, noget nær överflödig.

Diftonger.

Når tungen går fra en vokal (il en anden, som f. eks. 
i ma-i, opfatter öret blot de to lyd a og i, denne bevæ
gelses udgangs- og endepunkt. Alle de gjennemgangslyd, 
som den lobet hen over, forsvinder ved siden af disse, 
ikke så meget pågrund af bevægelsens hurtighed, som fordi 
ekspirationstrykket under glidningen er overordentlig svagt 
sammenholdt med de to vokalers sterke markering. Det 
er også klart, at disse overgangslyd, om de stadig hörtes, 
vilde beröve sproget dets klarhed og kraft.

Udfores derimod denne tungens glidende bevægelse 
med jevnt voksende (dier aftagende ekspirationstryk uden 
pludselig indtrædende forsterkning ved den sidste vokal, 
biir disse gjennemgangslyd hörbare og anvendes af sproget 
til dannelse af en egen art sammensatte vokallyd: di
ftongerne.

En diftong er en vokal i forbindelse med en sådan 
glidelyd (eng. glide). I ai betegner således i ikke sin 
egen lyd, thi så hö it når bevægelsen sjelden, men hele 
den mellem de to vokaler liggende lydrække: det karak
teristiske for diftongen er netop, at den ikke er en di
ftong, men en polyftong. Glidelyden kan gå foran eller 
folge efter vokalen. I förste fald har vi de såkaldte fore- 
glide difhth.) hvor the glide imidlertid let udvikler sig til 
konsonant (således til j i fr. fer, it,, sp. fiero, til w i fr. 
out, il. buono, sp. bueno); de vil dog kunne bores i ethvert 
sprog ved træg udtale f. eks. af j foran vokal. Man kan 
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let frembringe dem ved at stille tungen f. eks. i e-stilling 
og lade, den glide til a: det lyder som ja, kun med mindre 
markeret j-lyd. Den anden klasse, after-glide diphthongs, 
dannes, således som de almindeligvis forekommer, ved at 
tungen fra en lavere stilling, «basisvokalen», svinger sig 
op mod i eller u; de kan derfor efter glidningens retning 
inddeles i i-diftonger (som norsk ei) og u-diftonger (som 
norsk au)*).  Enten er da basisvokalen lang med kort 
glide, som i (mg. tale, fr. bataille, eller omvendt, som i 
eng. eye, fr. travail og alle de dansk-norske diftonger. 
Eftertrykket er sterkest på vokalen og falder jevnt med 
gi idelyden.

*) Da vokalen sedvanligvis ligger lavest, kan man kalde fore- 
glide diphtlv faldende, de andre stigende.

Idet nu selve glidningen er det for diftongen væsent
lige, biir det af mindre betydning, om den når helt op 
til i eller u; thi öret vil straks opfatte lydens retning og 
tror derfor at höre disse vokaler, selv om tungen standser 
adskillig lavere. Det viser sig også, at enkelte sprog, som 
engelsk og tysk, har simplificeret sine lyd: i-diftongerne 
når i det forste til et tilbagetrukket (og derved dunklere) 
åbent i, w i hoiv repræsenterer blot et rundet (a), medens 
u i tysk haus i virkeligheden er (o) eller (o). Kfr. Sweet, 
Handbook pag. 72.

I dansk-norsk ender i-diftongerne ved (i), u-diftongerne 
ved (//). Den pag. 9 omtalte höie stilling af vort i be
virker imidlertid, at også glidelyden ofte når temmelig höit 
og synes at ende i (i), f. eks. ved et energisk nei! Dette 
i er dog aldeles forskjelligt fra den palatale konsonant, 
j og skrivemåden nej, höj derfor urigtig (Storm, Eng. 
Filol. pag. 44 & 45).

Diftongerne er: (æl), (o/) — (æw). Hertil kommer de 
fremmede (a?*)  og (pi}.
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æi: hei, jeg, mig, seksten (sæ/sN). Den har en noget 
mager, tynd klang, derfor hörer man ofte i effektsögende 
og deklamatorisk tale, især på scenen, at begyndelses
vokalen biir draget halvveis tilbage mod a (altså nærmere 
den danske udtale), hvilket giver en fuldere klang, men 
er unorsk og lyder affekteret i vore ören («jai»); det 
er imidlertid rent individuelt. — Når pronomenerne jeg, 
dig, mig, sig er ubetonede, bortkastes ofte glidevokalen i 
hurtig dagligtale: jeg tror (— jæ troor), giv mig det (gii 
mæ de).

øl: höi, 'löUnaut, stöi. Glidelyden beholder her 
vokalens runding, saat i egentlig er et svagt labialiseret 
y; da imidlertid i hos os på grund af træg mundstilling 
ofte er svagt: rundet, biir denne nuance ikke synderlig 
merkbar.

cetr*): au! laus, aiig'ust, Eur'opa, rhsmm (dette 
også -cevj. Glidningen når op til (tf/s stilling, men run
dingen er meget svag, omtrent lig den i vort (o).

ai: kai, hai, Main.
oi: kgnvtoijholgi! (hokoi), Äw (sömandsudtale for köié).

♦) Basisvokalen trækkes ofte tilbage mod (o), især i ubetonet 
stavelse.



Konsonanter.

Stemmelöse.
Glottal Guttural Palatal Supradental Dental Labial Labio-dental

Spiranter ................. h sh, c r, s f

Eksplosiver .... k t t P

Nasaler.................

S u mmen de.

Spiranter .................. j T, l T, 1 V

Eksplosiver .... g d d b

Nasaler................. IJ n n m m

(Å) er glottal t, fordi det frembringes ved luftens friktion gjennem stemmebåndene (glottis). (ti,) er = ng, 
(c) = kj. Om (1) og (r) som egentlig alveolære konsonanter se nedenfor. Sweet kalder (I) «divided» 
(delt), fordi her blot tungespidsen stemmes mod tænderne, medens luftströmmen passerer over de på 
begge sider sænkede (ungerænder. Merk, at supradentalerne betegnes ved kursiv.
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S p ira nier.
11: har, höre. Blot foran vokal.
sil: ski (shii), skjule (shuub), sjelden (shældN), nys

gjerrig (nysh'ærrl). Vort (sh) er en palatal a: over tunge- 
ryggen strygende sibilant, (får uran fra (c) i kjende til 
(sh), vil man fole» al del sidste ligger længere tilbage og 
ikke så læt ind til ganen, medéns samtidig den forreste 
del af tungen, der hænger uvirksom ned ved (c), her 
hæves lidt op og deltager i artikulationen. Det udtales 
med fremskudte læber foran rundet vokal, idet munden, 
medens konsonanten lyder, former sig til vokalstilling.

C. Således betegnes her den stemmelöse palatal i 
kjær (cäär), kind (ein), kys (cys), tjære (cääro).

j: jord (joor), give (jii), gjöre (joora^ hjem (jæm).
r: ring (rirø, værre, ('vårrs), marv, år. Det linguale 

vibrerende r (< point-trill ■>), som hos os er det almindelige, 
frembringes ved, al det bagre og midtre tungeparti trækkes 
opad og tilbage, og hele lungen spændes, hvorpå, den 
kraftig udstedte luft driver spidsen i hurtige slag mod de 
övre gummer («alveolerne»)'. Den er enten ^narrow» (se 
indledningen til vokal.) med sterk stramning og skarpere 
slag og lyd, som i fransk og især i italiensk, eller «wide», 
slappere, som i norsk og svensk. Slagenes antal er mindst, 
hvor r er udlydende efter lang vokal (er,har) \ i dette til
fælde er der hos os ial mindelighed blot ét slag.

Da dette r, som kræver meget luft og sterk ansætning, 
falder organerne besværligt, har de i stor udstrækning dels 
modificeret det, dels erstattet del med andre. Som sådan 
vikar fungerer först og fremst del uvulære vibrerende r 
(djack-trill her drives drövelen af luftstrømmen frem
over tungeryggen, hvorpå den så falder tilbage igjen ved 
sin vægt, for atter at jages fremover; denne afveksling 
skaber da den vibrerende lyd, the trille. Dette «skarrende» 



r er fremmed for det østlandske, men findes efter Aasen 
(Norsk Gram. § 34) «af og til i den sydligste Del af Lan
det, især i Byerne i Kristiansands Stift samt i Bergen og 
i et lidet Strög i Hardanger.» Det findes ofte som en in
dividuel ejendommelighed og skyldes vel da påvirkning af 
forældre eller andre nærstående*).

*) Et tredie r, det gi o tt ale, som omtrent er = et sterkt 
li (a „ wheeze“) med stramning i larynx, findes i dansk: 
far, mor. Det er ukjendt i norsk.

**) Forskjelligt fra vort summende r er det engelske kon- 
sonantiske „point-open“, f. eks. i round, der dannes med 
tungespidsen krummet op mod gummerne og er mere 
s-agtigt. Det er vel også oprindelig en svækkelse af det 
vibrerende r, men foles ikke mere som sådan, da det har 
vundet sig en fast position („a fixed configuration“). Hos 
Kristianiadamer med en affekteret, ,,mincing“ udtale kan 
man ofte höre et summende r (f. eks. i frygtelig, gruelig), 
der er endnu mere s-holdigt end det engelske, næsten = 
IfsyktLli), (gzuuali), når (z) = blödt 8. Den minder om 
den læspende udtale, som franske skribenter i det 16de 
årh. dadler hos „nos femmelettes de Paris“, der, utvivlsomt

Den egentlige svækkelse indtræder nu for begge disse 
trills ved, at vibreringen ophorer; også her löftes (ved lin
gual t r) tungen op mod ganen, men istedetfor at svinge 
kommer det forreste parti blot i en sitrende bevægelse 
(«blossen Erschütterungen oder Bebungen des Bodens (der 
Zunge)», Merkel, Physiologie p. 225), der skaber en «Reib
geräusch», som ved stemmelydens tiltræden blir summende. 
Dette ikke-vibrerende r er hos os ikke lokalt, men rent 
individuelt, og höres ved slap udtale ofte også hos den, 
der sedvanligvis vibrerer sine r’er; bevidst bruges det ofte 
af folk, der affekterer et slæbende, uenergisk sprog. Ved 
yderligere svækkelse fremkommer den såkaldte vocal mur
mur i eng. finalt r: liere, omtr. (hiio), og dens endelige 
bortfalden foran konsonant efter lang vokal: farther = 

father**').

2
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Af större betydning for os er den eiendommelige mo
difikation, som r ialmindeliglied undergår i det akers- 
husiske og trønderske foran t, d, n, 1 og s (fart, fordi, 
barn, vers, farlig). Her löftes ogsaa (ungen op og bag
over mod r’s artikulationssted, men i det öieblik, den for
reste del skal, begynde at svinge, biir vibrationen standset 
ved, at den hurtig og med kraft blir stödt op mod ganen. 
Her er altså egentlig talt ikke nogen svækkelse, men en 
afskjæren, en pludselig afbrydning af en tilsigtet vibration, 
som af det oprindelige r kun lader tilbage en gjennem- 
gangslyd uden selvstændig eksistens og nærmest foles, som- 
om tungen med et ryk kaster sig ind i den folgende 
stilling. Det betegnes her i lydskriften med (f).

Sin store interesse har dette «afbrudte» r derigjennom, 
at det har skabt en række, supradentale konso
nanter i vort sprog: t, d, n, l og S. 1 forbindelserne rt, 
rd, rn, ri og rs har dét udövet en assimilerende indfly
delse på den folgende lyd ved at tvinge den ind i sin 
egen tilbagetrukne stilling, såat tungespidsen kun når lidt 
fremfor midten af gummerne, medens et betydeligt parti 
af den forreste tungeflade hviler mod den hårde gane; 
for s’s vedkommende er her selvfølgelig ikke beröring, 
kun sterk tilnærmelse.*)  Se forovrigt nedenfor. Det af
brudte r og supradentale ru e findes kun sammen.

gjennem den samme overgangslyd, havde gjort r til s og 
sagde: Mon mésy (mari) est allé ä Pcsis (Paris). Kfr. 
Darmcsteter: XVI Siede en France p. 121.

’) Vore supradentaler adskiller sig fra de eng. ,,blade-sounds“ 
ved en mere tilbagetrukken stilling og ved at et större 
tungeparti deltager i artikulationen.

**) Ved inversion føres tungespidsen opad og bagover, såat 
konsonanten dannes ved beröring mellem gummerne og 
tungespidsens underrand f„Zower edge“).

I svensk har r i disse forbindelser skabt inverteret **)
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t, d, n, 1 og s (udforlig behandlet af Sweet: Swedish p. 
12 flgg.). Disse lyd har trængt over grænsen og fået fast 
fod i vulgærsproget; også hos den dannede ungdom höres 
de ofte, men har dog endnu en afgjort vulgær klang. Som- 
oftest biir inversionen betydelig forsterket, såat r endogså 
stundom går over til det tykke 1*),  og der siges (polttN) 
for porten, (gåålN) for gården osv.

*) Efter prof. Storm: De svenske Dialekter (anmeldelse i 
Nordisk Tidskrift af de svenske dialektforeningers nye 
tidskrift) p. 10 (særtryk) er det tykke l netop opstået af 
rd og senere blevet overført på tilfælde som stol (stool).

2*

Det uvulære r biir som det linguale ofte udtalt uden 
vibration og er da omtrent = et spirantisk g.

Begge mister sin stemmelyd foran stemmelös kon
sonant: verft, verk, terpentin (og art, herlig, når de ikke ud
tales med afbrudt r). 1 sammensætningei*  beholdes stemme
lyden: erf'are, fork'aste.

Udlydende r efter lang vokal udtales med utilstræk
kelig spændte stemmebånd (er «whispered»): har, veir, 
forskjellig fra hare, være.

Om vokalisk r (R) se pag. 29.
•r: snart (snaar/), fortælle (for^ællo), værdi (varafti), 

haren (haa/TV), morgen (ya^rN), fersk (färsk), kurs (kuurs), 
farlig (faarZi), forlade (forfad'). Dette (r) har fuldstændig 
gjennemtrængt dagligtalen, men afvises for det meste af 
det soignerede sprog, der dog har antaget det i forbindelsen 
rs (vers) og ialmindelighed anvender det efter lang vokal 
og i ubetonet stavelse: klart (klaar/), inderlig (indarZi), 
Flandern ('flandom). I «ædle» ord, som værd, kjærlig, 
hjerte, smerte osv. ligger denne r-lyd i manges ören det 
vulgære temmelig nær. At dens længde lægges over 
på den folgende konsonant eller den forudgående vokal (se 
nedenfor) bidrager også til at gjöre lyden såmeget mere 
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fremtrædende og dMpr vanskeligere at optage i det 
höierc sprog.

. Sin tilbagefrækkcnde indflydelse över (r) også på flere 
på hinanden folgende konsonanter, ikke blot i samme ord, 
men også i flere nöie forbundne: verden (jv!ÅiirdN\ portner 
(portner), jarlen (ja&rlNj, Kcirnthen (jXdPÅrntN), ordentlig 
('orntli), gjör han deC! (fiwrN de), værdløs (viiiirdløs), el 
stort land (et stooW Zan), kornland lyoornlww), Karl tog det 
^'årl Zoo(k) da), Karl da! (kaarZ eZa) osv. Efter to kon
sonanter glider s forover til dental: . værelse (y^rLad), 
Karlstad ('kaar^sta), kvarts (kvar/s), barns (baams), lige
som også t og d efter (s) går over i sin almindelige stil
ling: tørst (tor.st), Carstens ('karstNs), børsdag (Zboor.sdag); 
vort störste barn er således (vort storetå

Da (r) som en blot og bar gjennemgangslyd ikke er 
modtagelig for forlængelse, må det opgive den længde, 
som efter kort vokal hvilede på det; denne går over på 
den folgende konsonant, hvis denne, er t, og vi får (forti) 
for (forrt), ('jär/Za) = hjerte for (järrto). Står (r) foran en 
summende konsonant, ligger længden på vokalen: torden 
(toardKj, orden ($&&rdNji kjærlig (eivÅrTi), erle (Hiirld), 
fjerne (fjäärwa), stjerne (stjäärna).

(r) findes også foran (sh): marsch, men har ingen ind
flydelse på dets stilling, da det allerede för er palatalt.

1: lang (laij), fille, uld (ul). Medens hos os t, d og n 
er virkelige dentaler, er 1 en alveolær konsonant, dannet 
ved beröring mod gummerne; det har derfor ikke detden- 
tale franske Is rene, klingende lyd. Udlydende 1 efter g, 
m og v, som i tagt, Kreml, avl, gavl udtales «hvisket» 
(se pag. 19), såfremt ordet udtales i én stavelse. Lader

*) Eksemplet er fra Sweet, Swedish p. 13. I svensk går in- 
verteringen gjennem hele rækken.
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nian 1 beholde sin fulde klang, får man to stavelser, som 
i den hyppige udtale ('haggsl), ('skavvol) for hagl, skavl.

I', erle (Härl^, ärlig (åårZi), skarlagen (skaW'aagoh).
S: sang (saij), vise (viiso), lys (lyys), pust. Det er som 

eng. s en <d)lade-soundi>, dannet ved hjelp af tungespidsen 
og den nærmest tilliggende del af den överste tungeflade.

S: årstid ('åå/stid), karse (karso), norsk (norsk), hörs 
(boors).

f: folk, puffe, uf!
v: være, have, sfære (svääro), hav (haav). Udlydende 

v er helt eller delvis «hvisket».

Eksplosive r.

Særegen for vore stemmelöse eksplosiver er deres 
stærke afsætning (tysk dbsatz, eng. off-glidé)^ foran vo
kal, d. v. s. en taus udströmmen af luft i det öieblik, 
tungen forlader konsonantstillingen og båndene spændes 
til vokallyd. Når man f. eks. siger tak, står stemmebån
dene åbne, sålænge t-stillingen holdes; idetsamme tungen 
forlader denne for at gå over til a, strammes de hurtig til 
vibration (d. e. stemme), men hvor hurtig denne bevægelse 
end foregår, vil der dog under overgangen ske en kortere 
eller længere ekspiration. I dansk er denne så stork, at 
de hårde eksplosiver biir virkelige aspirater (til = thil, 
næsten som tsil**')',  hos os er den vistnok ikke så betyde
lig, men dog tilstrækkelig til at skabe en bestemt forskjel 
mellem vore konsonanter og de tilsvarende lyd i f. eks. 
fransk. Når vi derfor synes, at en norsktalende fransk

*) Enhver vil let blive opmerksom på denne afsætning efter 
udlydende konsonant f. eks. efter t i kat; den höres som 
et kort, frigjort pust.

**) Det sidste efter Storm: De svenske Dialekter (se noten til 
pag. 19).
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mand siger dale for tale, benge for penge, stikker dette 
netop i hans konsonanters svage afsætning: hos ham fore
går nemlig overgangen meget hurtig, såat afsætningen er 
indskrænket til et minimum. Styrken er her kun at 
underordnet betydning: den fremmede lyd biir aldrig lig 
vor, hvor kraftig den end ansættes; men fordi den norske 
tenuis er skilt fra vokalen ved dette pust, får den större 
selvstændighed og höres derfor sterkere. Den fremmede 
konsonant ligger i virkning mellem tenues og mediae, og 
det er et psykologisk fænomen, når man tror at hore 
et d, fordi man venter et t.

k: kan, nalike, magt (makt), væk.
g: gå, gnave, bjerge, rug (ruug).
t: tal, ude (uuta), våd (vååt), bärste (borsto).
d: dag, både, fyldig (fyldi), bad (baad). Begge er 

rene dentaler (se under 1).
t (supradentalt): snart (snaar/), surt (suur/), parti 

(par^ii), fortjene Ifortfee^.
il (supradentalt): færdig (f&brdihfordomme (ford4ømma). 

Se forövrigt under (r).
p: pige (piika), hoppe (hoppa), kaabe (kååpa), kop 

(kop), raabt (ropt).
b: banke (hai^ka), fabel ('faubal), håb (hååb).
De blöde konsonanters stemmelyd svækkes sterkt, når 

de er udlydende efter lang vokal; i et ord som dag er 
sandsynligvis båndene allerede begyndt at slappes, når 
tungen fra a har hævet sig til g. Svenske fonetikere er 
uenige om disse konsonanters stemmeholdighed i lignende 
stilling i deres eget sprog, se Sweet, Swedish p. 15.

N a s a 1 e r.

rj lang (laii), bange (baija), tænke (tæijka), punkt 
(poqt), dogn (døijn).
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n: navn, brænde (brænna), gran (graan).
li: fornærme (fornærma), barn (baarn), hjöme (joorna). 
m (bilabial nas.): mand (man), tæmme, om (om).
m (dento-labial nas.): jomfru, tri'umf, konvolut (kom- 

fal'ut), konfirmation (komfarmash'oon), omvendt ('o(o)mvænt), 
samvær. Dette m findes blot foran f og v*);  det er opstået 
ved assimilation, idet disse konsonanter har draget m ind i 
sin egen stilling, så det nn dannes med underlæben mod 
overtænderne. Den hurtige lukning og åbning af munden 
foran en konsonant har faldt besværlig, og udtalen er 
blevet lettet ved denne modifikation. Italiensken har 
skaftet sig denne lettelse på en anden måde, nemlig ved 
at sætte n istedet: trionfo, ninfa (nympha); engelsken har, 
som vi, dento-labialt m i denne stilling (triumph). Det 
betegnes her ikke ved noget eget bogstav.

*) Foran v kun i hurtig tale.
*♦) Sievers: schallmodificir end — schallbildend.

Vokalisk n, I og r
(N, L, R).

Medens tunge og mund ved vokallyd blot virker lyd
modificerende**),  d. e. gjennem sine forskjellige stil
linger forandrer resonansrummet og derved giver stemme
lyden vekslende klang (a, o, u, i etc.), optræder de for 
konsonanternes vedkommende lyd s kåben de**),  enten ved 
at standse luftströmmen, hvilken standsning frembringer 
lyd, det öieblik den hæves (eksplosiverne), eller ved at 
tvinge den gjennem en så trang kanal, at den ikke kan 
slippe igjennem uden lydelig friktion (spiranterne). I begge 
tilfælde kan stemmelyden være tilstede eller borte; dette 
biir da det andet inddelingsprincip.
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De såkaldte semivocalés er konsonantiske gjennem 
sin tunge-(mund-)stilling, vokaliske, fordi stemmelyden 
klinger så kraftig igjennom, at den undertiden kan idles 
som det væsentlige. Hvilken af disse to sider der skal 
træde kraftigst frem, beror på omgivelserne. Er der en 
vokal i samme stavelse, har de konsonantisk virkning; 
men ofte er vokalen (tonlöst a) blevet fortrængt, og den 
tilliggende semivokal har overtaget dens funktion. I et 
ord som f. eks. Italien, skulde, hvis vi fulgte skrifttegnene, 
tungen fra t sænke sig til (a) og derpå gå tilbage til n. 
Enhver foler, at så udtaler han det ikke. Tvertimod blir 
tungen stående urörlig, og luften tvinges uden noget mel
lemliggende (a) straks ud gjennem næsen*):  (kat-tN). Lige- 
overfor det stemmelöse t kommer her stemmelyden i n til 
sin ret, det er son ans o: stavelsens vokal.

*) Ved at ganeseglet (uvwta) sænkes.

Som slige sonanter optræder i norsk under visse be
tingelser n, 1 og r i ubetonet stavelse. I det høiere sprog- 
hores de almindeligvis blot, hvor (a) var indesluttet mellem 
to konsonanter, som i det nævnte eksempel; i den frie 
dagligtale, som her nærmest behandles, har de imidlertid 
grebet sterkt om sig og udstødt såvel fygende søm forud
gående .«frit», d. c. stavel seendende (o).

a. Det almindeligste er, at en af disse lyd opsluger 
et forudgående, til samme stavelse hörende (a): baden 
(båå-tN), middel (zmid-dL), körer (höö-R); to ensartede kon
sonanter går da sammen til en sonant, som i pinden — 
pinnen (pin-N), forstillelse (forbil-L-sa).

b. Eller n, 1 og r fortrænger et følgende frit (a) 
og blir selv sonanter; dette sker især, når en af disse 
konsonanter også begynder den næste stavelse: stolene 
(stoo-L-na), benene ('bee-N-na), snarere (snaa-R-ra).
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c. Endelig kan n og 1 virke regressivt på et tillig
gende (o) i foregående stavelse og lade sin sonant tage 
dettes plads, medens de selv biir stående som konsonanter 
i sin egen stavelse (assimilation): kattene (kat-tN-no), höi- 
lidelig (høz-tzii-dL-li).

I. Vokalisk n (N)
a. efter t, d, s, n, 1 og supradentalerne; i det sidste 

tilfælde er det selv supradentalt. Eksempler er:
-ten = (tN). Om artikulationsmåden se p. 24: atten 

(attN), attentat (attNtzaat), enten^?en\^\ fyrstendømme fyrs\Fi- 
dømmo), lasten (lastN), intendant (intNdzant), liden (liitN), 
potentat (pottNt'aat), syttende (søttNdø) eller (søttNno).

-den = (dN). Samme artikulation, blot med stemme
lyd: Baden (zbaadN), Frydenlund (zfryydNlun), lidenskab 
(liidNskab), lodden (loddN), sidensvans ('siidNsvans), råd
denhed (roddNhct), tiden (tiidN).

-sen = (sN). Fra s slår tungen mod ganen uden 
torst at gaa ned til vokal: åsen (ååsN), dansen (dansN), 
isenkram ('iisNkram), Madsen (zmassN), præsens CpreesNs) *),  
recensent (res(s)Ns'ænt), vissen (vissN).

*) Om (ee) se pag. 9.
**) Kfr. eventyrenes hyppige skrivemåde faen eller fan.

-nen = (N). Efter n ingen forandring i stilling, men ny 
ekspulsion af luft skaber ny stavelse: ånden fonN), fanen 
(fa-N), inden (inN), Liihnenschloss (zlyy-N-shlos), hånende 
(håå-N-da), sondenvind (søn-N-vin), vinden (vin-N), vinen 
(vii-N). Efter (n,n): lögnen (løn,n-N), vognen (voijn-N). Her 
indtræder hyppig forlængelse af den foregående vokal med 
sammensmeltning af konsonantisk og vokalisk n: anden 
gjennem (an-N) til (aa-N), intetkjön andet (aa-Nt), fanden 
biir (fan-N), i almindelig sværgen (faa-N) **);  således i noget 
lavere tale: (maa-N) = manden, (pii-N) = pinden osv.
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-len — Tungespidsen bl ir stående, de ned
hængende siderænder sluttes mod ganen: alen (aalN), 
generalen (ge(n)nor'aalN), Ollendorf ('pUNdorf), Polen 
('poolN), pralende (praalNde) eller (praalNno), veltalenhed 
(vælt/aalNhed).

Supradentalt N (N) efter supradental konsonant: 
Arendal ^rNdeX), förend (f^rNf gården l^^rNf 
lurendreier (jiåurNdvæfa^^ Mårtens ^m^rtNs), morgen 
(yu^rN), parten {purttNf akkorden (pWfårdNf Larsen 
OtiårsNf Enstavelsesord på -rn udtales i en lidt lavere 
dagligtale ofte tostavelses: barn ('baa-rjV), jern (fyüü-rNf

•en efter vokaler udtales sed vanligvis med en 
dunkel, farvelos gjenemgangslyd (stemmelyden, se pag. 9); 
smign. linen (af lin) og lien (af lif tenen og tlteen osv. 
Forskjellen er vel den, ät i de to förste tilfælde kommer 
det stöd i stemmen, der skaber ny stavelse, först efteråt 
n-stillingen er indtaget, i lien, theen derimod allerede, 
medens tungen bevæger sig mod n**).

*) -len efter lang vokal synes ofte at være (Ln): Polen = 
('pooLn) ved siden af ('poolN).

**) Eller skulde man skrive (liin-N) ~ linen- og (lii-N) ~ lien“}

(N) repræsenterer også endel ubetonede småord, som 
knytter sig enklitisk til det foregående, f. eks. den: har 
Du fået den, seet den, syet den? (haar du fdttN, settN, 
syddN). Dette er «landsgyldig» udtale, selv i det omhyg
gelige sprog; noget lavere, men dog meget almindelig er 
den samme reduktion af han og ham: troede han det? 
(troddN de), omhyggeligere (troddan de), gjör han ikke? 
^wN ikko), omhyggeligere (jooran ikko), jeg fandt ham 
(jæ fantN), omhyggeligere (jæ(z) fantam) osv.

b. -ne- i stavelsens slutning blir (N). Dette sker 
især i forbindelsen
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-ne-n- = (N-n): benene (bee-N-na), landene (lan-N-na), 
lögnene (løijn-N-na). Ofte ved simplificeret flertal: lianerne 
(haa-N-na), kusinerne (kus'ii-N-ua), se under c. Supraden- 
talt: bornene (jb^-rN-nti), hornene ('hoo-rN-nz), jernene 
(j'^-rN-nd).

Dette (N) indsættes ofte af den lidt skjödeslöse daglig
tale også udenfor denne forbindelse; således er måned 
meget ofte (måå-Nt) og især måneden (måå-N-tN); fælles- 
kjöns (N) = en föres ikke sjelden over på intetkjön: funden 
(fun-N) — fundet (fun-Nt). Infinitivs -ne biir ofte (N) i 
hurtig tale: Du må vænne dig til det (væn-N dæ til (te) 
da). Skolegutter siger ofte ^gen-N-tiv)*)  for ('gennativ) = 
genitiv.

*) trestavelses, forskjelligt fra ('gen-tiv) i to stav.

c. (o) efter t, d, s og supradentalerne assimileres til 
(N) af et i næste stavelse folgende n. Merk, at i forbin
delsen -le-n- indtræder ikke (N), men (L), kfr. pag. 28: 
fadene (faatNna), hattene (hattNna), gutterne (guttNna), 
bruddene ('bruddNna), husene (huusNna), læssene (flæssNna). 
Supradentalt: ordene (joorNn^), dorene (f^rNno), portene 
(porttNnd), mordene (moordNn^, hyppigere (mordNua), 
versene (våreNna). Hid hörer også præs, partic. og ordens
tal, såsnart -ende er svækket til -ene: sættende = sættene = 
(sættNna), læsende = læsene = (leesNna), nittende = nit
tene = (nittNna).

Så og i fremmedord: Demosthenes (dem'ostNnas), Bory- 
sthenes (bor'ystNnas); arsenik er ofte (arsTVn^k).

Det er især ved den bestemte artikel i flertal -ne 
og -ene, at denne vokalisation indtræder. Herved er at 
merke, at plur.-endelsen -erne almindeligvis simplificeres til 
-ene: gaderne (gaatNna), gutterne (guttNna), presterne 
(præstNna), brodderne (broddNna), hovederne (hoodNna),
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viserne (viisNna), mine, venner, men (vænNno mina). Em 
stiivebesord, der udlyder på. vokal og danner flertal med 
r, far ofte (N) og biir da trestavelses: knær— (knüä-rW-wö), 
rær— fitii-rN-nf, tær — (jÄH-rNovf, trær— (trää-r3r^), 
glöder (gltmr) — (gloo-rJV-no); höiere ligger dog udtalen 
i to stavelser (knäärna).

Der er intet iveien for, at to (N)’er folger på hinan
den; i sin daglige tale siger man sedvanligvis (om aftN-N) 
= om aftenen, (mÅarN-Nj morgenen, (toordN-N) =
tordenen osv.

IL Vokalisk 1 (L).

a. Efter de samme konsonanter som (N), (Z) efter 
supradenta lerne.

- tel = (tL). Tungespidsen biir stående, siderænderne 
sænkes til passage for luftströmmen: titel ('tittL^ agtelse 
(aktLsa), misteltein. (zmistLtæm).

-del -- (dL): middel ('middL), Wedel ('veedL), lidelsen 
(liidLsN).

-Id = (L), kfr. -rien: forstillelse (fc^sVil-L-so), fölelse 
(föö-L-so), fortvilelse (föWvzii-L-sa).

- nel = (nL). Tungens sider sænkes, ganeseglet hæves: 
anelse (aanLso), forfinelse (forfiinLsa), forskjbnnelse for- 
sh'ønnLsa).

- sei = (sL). Tungespidsen löftes mod ganen, kanterne 
frie: ussel (zussL), fængsel (zfæijsL), renselse (rænsLso).

(Z) efter supradental : værelse (väärZsa), besvarelse 
^^•Amr.L^'), afkortelse ^AvkortLsf, forfærdelse (for- 
^ÄÄrdL^f, færdsel ^ÄrsL).

b. -le- i stavelsens slutning blir (L). Sker især ved 
efterlolgende 1 og n: fölelig (foö-L-li), ubetalelig (ube- 
tzaa-L-li), utålelig (ut/åå-L-li), brölene (bröö-L-no), hjulene 
('juu-L-nu), fælderne (fæl-L-na), stolene (stoo-L-na), smilende
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(sinii-L-na), rullende (rul-L-na). Det höres også (mere eller 
mindre hyppig) i andre ord: billede ofte (bil-L-da), således 
(zsåå-L-das), juledag (juu-L-dag). For infinitivs -le höres 
ikke sjelden (L): jeg kan fole det (föö-L da), du må be
fale dem (bef'aa-L dæm).

c. (o) assimileret til (L) af et folgende 1. Er oftest 
tilfælde i endelsen -elig: ufattelig (ufattLli), kristelig 
(kristLli), almindelig (alm'indLli), skadelig (skaadLli), kose
lig (koosLli). Supradentalt: uforstyrrelig (uVorsdyrLlih for
færdelig forfiiiirdLlf Her er kanske (r) almindeligere. Også 
i andre forbindelser; man kan höre Hadeland = (zhaadL- 
lan), udeladt (uudLlat), ödelagt (öödLIakt), forelæsning 
(fåårZZesniq); fremmedord: Aristoteles (aris^ootLIas), Prak- 
siteles (praks'ittLlas).

Stöder -él og -en sammen, som f. eks. i handelen, ud
tales enten to sonanter: ('handL-N), eller (L) giver plads 
for (al): ('handalN); det sidste er kanske hyppigst. Sjeld
nere ('handLn).

III. Vokalisk r (R).

a. Ubetonet -rer- blir(R). Således i verbernes præ
sens: bærer ('bää-R), farer (Zfaa-R), horer (hos-R), skarrer 
(skar-R), tirrer (tir-R) *). Endvidere i s u b s t a n t i v e r n es f 1 e r- 
tal: harer (haa-R), skarer (skaa-R), snorer (snoo-R), herrer 
(här-R). Kommer pl.-art. -ne til, biir -rerne sedvanlig for
enklet til -rene (p. 27) og udtales enten (rana) eller (rNhe): 
snorerne (snoorano) eller (snoorNnof herrerne (härrana) 
eller lavere (häarAwe). Også i n o m i n a a g e n t i u m: en 
lærer (lää-R), tilhorer (tilhs-R), brödkjörer (brööeet-R); 
her beholdes (R) i flertalsformen -erne: lærerne (lää-R-na).

♦) Simplificeres for lettere udtales skyld ofte til -re: „horer
du (hoo-rø du)?“
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b. Stavelseendende re- = (R). Således i forbindel
sen re-re. 1) nom. ag. i piur.: lærere (lää-R-ra), tilhørere 
(ti Ih»-R-ra). 2) i komparativ: hardere (håå-R-ra), 
snarere (snaa-R-ro). Hos folk tiled uvulært eller «summende» 
(ikke vibrerende) r har jeg leilighedsvis hört- (R) i ord 
som arene (os-R-na), lårene (låå-R-na), (skjönt (rana) er det 
hyppigste), almindelig östlandsk (0Q-rJV^), se pag. 27.

c. På (R) frembragt ved tilbagevirkende assimilation, 
frembyder denne sonant, såvidt jeg har kunnet iagttage, 
intet eksempel).*

*) Disse tre sonanter — (N), (L) og (R)—er de eneste, der er 
anerkjendte af sproget, og som kan siges at tilhore den 
landsgyldige udtale. Der er imidlertid intet iveien for, at 
hvilkensomhelst spirant kan gjöre samme tjeneste, således 
som faktisk ofte sker med s, v, m og n,. Vil man lægge 
merke til sin skjödeslöse dagligtale, skal man snart over
bevise sig om, at man ofte for possessiv siger ('pos-S-siv), for 
vise sig (vii-S-sæ), for rive væk (rii-V-væk), for lommebog, 
lommepenge (lom-M-bog, lom-M-pæip), for mangegange 
(maiyiygai^e). Kriteriet er her selvfølgelig, at ordet frem
deles beholder sit oprindelige antal stavelser; ofte drages 
det endnu mere sammen ('mai^gaip)). Det er kun, når 
de omgives af samme eller beslegtede lyd, at disse so
nanter kommer frem; de tilhorer i större eller mindre 
grad den slurve de udtale.

**) (R) almindeligvis blot opstået af (o) mellem to r’er.

Det vil sees, at det blot er dentalerne, det alveolære 
1 og supradentalerne, som tillader et efterfølgende (N) og 
(L)*).  Dette er begrundet i lydenes lokalitet. Vokal
udviklingen kan nemlig kun linde sted der, hvor tungen 
fra den foregående konsonant går umiddelbart over til fl
og 1-stilling, uden at stemmelyden trænger imellem som 
en dunkel, (a) - lignende vokal, der, hvor lidet udpræget 
klang den end har, dog straks viser n og 1 tilbage til 
deres konsonantiske funktion. Dette sidste sker hos os 
efter gutturaler og labialer; siger jeg f. eks. ryggen, höres 
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stemmelyden, idet tungen skifter fra g til n, kfr. pag. 9; 
i våben, vinkel indtages på samme måde den nye stilling 
först, efteråt labialen (gutturalen) har «eksploderet». Tunge
spidsen kan naturligvis gå op til n (1), medens den anden 
stilling endnu holdes, men dette sker ikke i vor tale. 
Svagest er dette glide mellem labial og 1: hybel er om
trent fhyy-bL). — Efter en vokal: benene (bee-N-na), fö- 
lelse (fbö-L-ßo) er forholdet det samme som mellem to vo
kaler: glidningen höres ikke (kfr. pag. 12).

Lydbetegnelse.

Mellem lyd og skrift hersker der i ethvert sprog ad
skillig uoverensstemmelse, dels fordi flere lydnuancer, hvori
mellem udtalen bestemt skjelner, har fået samme tegn, 
dels, og især, fordi skriften altid ligger længere tilbage og 
således repræsenterer et tidligere stadium af sprogets til
værelse. Da nu vort bysprog har sin grund i dansken, ei
det let forklarligt, at vi, medens vi taler dansk-norsk, 
endnu ikke er kommet længere end til at skrive dansk.

Hvis dette var alt, vilde vi ikke være synderlig værre 
farne end de fleste andre nationer. Forvirringen i vort 
skriftsprog har imidlertid en ganske anden årsag: vi har 
ikke en bestemt fastslået, af alle akeepteret retskrivning. 
Mangelen af en fælles norm har da også skabt stor vil
kårlighed både ligeoverfor bibeholdelsen af gamle, i talen 
uddöede lyd og former og i overførelsen af fremmedord, 
ja selv om de rent grafiske tegn er man ikke enig: en
hver anser sig berettiget til at have «sin egen orthografi».
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De vigtigste diflerenspunkter er: store eller små be
gyndelsesbogstaver, og i sidste fald, store eller små i folke- 
navne — dobbelt vokal for at betegne længde (gammel
dags) — aa eller å — e eller æ (i en mængde ord, se 
Aars, Retskrivningsregler pag. 12 &13) — stumme d’er — 
stumme e'er (gammeldags) — i eller j i i-diftonger (kfr. 
p. 13) — kj, gj (skj) eller k, g (sk) foran visse, vokaler 
(se nedenfor) til betegnelse af de palatale spiranter (det 
sidste, hörer til de nyere reformforsög) — dobbelt ud
lydende konsonant efter kort vokal (nyere). Ved over- 
förelse af fremmedord: c eller k (s) — ch eller k — ds, 
ts i ord med stumt d (t) — ph eller f — th eller t — 
x eller ks — z eller s. De af det frie talesprog forsvundne 
pluralformer af verberne holdes endnu oppe af mange i 
skrift; enkelte har forsögt at gjennemfore den fælles sub
stantiviske flertalsendelse -er.

For disse orthografiske spörgsmåls vedkommende hen
vises til Aars’s «Retskrivningsregler.»

I det folgende vil man finde en fremstilling af vore 
bogstavers almindelige værdi med en oversigt over de 
vigtigste tilfælde, hvori tale og skrift afviger fra hinanden. 
For de mangfoldige ord, hvori sproget vakler mellem norsk 
og dansk, har jeg anfört den udtale, som efter min er
faring er den hyppigste, uanseet om den har det nationale 
præg eller ikke. At andres opfatning her overalt vil falde 
sammen med min, er dog, under sprogforhold som vore, 
neppe at vente.

Vore egne ord er behandlede först, derpå de frem
mede; i begge tilfælde omtales den ubetonede vokal efter 
den betonede.
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Vokaler.

a = (a), (aa). Ubetonet a fordunklet til (o) i akvavit 
(akkav'it); infinitivsmerket at er (o); a er oftest stumt i 
barokke (brakko).

e = (e), (ee), (æ), (ä), (ää). Er vokalen lang, er (ee) 
det sedvanlige: bred (bree), greb (greep), ren, legeme 
(leegamo); foran r oftest (ää): de)', er, hver (väär), gjerne 
(jäärna); jertegn (jäär/m/n), (ee) beholdt foran böinings- 
og aflednings-r: ser, mere. Begge dog også ved kort 
vokal: (c) som i krebs, kreds, peber (peppar), især ved for
kortelse: sect (set), bredde, beredt (ber'et), (ä) blot foran 
r: ert, fersk, smerte osv. Protonisk e er (e) i de åbne for
stavelser be-, ge-', adverber og præpositioner beholder, når 
de leilighedsvis står foran hovedakeenten, sin vokallyd: 
medlidende (o), sendrægtig (ej, hens'eende (æ). Posttonisk 
e er i regelen (o): kappe, habet, haven, smige)'; det siuges 
af (N), (L), (R) i de pag. 25 flgg. nævnte forbindelser; (e) i 
endelsen -hed og mange sammensætn.: siethed ('slæt(h)ed), 
angreb, afsked osv.

e er (i) i de og De-, svedske er alm. (sviska).
Fremmedord har (ee) for lang vokal: all'é, chef, apo- 

th'ék, juv'el, kam'el, embl'em, sgst'em, parenth'es, dekr'et, 
universit'et: også foran r: konfer'ere, wrg'ere og således 
altid i verber på -ere-, kfr. endvidere: barb'er, fur'er, 
karakt'er, klav'er, kur'er, offic'er etc.; karriere er (kar- 
ri'äära). Kort vokal får (æ): reli'ef, app'él, kast'el, paral- 
l'el, pak'et, bill'et, proc'es; (å) foran r: 'ergo, en'ergisk.

Protoniske stavelser i fremmedord har (c), hvis de er 
åbne, (æ), hvis de er lukkede. Mest udpræget höres dette 
(e) i förste stavelse, hvor det i flerstavelsesord næsten altid 
har biakeent, samt foran vokal: desp'ot, eff'ekt(ef'&ktj,freg'at, 
kred'it, lev'ere, re'él, re'ol — b'enef'ice, d’élik'at, ‘epigr'am, 

3 
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tjener'al, yeometr'i, télegr'ami — are-al, a the'isf, ide'al, 
rekreati'on, stereometr' i osv. Hvor ingen af disse betingel
ser er tilstede, fordunkles det heniniod (dier til (o), især 
efter sterkt fremtrædende biakeent, spm i appellere (‘up- 
poEcera), -arrestant, kokettere (k'okkoVeera), kvintessens 
(kv’intas'æns). Se. nedenfor under «konsönantfordobling».

e er stumt i inferess'ant, inieress-ent, interess'ere (i li
tras—), derimod ikke i inter'esse. Piedestal er (piddosfaal), 
eddike ofte (æddik). Om impcrf.-énd. -edo se under d.

æ = (æ), (ä), (aä), (e), (ee). (æ) er den almindelige 
korte vokal: ven, (a) og (ää) foran r: 'værre, være. Ellers 
er langt æ blevet (ee) i det östhindske (se pag. 9): bevæge 
(bev'eegé^ ligeså kort æ foran vokal: arkæolog (arkeoEåag). 
Om et ord skrives med e eller æ, bestemmes hos os for 
det meste af genetiske, hensyn, kfr. Aars, Retskrivnings
regler § 11 flgg.

i = (i), (ii). Ev (ee) i Skien (shee-N), (æ) i mig, dig, 
sig (sæ£), (o) i tredive (træddava), konfirmere og all. i dag- 
ligtale (komform'ecra), genitiv sedv. ('gemmtiv). talordet 1000 
skrives tusinde, tusende, tusen, udtales ialm. ('tuusN); Firti 
(fyrti, fyrretyve) er (Zfo/Wi). Stumt i original (orgin'aal); 
prædike(n) udtales og skrives i jevn tale og stil præke(n), 
prækestol, -tone etc.; men bjergprædiken og selvfølgelig al
tid prædik'ant. — ai blot i fremmede ord; derfor er 
capitalne blevet kaptein, smign. også vulg. 'beiersk for 
'baiersk. — ei er (ää) i veir, men (æø i de höiere liggende 
ord veire lort, 'henveire. — oi i fremmedord: konr/oi, oklr'oi. 
— Öi: öle, slöife. ieu er blevet öl i 'löttnant.

O = (o), (oo), (d), (åä). Langt o er (oo): to, jord, 
Stod (stoo), sjeldnere (åå): hoven, Sove; nogle vakler mellem 
norsk (oo) og dansk (åå): klog (klook) eller (klååg), men 
altid ('klåågskab), koge (kooko), men mit blod kom i kog 
(kååg). Kort o er i regelen (o): kort, frost, pot; en hel 
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del ord har dog (o) i lukket stavelse, især foran m, som: 
bom, bombe, bomolje, bomuld, bonde, 'dombjælde, 'dompap, 
(jfoster}, {frossen}, hos, hoste, 'jonsok, (jknokkeT), knortet, 
fjorten, jodle, kof, kojfard'i, {kofte}, kost {— börste), lom, 
Lombard'i, lomme, lort, {^mon}, {monne}, moro, morsk, mort, 
{moskotfitfi 'moskus, most, norne, {okse}, {oljé}, {om, -me}, 
op(pe), ond, 'onsdag, (af Odin}, ort, ost, 'pokkenholt, 'Pom
mern, pomp, Pomp'eius, port, 'portvin, Rom, sold'at, sort 
(farve), sot, tom, {tomme}, {tommelfinger}, tomset, tomt, 
torden, torn, torn'ister, tromle, tromme, tromp'et, vorte o. a. 
Forstavelserne kon- og kom- far ofte norsk (o), især kom-: 
komf yr, komm'ando, komm'ers, kommissi'on, komit'é, kom
mode, kompan'i, komp'arativ, komp'as, kompl'et, kompl'ot, 
kompon'ere og afl., kompromitt'ere — konc'ert, kons'ol, kon- 
son'ant, konst'abel, kont'ant, kont'or, kontr'akt, konvolut 
(komfoFut); konfirmere og afl. har (o) og {o}.

Udtalen er dog langt fra at være stö; mange anser 
det danske {o} for «finere», da de lavere klasser naturlig
vis i langt större udstrækning anvender den hjemlige lyd. 
Jeg har indskrænket mig til at nævne ord, hvor (o) er, om 
end ikke den eneste, så dog den hyppigste udtale.

Fremmedord har i regelen (oo), hvor vokalen er lang. 
Således altid i endelsen -on (undtagen hvor on = (oij): 
ball'on): drag'on, dimissi'on, konjunkti'on; ligeså foran m: 
ag ron'om, at'om, dipi'om, id i'om, symptom; foran r: kon
tor, kor, korrid'or, maj'or, ten'or. Den vigtigste und
tagelse danner ord på -log, som har (åå): diaPog, filol'og, 
katal'og; men demagog (demagzoog). Foran folgende kon
sonanter både lang vokal = (oo) og kort = (o); 1: kar
ri'ol, monop'ol, vitri'ol — mol, par as'ol, pr ot ok'ol; p: hor o- 
sk'op, telesk'op — gal'op; s: aprik'os, ansj'os (af -or is}, — 
et gros; t: desp'ot, idi'ot, patri'ot—banker'ot, big'ot, fag'ot, 
polygl'ot.

8*
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I ubetonet stavelse folger o samme regel som e: luk
ket i aben, åbent i lukket stavelse: smign. med (o): al 
kolo'id, chokolade, lokomotiv, nwnop'dl — med (o): adop
tiere, konkord'at, kontors'ion (om kon- og kom- se forresten 
ovenfor). Dette viser sig klart i afledning: absolut (-sol'ut) 
— absolvere (-solv'eero), apostel (ap'os-tL) apostolisk (apo- 
st'oölisk), apostrof (-slr'of) — apostrofere, (-strofeera^ theo- 
lög (-lååg) — theologi (-log'ii) osv. Af ord udlydende på 
■ar har de hyppigst brugte ofte (o): professor,'rektor, andre 
(o): 'aktor, kur'ator, defensor. Flertallet -orer har betonet 
(oo): profess'orer. Marmor er ('marmor).

å — (åå), (o), (oo). Lang vokal — (åå): blå, hane, 
■råd: kort = (o): blåt, hånd. I enkelte ord har daglig- 
talen (o), det höiere sprog (åå): rope på en, et forfærdeligt 
rop — anråbe, en röst, som råber i örkenén. I sms/1) lår
kortes (åå) til (o), når det mister hovedakcen1.cn; gå- (gåå) 
—undgå ('ungo).

11 — (u), (uu), (o). Udtales i en hel del ord sedvan
lig som (o): bryllup, bugsere (boks'eero), buk (eng. bow), 
buk (eng. buck), bunke, bukser, drukne', dukke (substånt.), 
dum, dunk, dunke, flunkende, frugt (oftest u), fugtig, 
grunker, mumle, gumle, gumme, gump, humle, hummer, 
humpe, hum'ör, juks, klukke, 'klunger, klump, klunke, 
'kuffert, krukke, krum, kumme, ktd'ör, kunst (oftest (u), 
men med (o) i kunstig'), lugtjé), lukke, 'lummer, lumpen, 
lumsk, lunge, lunken, muk fej, mumle, munk, 'nummer, 
plpkke, prunke, pumpe, punkt, punktum ('poijtom), punsch 
vulg, pons, rum, rumle, rumpe, rumst'ere, 'sirup, skrukken, 
skrumpe (ind). skuffe (subsi:), skum(me), skumring, slukke, 
slump, slunken, smuk, spuns, strunk, stump, sukfé), 'suk- 
tur. trumf, lugt(e), tumle, tung, lunge, ung o. m. fl. —

■) Således skrives herefter sammensætning og sam
mensat.

hovedakcen1.cn


Endvidere i en del sterke perf. part, på u: drukket, sunket 
osv. 1 næsten alle disse ord kan også (u) höres; i nogle 
er det. affekteret, som i hummer, sirup, i andre, tilhorer det 
den soignerede udtale: lukke, sukke, ung, eller den over
førte betydning og det «ædle» sprog, f. eks.: «Lok*)  dören!» 
— «Du griber! Håbets dör sig lukker til.» (Aladdin). 
«Er det. no’en konst da?» — Kunstforeningen, i kunstens 
haller. «Her er ikke rom-» — himmel-rummet. «Hei, du 
skal prövé mandeloktP (Synnöve Solbakken)—lugtens ris. 
Fordrokken —élskovsdrukne blikke. Han tomlede overende 
— en tumleplads for hans vilde planer. — Det må dog 
merkes, at, her er stor vilkårlighed, selv i det dagligdagse 
udtryk, sårneget mere som der hos mange er en bestemt 
stræben efter at bringe (o)-lyden i veiret som mere norsk. 
— au = (æ«): au! gaupe. Lyden overføres også på frem
medord med au. Laur vig er oftest (laarvik). — eu aim. 
^k)-. neutral, 'Preussen, zig'euner, undertiden (æw): Eur'opa; 
efeu er ^eefæ«) eller ^eefoZ). Navnet de Seue er (des'eev). 
Græske, ord sedv. (æv): eufem'isme, 'Perseus. — oil skrives 
nu oftest au, se Aars, Retskr.-regler § 14; beholdt i navne: 
'Hougen (æ^). I franske ord = (u).

*) For kortheds skyld forandres her blot vokalen for at an
give udtalen.

y = (y), (yy). Sænkes ofte til (ø): sylten (søttN), 
'sytti, bryllup (brøllop), lyst (løst) osv. Det lavere sprog 
går i dette stykke meget, langt; dog er det vanskeligt at 
sige, hvor det vulgære begynder.

ö = (öö), (o), (o), (qg). De to sidste foran r: ärret, 
öre (Goro). Ellers er langt ö — (öö): fåle, kort = (ø): 
skjön (shøn).
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Konsonante r.

b = (b), (p). Foran s og t i betonet stavelse — (p): 
glubsk, krebs, substantiv, gibs skrives også rigtig gips — 
dybt, kjobt (cøpt); absolut er (apsoFut) på grund af sterk bi- 
akeent. Ubetonet derimod = (b): absurd, observere — 
subt'il. I endel ord er b i indlyden og udlyden = (p), 
som oftest efter oldnorsk: abekat, åben, dræbe, dyb (men dybde 
har (b) pågrund af assimib), dobe (b i dåb}, gab(e), gribe, 
greb, hob, krybe (krybdyr med b pågr. af assi mil.), lobe, måbe, 
peber, pibe (s. og v.), råbe (roopo), reb, skab, skrab, skrabe 
(s. og v.), slibe, slæbte), stribe, strube, stobld), sröb, svöbe; 
æble er (æplo), finere (eeblo). Også her har dot «folkelige» 
udtryk (p), medens det mere fremmede, «kultur»-begrebet 
sedvanlig har (b), f. eks.: at ape*}  sig ind på en, ape efter 
en — men hyppigst en abe, for os mere fremmed end 
apekat, åpen — åbenbar, åbenlys, gripe, grep — en gri
bende scene, angreb, begr'ipe, «han har ikke begr'ep om det» 
— et grammatisk begreb, forgripe sig på næstens gods — 
foregribe begivenhedernes gang, et 'omsiggribende onde, 
krype — markens kryb, barnésvöp — omsvöb, rope, höiere 
stil råbe (til Herren), 'anråbe, påberåbe sig, rope op — op
råb, skape sig til — men i sedv. bet skabe, en skaber; 
endelsen -skab er (skap) i populære ord: morskap, trold
skap, (skab) i de «ædle»: kundskab, videnskab.

*) I de folgende eks. skrives fonetisk p, hvor b udtales så,.

p = (p). p foran s i forlyden er sedvanligvis stumt: 
psycholog'i, pseudonym; psalme skrives nu oftest salme, 
(p)sdlter er gået af brug. p er stumt i fremmedord i 
forbindelsen mpt: prompte, 'præsum(p)tiv, sympt'om, også 
hvor ti = (sh): præsum(p)ti'on. pil (= f). Biot i frem
mede ord, ombyt tes nu sedv. med f. flolog'i.
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d*)  = (d), (t). Ofte stumt i enden af ord efter lang 
vokal, n, 1 og r; det svarer lier i regelen til oldnorsk b 
eller er falskt: god (goo), brod, hånd (hon), trold, ord (oor). 
Dette d får ofte lyd gjennem alledning: gla(d) — glade
lig, hel(d) — heldig, nor(d) — nordisk. Også hyppig 
stumt (eller assimileret) foran s og t: hedsi, hidsig (hissi), 
krudt. Det er ofte = (t) foran s: födsel; dog også (d): 
rædsom, (t) også hyppig udlydende og mellem vokaler: 
mad, lud, liden, skude: imperf.-end. -ede er (-at) efter d, t 
og to eller flere konsonanter: badede (baadat), rodede 
(rootat), huskede (huskat), merkede (märkat); ellers oftest 
(-ta): halede (haalta), levede (lofta), svarede (svaar/a). Den 
danske blöde udtale beholdes ofte i det höiere sprog og i 
mindre folkelige udtryk: holde måte — mådehold, rite — 
videnskab. Undertiden er d beholdt af fonetiske grunde: 
blöt — bloddyr, fet — fedme, rö(d) — rödme. Assimi
leret i bödker, snedker (kk).

*) Her gives ingen ordlister pågrund af liden plads.
**) lade = eng. leave har (d): hvad vi skal gjöre og lade\ lade 

— eng. feign har (t): han loi, som om han sov.

1 ende) verber er -de- forstummet i det dagligdagse 
udtryk, beholdt i det höiere sprog og enkelte fastslåede, 
talemåder: bede: «jeg be’r!» — «betZer og våger», betZe- 
dag, blade: at bla’i en bog, betyde: «hvad skal det bety ?» 
blöde: blö’ næseblod — med blodende hjerte, brede: bre’ 
tæppet over en — en efterretning, som vil bredte sorg over 
det hele land, bryde: bry’ sig om en, byde = tilbyde: at 
by’ en noget, han bö’ en daler, tilbö’ sig at gjöre det, 
byde (= befale): «Du har ikke noget at by’ over mig» — 
bytZende mine, «jeg bytZer og befaler», föde (= opföde): 
gården fö’r tyve kjör — eders himmelske fader foder dem 
(fuglene), glide: han gie’ på fortauget — de glidende 
skyer — gnide: han gne’ sigi hænderne, lade**}:  «la’ mig 
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viere!» lide (= like): jeg li’r ham ikke, lide*')'  det li’r 
mod kvelden. — dagen lider, b/de: «vil du ly’!» — lyd- 
rigé, klæde: klæ’ sig på, det klæb*  dig ikke — klæder da 
Gud således det græs osv., knode: at kna’ en deig, node: 
at nö’ en gjest, råde: «jeg rå’r dig til at være snar», at 
rå’ for noget — råde bod på, der råder sterk miåfornöielse, 
ride: «jeg mener, fanden ri r dig!», han kom ri ene(s) — 
ridende artilleri, ridestøvler, skade: «å, det skar, ikke!» 
— at skade sin egen sag, smide: smi’ en hestesko, sprede: 
«hvad er det for historier, du går og spre’r ud?» — seiren 
vil sprede glans over hans navn, stride: fisken stri’r imod 
— stride den gode strid, svide: svi’ grøden, sviemerke, 
træde: «du træ’r på mig!» — træde i skranken for en sag, 
rade: va’ over en elv (ofte) — «tör der ingen vade over?» 
(«Råd for Uråd»; hor betinget af versemålet), vride: vri’ 
sig som en orm.

*) Ude = eng. suffer har (d).

Også i subsi, bortfalder undertiden -de-: klæder (kläår), 
men sing, klæde om stoffet. Sms., hvis betydning peger 
på klæder, har klæ (— klee) som förste, (klo) som sidste 
led: klæ (s)bÖrste d. e. en borste til klæder, -kammer, 
-kurv, -snor; torklæde, lommietorklæde {-ietrkld'), pi. (-forklor), 
forklæde (forklo). Håndklæde har oftest (e) med biakeent: 
(hoQkle), fiert, (hoijklår), idet foleisen af sms. og dermed 
biakcenten og (ä) er bevaret. Af entallet klæde derimod 
sms. som klædehandel, klædefabrik med bevaret -de-. — 
Fader, moder er (faar), (moor), undtagen i höitidelig stil. 
I sms., der betegner slegtskabsforhold, forkortes vokalen 
såvel i förste som i andet led: farfar ('farfar), -mor, -bror, 
morbror osv.; også som aim. tiltale: (far), (mor). Broder 
er (broor). 1 slægtsnavne lang vokal i förste led: broder- 
eller brordatter (broordattor) osv., kort i andet: ('farbror).
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Også i sins, med genitivsform bortkastes d: 'fars-, 'morsarv, 
modersmål er ('moodarsmol) eller ('moor^mol), i andre sms. 
<»g all. beholdes -de-: fadermord, moderglæde, broderkjærlig
hed. I jevn Stil skrives far, mor, bror efter udtalen. End
videre: fjæder d. fjær, foder (foor)— glöder (gloor)— læder 
(läär), sadel (saal) el. ('saadL) — skedevand (sheevan), spader 
(spaar), væder (väär). Formodentlig er (førm'oontli), ordent
lig (jorntlif Fremdeles er d stum i i gudfar etc. (gu u far). 
Sådan er ialmindelighed (son): «har du sect sant!»

t = (t), (d). Partic.-end. -et er ofte ved forkortelse 
af vokalen (d): draget (drad), leet (led), syet (syd). Det 
er stumt i den postponerede artikel: laget ('taaka), samt i 
artikelen og pronomenet det; kostbar er ofte (kosbar), 
værtshus ('värs(h)us), seksten (sæisN). 1 fremmedord sedv. 
stumt foran s efter lang vokal: disput'at s, justits (just^is), 
i forb. nis skrives ofte blot ns: konsekvens, fin'anser. tb. 
— (t) i fremmedord: theolog'i, samt i norsk thi; kfr. Aars, 
Retskrivningsregler § 17, b. — tj = (c), (tj). (c) i 
tjern (cäärn), skrives også kjern, — fjor, tjære; (tj) i 
tjene, tjælde, somt i forb. stj: stjæle. — ti + vokal er 
(ts), som i tysk, eller (sh) = fransk (zh). (ts): Dalm'alien, 
'gratie, (sh) i endelsen -tion: frakli'on, nail'on (enkeltvis 
tsh), således også aktie ('akslid); lektie skrives oftest efter 
udtalen lekse.

g = G), (k), (0, (u), (sh).
1) (g) eller (j). Foran betonet, vokal (g), hvis den er 

hård, (j), hvis den er blöd; foran e, æ og ö skrives ialm. 
gj: gang, god, gud, gå — give, gyde — gjerne, gjæld, 
gjöre. Fremmedord har også i sidste tilfælde i regelen 
beholdt (g): geistlig, reg'ent, log'ik, 'Günther; merk med 
(j): regj'ere, -ing, gips. Foran ubetonet vokal altid (g): 
sorge, ligge, ges'andt, 'tragisk. Enkelte, fremmedord til
lader også (j), hvor g står i forlyden, således oftest ge- 
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buftsddg (jeb^^i^ta), gev'ar, sjeldnere i gev'insl. Reli- 
gion, religiös er undertiden (feli'oön), (reli'öös), kfr. Sweet, 
Swedish pag. 24.

2) (g), (k) eller stumt, (k) foran t og ofte foran s med 
forudgående kort vokal: agt. lugt (lokt), bygsel, tillågs og 
således ofte i sms. efter forkortet vokal: brig (kriig), men 
krigstid ('krikstid), dag (daag), men dagsreise ('daks-). Des
uden i en hel del ord, især udlydende og foran dunkelt, 
e, ialm. svarende til oldnorsk k, med samme forskjel på 
soigneret og utvungen tale som omtalt under b: age, ager, 
bag (advi), bage(r), beg, bleg, brag(e), brug(e), böger (men 
bog med g), dug, eg (eck), ege, figen, fyge, gjög, hd^e, hug 
(hunk), hög, kage, klog (eller klååg), kige, knage, koge, krog, 
lage (s.), 'lagen, leg(ef lig (s.), lig (adj.), luge (yfi luge (vi), 
lög, magmage-. «har du seet ma/ren?» Enkemand vil ha’ 
maZ’e — ægtemaf/e, myg (adj.), mög, nogen, pege, pige, 
rage: rake hö, rake sig, — «det nu/er ikke dig», rig (rig
dom på grund af assim.), ryge, rögfi), rögelse, stage, skrigle), 
slig, smagle), «der er ingen sma^ på det» — han har en 
slet smar/, småø og behag (rim), snige, spag, spege: fifeke- 
kjöd — spæ^e sit kjöd, spögle), steglfi), streglfi), strygle), 
syg, tag (— eng. roof), tag (tage —), uge, vage: vake over 
en syg—vår/e over sine interesser, vig, vige: vike en hest 
tilside — vige for fienden, Galocher)  er (kul'oshor). — 
Stumt g: a) udlydende efter betonet diftong: bang (bæ«), 
deig, haug, plaug (eller plog med udtalt g), laug, trang; 
endvidere imperfekterne drog (droo), höiere (droOg), slog 
(sloo), tog (too) eller (took), b) udlydende ubetonet i adj.- 
og adv.-endelsen åg: evig, aldrig; derimod neutral ågt — 
(ikt): evigt. Ligeså i afledede verber: forevige (for'eevio); 
det tonlöse og er (o), også ('osso); i sms. med -dag i skjö- 

*

*) galoger er falsk skrivemåde, kfr. fr. eng. galoche.
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deslös tale ofte (da): 'mandag. — e) -ge i dagligtalen 
stumt, i verberne dränge), si(pe')*'),  ta(ge); lagde og sagde 
er (laa), (saa). d) I indlyden efter vokal: 'batpjbord, for- 
gl'emm 'dg^ei, fu^gjl, fysiotpjnom'i, komjjat^n'i (skrives ialm. 
efter udt.), liu^le, pry^gjl, pælpejl, sti^e (s.), sti(gjboile. 
Nogen er (noo-N), der også bruges som flertal for nogle. — 
c) I indlyden efter 1 og r: fölge (føllo), men fölge = eng. 
result, morgen (vniiurN), spörge (sporra), spurgte, spör^g^- 
mål, sælge (sællo), solgte, dog ialm. sælgeren, rdl^té, 
'valgsprog, men vælge, valg.

*) (siia) eller (gii).

3) g = (z). I pronomenerne jeg, mig, dig, sig (— æz). 
Denne danske diftongisation er også trængt ind i en del 
andre ord, hvor den höres side om side med det norske (g), 
som oftest sterkere end dette; den modarbeides her som 
unational af norske, grammatikere: bregne (bræwo) og 
(brænno), degn, fregne, hegn, negl, nögél (nøkkol) = oldn. 
lykill og (nøzol) eller (nøklo) og (nøzlo), regn, regning, segl, 
snegl, tegl, tegne, vegne. Kegle er i mathematiken = 
(cæzTa): et heglesnit (eæzlosnit), om spil oftest = (ciilo): 
slå (ciilor).

4) gn = føn): agn (an,n), lögn, 'Magnus. Begyndende 
gn er (gn). Ligeså, hvor g og n tilhorer forskjellige ord 
eller har været skilte: ryg-nerve, egne, fieri. af egen. Fransk 
gn er (nf): champ'agne.

5) g = (sh). 1 franske ord foran blöd vokal: geni
(shen'ii), girond'ist. Hnerg'i har (g) og (sh), men energisk 
= (energisk), (tysk endelse og tysk lyd).

Om ng se under n.
gj = (j): gjalde, gjemme, gjære, gjord, gjö.
j = (j), (sh). (j) i norske ord: jente, björn, Rjukan. 

Franske ord har (sh): jaloux (shal'uu), bonjour (boijsh'uur).
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k — (k), (c). Foran konsonant og hard vokal — (k): 
klo, krans, kant, kone, kurv, kåbe. Foran blöde vokaler — 
(c): kiste, kyst; foran e, æ. ö skrives sedv. kj. Fremmede 
ord beholder tildels k: keiser, monark'i, kyr'ads, 'kænguru, 
kölle; naturaliseres de, får de (c): kirke, 'kirsebær, kjælder. 
I ubetonet stavelse (k): vækkg, lykkelig. — k er stumt i 
auktion (æ«shzoon), midkt, -ere, spektakel (spel/akkal), 'engelsk
mand og hyppigst i 'franskmand. Seksten er (sa^sN). Om 
nk se under n. — kj — (e): kjende (eænno), kjær, kjole, 
kjöbe. '

C — (s), (k), Fremmed bogstav, beholdes nu ialm. 
blot foran blöde vokaler (s); enkeltvis skrives også 
s, således ofte kons'ert. Undertiden vakles mellem (latinsk) 
c = (s), og (græsk) k: 'Cimon og 'Kinwn, de 'ky kliske dig
tere, men en 'ey(~sy)klus digte. Ellers allid ~= (k), 
hvoraf det som sagt omtrent er fortrængt i skrift. — ch. i 
franske ord — (sh): chik'ane. Fortrænges i andel fald 
mere og mere af k: kor, 'kaos, foran blöd vokal (c):
kemi (eem'ii), dog hier-ark'i osv. med (k). Sc forövrigt 
Aars, Ketsk.-regler § 26, 2, c.

h Stumi foran konsonant: hjerte, hvile. Slöifes i 
hurtig tale ofte, efter konsonant: griskhed Ugriske!), ^ak- 
holmen (Sweet nævner i svensk Stockholm^, ja endogså 
undertiden efter vokal: frihed kan höres — ffriied). Ube
tonet han og hun, ham og hende mister også (h), når de 
ikke begynder sætningen: har du seet hende? (set-ænna), 
hört ham (heor/-am), friere (hoorZ-AT), kfr. pag. 26.

f == (f), (v). Af er (aav), ubetonet (av) eller skjödes- 
löst (a), sf er (sv) i sfinks, sfære; atmosfære vakler mellem 
(f) og (y\ g<sfalt har (sv), når det oxytoneres: (asvzalt) ellers 
både ('asfalt) og (zasvalt).

V — (v), (f). (f) foran s og t efter kort vokal: kravse 
(krafso), revse (ræfso), livsens (zlifsNs), ellevte (ællafto); tre- 
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(livte (træddafta); også efter lang vokal foran et böinings-t: 
lavt (laaft); i daglig tale foran imperf.-endelsen (-ta) og 
part, (t): vovede (vååfta) *), lovet (løft). Desuden er det = 
(f) i vi'ol, vioVet, vioVin, konvolut (komfol'ut); i det forste 
skrives også f. Stumt i brav, hoved (hooda) (sins. med dette, 
ord har (hoodø) i den egentlige betydning: ^hode>'dös, 
-pine, -pude,-svimmel: dog hovedhår (höiere udtryk). Merk: 
hovedregning. Står hoved- adjektivisk = fornemste, siges 
altid (hoovad): hovedbog, -feil, -grund osv.) — halv (men: 
halv'ere), provst, selv (men selve), sölv. tolv, tolvte, tri(v)l. 
tylvt, vrist. — Endelsen -ve bortkastes sedv. i verberne. 
bli(ve), (men: blivende sted), gi^ve), kfr. 'gi(v)taug, men : en 
glad giver, hafé), men: havesyge.

r = (r).
1 = (I). Fællesnavnet karl er (kaar), som der også 

ofte skrives i eventyr og jevn stil, kfr. Bamse Brakar. 
Ubetonet skal i lidt skjödeslös tale (ska).

m = (m.)
n = (n). Assimileret til dento-lab. m i konfirmere og 

all., konvolut. Franske nasalvokaler får (q): balkon (bal- 
k'oq), entr'c, komplindent. Endel har blot (n): træn, 
tender ('tandor), alle på (shoon): division, korporati'on; 
således også champ'agne, éleg'ant osv. De Heste af disse 
lydforandringer er vel allerede foregåede i lysk, da det 
overveiende antal af disse ord er komne, til os ad den vei. 
Spendere er (spambeera.) — ug = (q): stang, finger, hænge, 
Bingi. I sms. forblir sammenstødende ng adskilt: hen
give ('hænji). 1 fremmedord er ng = (Qg): tamfent, Lon- 
g'inus, 'Kongo: i iranske ord = (nsh) foran blöd vokal: 
rangere (raqsh'eero). — nk er (qk): bænk (bæqk). Hånd
klæde er assimileret til (hoqkle); ellers beholder sms.

ved siden af (vååvot), se pag. 39. 
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ord sine særskilte lyd: landkrabbe (lankrabbo), skjont 
man nok i skjödeslös dagligtale kan höre assimilerede 
former som. (ho^kor/) for handkort, (valkara fiol) for rand- 
karaffel, (muijkury) for mundkurv osv. Foran t er nk = 
blot (q): adjunkt (adj'mjt), flinkt (flii|t)> 'konjunktiv,punktum 
('pottorn); også, hvor -ti- er — (sh): distinktion (distin,- 
sh'oon), funktion (fmjsh'oon). Sankt er (snut) i Sankth'ans.

s — (s). Kulisse er ofte (kuFisha). — sj, si, ssi = 
(sh): sjelden, 'sjofel, sjæl, sjö — læsk on, fysiognomi (fysho- 
nom'ii), fyswlog'i — misskon, sesskon- — sk — (sk), (sh). 
(sk) foran betonet härd vokal: skade, sko, 'skulder, skåne, 
(sh) foran blöd: ske, 'skilling, skyde. Foran æ og ö skrives 
sedv. skj.; er e = ff skrives ialm. sk: ske, skede, foran 
e = (æ) eller (ä) næsten altid skj: skjelne, skjerv. Foran 
ubetonet vokal (sk): vaske, vanskelig. Sms. med. verbet 
ske har (shø) i 'kanske, 'gudskelov, dog höres også (sko); 
måske iBr bevaret betonet verbum pågrund af sjeldnere 
brug. — Fremmedord har i regelen sk: askese, 'skepsis, 
stakit, 'skyther — 'muskel. Skelet er (sheVæt). — skj = 
(sh): skjære, skjorte, skjule, sljört.— sck blot i fremmed
ord, = (sh).— se ligeså, = (s): lasc'iv^ discipel (dishppal).

q — (k). Er fortrængt af k, men sees dog sporadisk. 
Blot foran u (v): guddr'at = kvadr'at.

w = (v). Blot i fremmedord: ivhist (vist).
X. Fremmed bogstav, fortrænges af ks. Begyndende 

x er — (s): XanCippe, xylogr'af.
z. Fremmed bogstav, = (s): zigeuner (sig'øinor), 

zool'og; også sedv. i indlyden: azimuth ('aasimut), viz'ir, 
intermezzo. I tyske ord ofte (t) beholdt: Hær zen ^har/sN), 
'Schwarzwald..
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Akcentuation.

Den almindelige lov for norsk akcentuation er, at hoved- 
trykket ligger pa ordets förste stavelse. Da. nu denne 
netop repræsenterer ordets vigtigste del, stammen, har dette 
til fölge, at biakeenten — eller biakeenterne — kun spiller 
en ubetydelig rolle sammenholdt med den fremtrædende 
plads, de indtager i et endebetonende sprog som f. eks. 
fransk. Man har for dettes vedkommende altid fremholdt 
sprogets trang til vekslende rytmus som det, der har skabt 
den sterke «oratoriske» akcent; men ved siden heraf for
tjener det vel også at nævnes, at der må have været en 
bestemt trang til at fremholde ordets stamme, hvori jo 
dets egentlige vis ligger skjult, ligeoverfor en forholdsvis 
betydningslos endelse (kfr. frangais, anglais} og i sammen
sætninger til at betone det skjelnende præfiks (kfr. se sou- 
mettre ou se åémettré). Den «logiske» akcent og sprogets 
sky for ensformighed har gået hånd i hånd og gjensidig 
stöttet hinanden: heraf den sterke biakeent.

1 vort sprog stiller det sig anderledes. For det förste 
mangler vi franskmandens livfuldhed, som i karakteren, så 
og i talen, og vor trægere natur skaber et ensformigere 
udtryk: en stadig betoning på förste stavelse synes os der
for ikke «une insupportable uniformite »).  Dernæst, hoved- 
akeenten fremholder hos os netop ordets egentlige begreb, 
og de folgende stavelser indeholder blot modificerende til- 
læg, smign. 'sørgeligere; derfor er der her heller ikke 
nogen tilsvarende logisk nødvendighed for at bringe dem 
kraftigere frem. Endelig, hvor stemmens störste kraft 

*

*) Gaston Paris’s ord om oxytoneringen i fransk.
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straks opbruges, vil der allerede af denne grund ikke let 
udvikle sig den rige modulation i de andre, stavelser som 
i det endebetonede ord. Ikke så at forstå, at der skulde 
være en jevn, udtrykslös héndöen indtil enden: der vil 
selvfølgelig altid indtræde en vis rytmisk bdvæge^e efter 
orddelenes större (dier mindre vægt: Nörgeligere*') , 'men
neskeheden, men den træder lidet frem, og de posttoniske 
stavelser biir ofte blot «slurred over*.  — I sammensæt
ninger tinder vi derimod udprægid biakeent. I disse ord 
folger nemlig ikke et blot modificerende tillæg, men et. nyt 
begreb, der som sådant må fremhæves.

*) Biakcenten betegnes ved et punkt foran vokalen, ikke, som 
i forordet angivet, ved en streg over den.

Den almindelige akeentuationslov brydes, foruden af 
fremmedordene, særlig i tre tilfælde: 1) af de tonlöse 
præfikser, 2) af visse suffikser, 3) af de præpo- 
s i t i o n a 1 e s a m m e n s æ t n i n g e r.

De ubetonede præfikser er oftest af tysk oprindelse: 
be-, lalm. hverken hoved- eller biakeent: befede, be- 

drager'i, best yrer inde. Det får dog biakeent, hvor be- 
fölges afen tonlos stavelse: bearb'eide, sm\&n.beredv'iTlig.

er-: erhv'erre, erkendelse, erst'attelig. Merk stamme- 
substantivet 'erhverv.

for-: = tysk ver-, cor-, für- og norsk for — 'altfor. 
Ubetonet i verber (= wr-) og deraf afledede substantiver: 
forfatte, forfatter, forfatning. Fölges partiklen af tonlös 
stavelse, får den selv eftertrykket: 'forårsage, 'foranstalte; 
nogle vakler mellem hoved- og biakeent, som foranledige, 
forideilige, Tonløs er præfikset også, hvor det, som det 
tyske ver-, betegner et overmål eller en skjev, slet ret
ning: forj/int, forsi'ået — forv'renne, fort'egne, fgrkf obe 
sig. De fleste af disse temmelig talrige sms. or af norsk 
(dansk) oprindelse.
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Nominerne folger i regelen tysken: 1) svarende til 
tysk ver-: for'agt, fort'egen, forn'uft; her er dog mange 
subst. assimilerede til norsk betoning: 'forbud (verb'ot), 
forbund, 'forfald, 'forhold, 'forlag, 'forlægger, 'formue, for
sag, forsvar. — *2)  = tysk vor-, regelmæssig betonet 
præfiks: forbud ('vorbote), fordel, forsyn. Fornem og 
formynder vakler. Merk: et forslag ('vorschlag), men: 
der er forsi'ag i det (verschl'ag)*).  — 3) = tysk für: for
bon.— For = foran har hovedakcent: 'forbjerg, 'forfcedre; 
undtag: for'ældre. Det norske for = 'altfor er ubetonet: 
forliden, form'eget (som i det usammensatte udtryk).

*) Knudsen, Haandbog § 639.

(Alle andre verbale sms. har betonet præfiks), 
ge-: gev'ær, gem'en.
Af norsk oprindelse er præfikset
n-, der sedvanlig har hovedakcent: 'ulave, 'uro fumage 

er endnu oftesi um'agé), 'uciviliseret, 'uvenlig. De fleste 
forrykninger af akcenten skyldes endelserne -ig og -lig (se 
nedenfor): u'enig, ufattelig osv.; dog også: uv'idende, 
u'agtet. Har adjektivet allerede för et præfiks, far u- bi- 
akeent: 'uangr'ibelig,'über'egneli g,’ufor'anderlig; hvis ikke, 
biir det tonlöst: ur'imelig, us'ynlig.

Suffikser, der ofte drager akcenten fremover, 
er for substantiverne -else, -ning; for adjektiverne -ig, 
-lig, -som.

- else: mis'undelse, till'adelse, undt'agelse osv. I 
mange tilfælde vakler akcenten.

- ning: anl'edning, omkostning, undskyldning osv. 
Ofte vaklen.

- ig: alm'ægtig, hovm'odig, retfærdig, verb'ödig osv.
- lig: alv'orlig, bisk'oppelig, eiend'ommelig, fremkom

melig, mois'ommélig (altid 'sommelig') osv. osv.

4
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-som: arb'eidsom, medd'elsom, mistenksam osv.
(De. Heste afledninger er dog regelhiæssige)*
Heraf aHedede substantiver beholder adjektivets ak

cent: agtv'terdighefy alv'orlighed, arb'eidsomhed, — Levende 
suffikser i vort sprog er også de tyske -inde og -ri. Det 
förste er altid hovedakeentuerei: veninde; det andet ligeså, 
men med sterk tilböielighed til tilbagetrækning, især i de 
lavere ord : 'fanteri, 'griseri.

Enkelte utægelmæssighedéf: amdamme, bogst'av, sko- 
m'aqer, tdWerken: på -ende: anl'iggende, henseende (subsi.), 
medvidende, ofte vedtdommende i udtryk som for mit, dit 
■vedtdommende (pågr. af rytmen), ellers akcenten på förste; 
— vid'under, middagen- Ofte indb'yggere, indv'ånere.

Sammensætninger har hovedakeent på förste del, bi- 
akeent på anden: 'storslå, 'kanth’ugge,'höistb ydende, for- 
henv'amende; også, hvor förste del er et præfiks (undtagen 
de p. 18 og 49 nævnte) eller en præposition: 'anfalde,'an
fald, 'pål'cegge, 'pakeeg, 'undsl ippe, 'ustelt. Ord af frem
med oprindelse1 eller klang danner ofte undtagelse. Så
ledes mange sms. med vel: velb'urenhed, -beh'agelig, -g'ti
ende, -gj'erning, -gflirende, -k'ommen, -s'igne, -V alende; vel
smagende og veUervardighed vakler. De övrige (langt 
liere) har betonet vel-. Endvidere merkes: 'korsfæste, men 
■korsfæst! korsfæst! , — alv'erden, cdlelVande (krydderi,' 
mods, 'allehånde'). Navne og titler: langfr'edag, skjær- 
t'orsdag, fastel'avn, stift'amt mand, oberst-, generali'öitnant, 
svövlv åndstof. Si edsna vue: Kristians'and, s'und. -st'en, 
felt, Fredriksh'åld, -si'en (egenti. genitiver, kfr. Kristi- 
'himmelfartsdag'), Ost-, VesVindlen. Verdenshjørner: nord- 
'ost, Sydb'est osv. I kortspil: lijmiert'o, klöverk'onge, trumf- 
diame osv. Smap'igcr, smdg'utter i det dannede sprog, i 
den «folkelige» tale trækkes tikcenten tilbage. Merk også:
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halvli undrede, halvfj'erde, med akcenten på den vigtigere 
del. Oftest også årh'undrede, årt'usinde.

Når genitivformen olier- danner forste led, beholder 
ofte hvert ord sin uafhængige akcent: 'aUer-h'élst, 'aller- 
b'edsl; (dansk er allerkj'æreste). Herved kommer den ud
hævende magt i aller- desto sterkere frem, kfr. den hyp
pige udtale: 'akku-r'at, 'dbso-l'ut.

Præpositiona le sms. beholder akeenten på no
minet : afst'ed, pdf'ær de, tiis'os. Ligeledes ved postposi
tion: 'sydefter, 'hjemmefra, ' gård i mellem, 'hertil. Således 
også i verhalsms.: forgodtbefindende, ir'ettesælte, iv'erk- 
sætte, tilkfendegive osv. Tilbagetrukket akcent i 'tilfreds
stille, 'overenskomst, -stemmelse. Iagttage, ihukomme vak
ler. {'Omsiggribende har bevaret betonet præposition fra 
gribe 'om sig).

Hvor derimod et sligt, compositum constructum går 
sammen til én forestilling eller ved en tilföiet adjektiv
endelse mister præget af at. være to ord i underordnet for
bindelse, får ordet den nationale forstestavelses-betoning. 
Således især i tidsbestemmelser: 'eftermiddag, '/'forgårs, 
i'overmorgen, i'forfjor. Merk også: 'inden-, 'udenbys, -rigs, 
'ovenbords (men: overb'ord), 'fralands-, 'pålandsvind. Med 
adjektivendelse: 'over-, 'underjordisk, 'indenlandsk, 'over- 
söisk, 'oversanselig, 'overnaturlig, 'overtallig o. lign.

Sms. af præp. 4- adj. + subst. akeentuerer, som det 
usammendragne udtryk, adjektivet: i'alfdld, im'idler tid.

Des = desto er tonlöst: desv'ærre; des (gi. genitiv) 
+ postposition har oftest regelmæssig betonet des-: 'des
angående, 'desforuden, 'desuagtet. Her er dog vaklen: 
'desuden og defuden.

KanKvende, måside har bevaret akcent på infinitiven; 
i det hyppigere brugte 'kanske er sammensætningen glemt.

4*
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Sms. af adverbier, præpositioner eller konjunktioner 
akeentuerer i regelen det förste led: 'bagfra,'ej terat, ‘fortil, 
'fremad, 'nedi, 'opad, 'såat, 'såsom.

Om snls. med der- bemerker Knudsen, Handl). § 639, 
at akcenten veksler efter den logiske vægt: jeg lumi vel 
derfr'a (— fr’a det) — 'derfra og did. Det samme gjæl- 
der også hör-og hvor-, dog overholdes denne distinktion 
ikke altid.

Porb'i kaster akeedteu tilbage i 'forbigå. Por- 
m'edelst som ver m'Meist. I adverbial sms. er i altid 
ubetonet: ibl'andt, hidelkm, im/od. Adverbierne oven, 
neden, inden og uden er altid betonede: 'ovenfra, 
fra'oven, 'nedentil, 'indenfor, for inden, 'udenom, for uden 
(kfr. pag. 51: 'udenbys}: Så er betonet, hvor det er 
mådesadv.: 'såaf, 'såkaldet, 'således, 'såsom : som sammen
lignende adv. er det tonlöst: såsn'art, såvkl, sålænge 
— som.

I nöminalsms. har som sagt det andet ord biakeent; 
denne hviler da, som rimeligt er, paa den stavelse, der er 
akeentueret i det usammensatte ord: ' lærerforening, 'ur- 
■mrewneske. En vigtig undtagelse herfra danner ord med 
hovedbetonet præfiks, f. ex. 'anstalt: star de som sidste 
led, falder nemlig biakeenten ikke på dette, men på 
stammestavelsen, f. eks.: 'anstalt — 'kuranstalt, 'indspröit- 
ning — niorfinindsproitning, 'indtægter — 'biindtægter, 
'indkaldelse — 'troppeindkaldelse, 'omslag — 'grodomslag, 
'opsats — 'bordops'als, 'gpgjör — 'årsopgför, 'påtalt — 
\ipåtalt, kfr. også: 'ordholden — 'uordh olden. Grunden 
er vel den, at disse ord allerede for har to akcenter, f, 
eks, 'indtægter; men at sige 'bi'indtægter med bibehold 
af disse vilde falde besværligt og give udtrykket en stö- 
dende, usammenhængende karakter. Derfor falder den 
midterste akcent bort og ordet bevæger sig let og smukt 
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gennem to «lydbølger». Den samme fordeling af ekspira- 
(ionstrykket linder altid sted, hvor der til en af to led be
stående sms. toies et tredie: 'bogtrykker — 'bogtrykker
svend, 'frim urer — 'frimurerlogen; 'græshoppe — 'græs
hoppesværm, 'jordbær — 'jordbærplante osv. I det om
vendte tilfælde — nominalsms. med foranstillet tredie 
led — indtræder også gjerne den samme bevægelse, især 
i de hyppig brugte ord: 'armband — 'g uldar mb'ånd, 
'krigsskolen — 'sökrigsskolen, 'ordbog — 'håndordbog, 
'rorskarl—'toldrorskarl, 'urn'ögel— 'guldurmögel o. lign.

Tilslut lidt om fremmedordene. Disse er jo baserede 
på en akeentualion, der er forskjellig fra vor: som oftest 
er det sidste eller næstsidste stavelse, der er den tungeste: 
universifet, persienne. Under denne betoning må da 
sproget böie sig, og det er kun de mest kurante ord, det 
kan adore det fremmede præg og tilslut tvinge ind under 
sin egen lov, kfr. 'kvarter (tøndemål), 'insekt og skoleord 
som 'substantiv, 'aktiv, 'passiv, 'singularis, 'dativ ete.

Hvor dette ikke er opnået, tilfredsstiller sproget sin 
trang til en betonet förste stavelse ved at lægge bi
ak een ten der: absolut,'isme, 'allegor'i, 1 inkon sekv'ent, in- 
téllektu'él, meapolifaner. Sammenlign også ekstr'em — 
’ekstremifet, krysfal — krystallis'er e, profan — profana- 
ti'on, prof est — protestant'isme, subtil — subtilifet. Un
dertiden biir dog ved slige afledninger stammeordets ak- 
centuation bibeholdt, fordi stavelsen er for vægtig til at 
synke tilbage til tonlöshed: elektrisk — elektricitet., id'en- 
tisk — id'entific'ere, infens — intensitet. (eller 'intensitet).

♦
* *
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Det vekslende tryk, som gennem hoved-og biakcenten 
lægges på ordets forskjellige dele, står i nöie forbindelse 
med en anden side af dansk-norskens fonetiske bygning: 
konsonanternes længde og fordobling. En betonet sta
velse er altid lang; ved kort vokal ligger dens længde i 
konsonanten. Ord som al, gut, knop, tynd er derfor (all)*),  
(gutt), (knopp), (tymi)**).  Det samme er tilfælde foran 
konsonant; böige (bøllga), hoste (hossta), sorge (sorrga), 
vakre (vakkro) osv.; ved afbrudt r flyttes længden over 
på den følgende konsonant, når den er stemmelos (kfr. 
pag. 20): part (portt\ vers (värss). Mellem to vokaler, 
hvoraf den fürste er betonet, blir denne længde opfattet 
som fordobling, idet konsonantlyden horer til begge 
stavelser; dette betegnes også i skrift: rak-ker. Den förste 
af de to konsonanter blir lang ***).

*) Fordobling betegner længde, som ved vokalerne.
**) Denne længde blir man let opmerksom på ved sammen

ligning med dansk, hvor man i knop etc. horer en kort, 
hurtig afbrudt endekonsonant.

***) Kfr. Sweet, Swedish pag. 28: — the first being lengthened, 
so that alia is really ('all-la).

Dette er en lov i vort sprog, hvorunder fremmedordet 
altid må böie sig. Eksempler er: akkusativ (aVussativ), 
artikel (ar/'ikkal), amen ("ammon), discipel (dis'ippal), kapitel 
(kap'ittL), konditor kond'ittor, kritiker ('krittikør), pa/rallele 
(paral'ælla), peber (peppar), Peter ('pettar), pudel (zpuddL), 
relativ (zrellativ), route (rutta), tited (ztittL), valuta (vaEutfa) 
osv. osv. Også i norske ord skrives undertiden enkelt 
konsonant for dobbelt, f. eks. gide (jidda), niding (niddiij), 
jagu’ er Cjaggu), néigu’ (zuæggu). Af samme grund blir 
imperfekterne på -ede, når e bortfalder og d derved kom
mer lige efter den forkortede stammevokal, til -dde: boede 
(boddø); havde blir (hadda).



Ganske enkeltvis höres den i de norske dialekter hjem
lige forbindelse af kort vokal og enkelt (= kort) konso
nant også i det østlandske bysprog i nogle få ord: 'furu. 
'moro, 'frokost *).

*) Meddelt af prof. Storm i et foredrag: Bemerkninger til de 
Thelemarkske Dialekter. Vore somænd, hvis udtale gjen
nem påvirkning af udlandet ofte biir raskere, siger hyppig 
kuling med kort vokal og enkelt 1.
Dog pågrund af biakeentens ringere styrke således modi
ficeret, at den förste ikke er lang: (’ap-pal'eera), ikke (-app- 
pol'eero), kfr. p. 54, anm.

Fordi det nu er akcentens tryk, der fordobler konso
nanten, biir en dobbeltkonsonant forenklet, hvis denne be
tingelse ikke er tilstede. Hvor vi efter ubetonet vokal 
skriver dobbelt konsonant, udtales derfor blot én. Eksempler 
er: abo(p)n'ent (udtalen antydet ved parenthesen om n), 
affyk'usativ, a^n'amme, a(s)s'essor, kaffi et, biff'et. ef- 
l'ipse, ekseffient, faff'd, inieffig'ent, kanceffii, kap^tf 
l'an, kokeff ere, kofnfn'ando, kof}r'ekt, krystall i s'&ré, 
kvintens'ens, paraffiel, 'sukce(s)siv (kfr. sukc'essor), laff 
l'erken, feff'asse. Således er part.-endelsen -ende gjennem 
-enne blevet -ene: gloende — gloenne — gloene, smlgn. 
soskende — (søskona). Dette gjælder selvfølgelig blot den 
ureflekterede dagligtale. I sms. beholdes dog begge kon
sonanter, da man her er sig de enkelte, ord bevidst: 
helgen-navn.

Beviset for, at det er stavelsens tonjöshed, der be
virker denne forenkling, ligger deri, at biakeenten holder 
den dobbelte konsonant oppe**).  Smlgn. affp'él — ap- 
peffiere, alff'est — 'attestere, akkord — akkordere, 
Helener — H’éllesp'onten, koff'ekl — korrigiere, tef}- 
r'm — territorium osv., ja, hvad mere er, man kan 
spore en tendens hos biakeenten til at skabe dobbelt 
konsonant; vi siger gal'op, men g’allop'ade, kap'el —kap- 
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petyVan, kappelan'i, koket — kokkerere; krokodille 
er (kr’okkod'illa), repetition ofte (reppatish'oon). Dette er 
dog kun en tendens, der igjen afhænger af, hvor stor 
magt biakcenten får over ordet. I den omhyggelige tale, 
der altid vil holde ordets fremmede præg sterkere frem, 
glider stemmen oftest raskt henover de protoniske stavelser, 
og hoved akcentcft dominerer; men jo hverdagsligere ud
trykket biir, desto mere tryk vil der lægges i biakcenten, 
og desto længere vil den folgende konsonantstilling holdes. 
Vulgærsproget assimilerer ordet fuldstændig ved at gjöre 
biakeent til hovedakeent, fordoble konsonanten og give det 
hele norsk tonelag: gener'al er her ('jenudral), apotkek 
('appotek) osv.

Biakcenten skyldes det også, at medialt e ofte synker 
ned til det samme tonlöse (o), der er den konstante ton
löse endevokal: koket (kokhet) — kokettere (kmkkb^eera), 
model (modhel) — modellere (m’oddoVeero), sukeessor (suk- 
.s'æssor) — sukeessiv (hmksosiv); også foran st: arrest 
(arhæst) — arrestere (’arrostfeera), attest (at'æst) — attestere 
Cattost'eera) osv. I mange tilfælde tilhorer disse (o)’er dog 
kun en fri dagligtale.

Tonelag.

Et ords akeentuation beror på, hvorledes ekspirations- 
frykket fordeles på de forskjellige stavelser. Hermed fol
ger også en forandring i stemmens höide, idet den ak- 
eentuerede stavelse gjöres mere fremtrædende enten ved at 
hæves over eller sænkes unde r ud trykkets al ni in- 
delige niveau. Det förste sker i de fleste europæiske sprog 
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(«höitone»), inedens «lavtonen» hörer hjemme i norsk og 
svensk.

Den musikalske glidning af stemmen, hvorigjennein 
den fra denne exceptionelle ansats söger tilbage til «grund
tonen» (se nedenfor), er det, man har givet navnet 
tonelag.

I egentlig forstand vil man altså kunne tale om tone
lag i alle sprog; hvor höitonen hersker, vil dens alminde
lige karakter være en falden, ved lavtone en stigen hen- 
imod ordets udgang. Når man imidlertid anvender dette 
navn som betegnende noget for de skandinaviske sprog 
eiendommeligt, kommer det af, at denne modulation hos 
os optræder under to fuldstændig forskjellige former, 
såat ord med samme lydmasse og akccnt nation dog ofte 
udtales på forskjellig vis, kfr. 'bunden (bund 4- artik.) og 
'bunden (perf. part, af 'bindé)\ dette giver selvfölgelig vort 
tonelag en ganske anderledes indgribende betydning for 
sprogets formelle bygning. Hvert ord har hos os sin 
«egentone»; denne er en ligeså organisk bestanddel af 
det som akcenten og kan ligeså lidt som denne forandres, 
uden at der derved öves vold mod sproget.

De to tonelag er: 1) det enkelte (simpelt stigende), 
som i 'han,'handel og 2) det sammensatte (faldende og 
stigende), som i 'kone, 'menneske. For kortheds skyld kan 
man kalde det förste akut, det andet cirkumfleks.

At forskjellen mellem disse to betoningsmåder ligger 
i stemmens modulation, er allerede antydet af Knudsen i 
hans «Haandbog» (1856), §§ 636 og 643 tlgg., hvor også 
deres forekomst inden sproget i flere punkter biir bestemt 
og begrundet. Prof. Storm har först greiet ud deres rent 
musikalske natur og nöiagtig bestemt svingningens retning 
og grænser. Han siger:
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I det enkelte tonelag «blir Stemmen ansat eller in
toneret stærkt paa den betonede Vokal, men i en lav Tone 
(under Stemmens Middeltone) og stiger ved roligt Udtryk 
raskt tre til fire Toner (en Terts (dier- en Kvart) idet den 
samtidig aftager i Styrke. Slutningstonen, skjönt mindst 
kraftig, kan kaldes Grundtonen, da den er bestemmende 
for Udtrykkets Karakter............ Paa et almindeligt Øre 
virker hele denne Tonebevægelse som en dfikelf Tom1, 
ligesom den ogsaa fremkommer ved el enkelt Anslag af 
Stemmen.» — 1 ord med sammensat tonelag «begynder 
Stemmen omtrent en Tone nedenfor Slutningstonen (Grund
tonen), glider diatonisk nedad omtrent en Terts og svinger 
sig derpaa i den uakeentlierede Endestavelsc op eller 
springer saa at sige tilbage til Grundtonen, som allerede 
fra først af har været ventet og tilstede baade i den 
Talendes og den Hørendes Bevidsthed».................Bevægel

i de skandinaviske Sprog. Storm har tidligere udviklet 
emnet i „Illustreret Nyliedsblad“, Kristiania 1860. Smign. 
også Sweet: On Danish Pronunciation, pag. 4.

sen har «en vis Lighed med Slutningen af en Melodi, 
hvor den næstsidste Tone lyder uafsluttet, idet den beror 
paa en i Virkeligheden disharmonisk Akkord, hvorfra den 
lober tilbage til og finder sin Afslutning i Grundtonen med 
den derpaa byggede Harmoni.*)»

Hvis denne udvikling tiltrængte noget bevis, vilde 
man finde det i de fierstavelsede ord. Selv den, hvis, öre 
ikke opfatter toneglidningen i f. eks. 'tand, 'være, vil dog 
höre, at i 'lænderne, 'værelse ligger stavelserne i forskjellig 
höide. For akuten stiller dette sig således, at den stigning, 
der i tand ligger indenfor ordets eneste stavelse, nu for
deles på liere, således at den fürste, tænd-, blot glider et 
kort stykke opad, derpå fortsættes bevægelsen gjennem

’) Se Vidensk.-Selsk. Forh. 1374: Om Tonefaldet (Tonelaget) 
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•der- og -ne bg forsi ved den sidste falder stemmen ind 
i «grundtonen». Intervallet er ved uforandret sætnings
udtryk det samme; når ansætningen i det sidste ord 
gjör indtryk af at ligge dybere, kommer dette af, at tone- 
rækkens enkelte trin træder tydeligere frem i det længere 
ord. I de cirkumllekterede ord, f. eks. 'værelse falder 
stemmen et stykke nedover med væ-, når så sit dybeste 
punkt i -rel- og stiger med -se atter opad; svingningen 
ligger inden de samme grænser som i 'være, men da den 
drages længere ud, falder dens enkelte momenter bedre 
i öret.

I alledninger og sms. vil akuten altid have den 
samme karakter som i det givne eksempel, blot med 
svagere stigning mellem de enkelte dele, jo længere ordet 
er; smign. 'dampskib — 'dampskibsfart — 'dampskibsfor
bindelse. Det samme gjælder for cirkumfleksen, kun 
blir der her et nyt spörgsmål, nemlig hvor den nedad
gående bevægelse slutter, og glidningen opad begynder. 
1 trestavelsesord ligger altid midtstavelsen dybest; 'klokke
slag, 'visergut, 'indførsel, 'upåtalt. 1 de mangestavel- 
sede ord lader der sig ikke fastsætte nogen fast plads for 
lavpunktet. 1 det enkelte, langsomt udtalte ord vil det 
sedvanligvis ligge i den umiddelbart efter hovedakeenten 
folgende stavelse: 'sömaYigsforening, 'söforsihringssélskab: 
dog er der her adskillig frihed, ordet er ikke bundet til 
en enkelt bestemt, form, men lavpunktet skifter ofte plads, 
især drages det i livlig tale ofte fremover: 'menneskevær
dighed er således både 'menneskeværdighed, 'mennes^vær- 
dighed ^'menneskeværdighed. Her vil vistnok sætnings- 
betoningen i væsentlig grad blive det afgjörende, men i 
sin almindelighed kan det dog siges, at i ord med mange 
stavelser vil stemmen forholdsvis snart nå sit dybeste, 
punkt for derpå at hæve sig gjennem de folgende sta-
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velser opad en skråning, som biir svagere, jo flere stavelser 
ordet éier: 'landjifisholdningsselskaberne eller 'landhusj^ld- 
ningssfakaberne.

Spörger vi efter dette, hvorledes det går for sig, af to 
eller flere ord smelter sammen til ét, ligger svaret i dagen: 
betingelsen er, at de får et fælles t on e l ag. Hvert ord 
har sin egentone, sin «sjæl»*),  om jeg så må sige. Men 
först når det enkelte ord giver slip på denne, först når 
de alle gribes af en fælles tonebevægelse, hvorunder de 
indordner sig som organiske; led, fürst da er det sammen
satte ord skabt; da er der blevet «ét légeråe og én sjæl», 
for al blive i billedet. Et eksempel: sö^ har akul, altså 
raskt, opadstigende gjennem en terts eller kvart, i for- 
s'ikring Hgg’e*r  den tonlöse forstavelse i talens almindelige 
niveau, -sik- ansættes dybere og hæver sig med -ring i 
enkelt tonelag, selskabet er cirkumflekteret o: falder og 
stiger. Men hvorledes er det gået i sms.: 'soforsikrings
selskabet? Btot én af stavelserne, den sidste, ligger i samme 
höide som för; ja, det förste ords akut har ikke engung 
kunnet bestemme tonelagets art i det sms. ord: dette har 
taget cirkumfleksen, og nu glider stemmen nedad sö- og for- 
(-sik-) og herfra stiger de folgende stavelser sukcessivt opad; 
ethvert spor af den tidligere betoning er altså udslettet. 
— Ved sms., byggede på et fremmedord, der ikke har 
akeentueret förste stavelse, biir at merke, at de protoniske 
stavelser ligger i stemmens almindelige niveau; först fra 
hovedakcenten af indtræder modulationen og da idesamme 
former som i de specielt norske sms. Det sms. ords tone 

*) I modsætning til legemet: lydmassen. Det hele er da selv
følgelig seet fra et rent formelt synspunkt; ellers er jo 
betydningen „sjælen“.

**) Dansk-norsk sjö, men i den folgende sms. anvender vi 
ialm. den danske form.
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retter sig her altid efter det förste ord: 'kor—'korforening, 
komit'é — komitémedlemmer.

Enheden i sms.’s tonelag brydes undertiden, hvor et 
af begreberne skal fremholdes. 1 en sætning som: Det 
heder ikke handelsskole, men handelsgymnasium, ud
tales hvert ord med sin egentone; men dermed er også 
sammensætningen faktisk ophævet.

Til disse almindelige bemerkninger vil her blot föies 
en kort oversigt over fordelingen af de to tonelag inden 
vort sprog.

Enstavelsesord har akut: 'mand, 'grund; den post- 
ponerede art. -en, -et, -ene forandrer intet heri (eg. et selv
stændigt ord); de ligelydende adjektivendelser skaber deri
mod cirkumfleks, således 'ulden (eng. the wool), men 
'ulden (eng. woolly), 'håret (eng. the hair), men 'håret 
(eng. hairy).

Cirkumfleksen hörer hjemme i to- og flerstavelses
ord : 'håbe, 'legeme.

De vigtigste undtagelser hidrörer fra endelserne 
-el, -en og -er. For mange ord har dette sin grund i, at 
de i vort oldsprog blot har havt én stavelse med stemme
löst l, n og r, som 'aksel (oldn. öxl), 'våben (vapn), 'finger 
(fingr); derimod cirkumfleks, når disse endelser også i old- 
norsk udgjör en stavelse: 'noget (lykill), 'sjelden (sjaldan), 
'sommer (sumar). — Dernæst viser endel pluralformer til
bage på et oprindeligt énstavelses flertal, som 'boger 
(boekr), 'fijdder (foetr). — På samme måde har de sterke 
verber akul i præsens pågrund af en oprindelig énsta
ve I s e s præsens for m: 'ligger, 'sidder, 'synger osv. 
Hertil hörer af samme grund også endel svage: 'svetter, 
'lægger o. a. — En mængde på -en, -el og -er udlydende 
ord er af fremmed oprindelse og har derfor taget 
akuten, som lå deres egen betoning nærmest: 'adel, 'simpel,
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'bækken, 'orden, 'fatter, 'jammer osv. Derfor en 'slaver, 
men 'slaver, pi. af 'slave.

Hvor et enstavelsesord danner flertal ved tilföielse af 
en stavelse, tager ordet det sms. tonelag: 'hus — 'huse, 
'ven — 'venner; undtag de oprindelige énstavelses flertal. 
Akuterede flerstavelsesord béholder sin betoning; således 
også de fleste på -el, -en og -er: 'æsel —'resier, 'fröken — 
'frökener, 'ridder — 'riddere; dog også cirkumfleks: 
'vinter — 'vintre, finger — 'fingre, 'seier — 'seire. Ad- 
jéktiverne får cirkumfleks: 'spinkel — 'spinkle, 'simpel — 
'simple, 'tapper — 'tapre, 'vakker — 'vakre.

Det sins. tonelag tilhorer også naturligen de gamle 
dativformer på -e: frab'orde, afd'age, is'övne o. 1. End
videre adjektivernes bestemte form på -e: 'stor — den"store, 
'æltkel — den 'ækle, 'tapper — den 'tapre.

Ligeoverfor do, talrige akuterede ord på -er kan 
merkes, at nom. agent, med samme endelse altid har cir
kumfleks: en 'damper, 'seiler, 'svömmer, 'viser, 'vægter 
(derimod som (hunde)navn 'Vægter'), 'möller (men 'Möller"), 
'vælger, 'væver.

Endel tostavelses komparativer har akut: 'bedre,'værre, 
'ældre, 'yngre, 'större, 'mindre, 'flere, 'more, 'længere (ud
videlse af 'længré). Akut også i superlativerne 'inderst, 
'ydersf, 'överst, 'underst, 'midterst, 'bagerst, 'agterst.

Fremmedord har i regelen enkelt tonelag: kop'i, 
kdll'egium, 'singularis. De fleste paroxytona på -e har det 
sms.: 'jambe, 'garde, karri'ere, myri'ade, peri'ode, sir ene, 
vaudev'ille osv.; ord på -age har dog altid akut: bag'age, 
men'age, også i de efterdaunedc ord: slit'age.

Visse afledningsendelser giver enkelt tonelag: så
ledes de tyske -hed, -selpg tildels -skab: 'godhed, 'ussel
hed, 'bitterhed (dog ikke, hvor adjektivet er cirkumflekteret: 
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'lumpen — 'lumpenhed) — 'brændsel, 'blusel, 'kjersel, 
'længsel, 'skånsel. Ord på -else har derimod cirkumfleks; 
derfor far vi modsætninger som 'hörsel, 'försel — 'hörelse, 
'förélse. På -skab: 'klogskab, 'troskab, skjönt de fleste, 
især de af substantiver aflede de, har cirkumfleks: 'budskab, 
'landskab, 'troldskab, 'venskab.

Akut endvidere i ord med afledningsendelsen -ert, op
stået af en eiendommelig tilböielighed hos vort sprog til 
at afslutte endelsen -er med t; ordene er oftest af lysk 
oprindelse: 'bommert, 'daggert, 'hævert, 'huggert, 'kikkert, 
'kleppert, 'kuffert, 'löiert, 'råbert, 'röiert, 'skonnert. Denne 
tendens er fremdeles i virksomhed: en 'dukkert, 'trykkert, 
'tykkert; ikke, sjelden höres 'makkeri for 'makker, 'svabert 
for 'svaber.

Afledningsendelser, der drager a keen ten frem
over, giver ordet det enkelte tonelag: mis'undélse, til- 
l'adelse, undt'agélse, ydm'ygélse, opr'eisning, letfærdig, let
s'i ndig, freds'om melig, fremk'ommelig, takn'emmelig, viden- 
sk'abelig, arb'eidsom, medd'elsom, opfindsom. Folgen blir, 
at cirkumflekterede ord skifter tonelag, når de beholder 
akcenten som sidste del af en sms.; således 'gutter — 
smag'utter, 'gjerrig — nysgj'errig, 'modig — frim'odig, 
'salig — livs'alig, 'værdig — rosværdig, 'gjerning — vel- 
gj'erning osv. Delte er let forklarligt: unorsk akeentuation 
har skabt unorsk betoning.

Sammensætninger har i regelen det sms. tonelag. 
Den vigtigste undtagelse herfra danner sms., hvis förste 
led er en genitivsform; da beholdes dennes betoning: 'båds
mand, men 'bådnöst, 'dagsreise — 'dagværk, 'gårdsgut — 
'gårdmand, 'gudsbespotter — 'gudmenneske, 'havsnöd — 
'havnymfe, 'jordsmon — 'jordlod, 'landsmand — 'landmand, 
'slagsmål — 'slagorden osv.

T a 1 o r d e n e på -li ha r a kul: 'fendi. Derimod 'femten osv.
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Élh^ har mange nominalsms. enkelt tonelag, uden at 
det er let at påvise en bestemt grund. Sweet (Swedish 
pag. 41) mener, at det raskere tonelag oftest skyldes 
ordets hyppige brug («mostly words of very frequent oc
currence»); dette passer nok for enkelte (f. eks. dagenes 
navne (jmandag osv.), men kan dog ikke siges om alle. 
Nogle af de vigtigste er sms. med by-, damp-, gift-, hof-, 
jagt-, ko-, kunst-, luft, post-, ski-, the- osv.

Adverbiale sms. har oftest akut: 'altfor, 'dengang, 
'dersom, 'hinsides, 'hvorhen (eller hvorh'enf 'opad osv.

Sammensætninger med betonet præfiks har sedvanlig- 
vis akut i verber, cirkumfleks i stammesubstantiver: at 
'afsky, men subst. 'afsky, 'angribe — 'angreb, 'bortgå — 
'bortgang, 'frafalde — 'frafald, 'frembryde — 'frembrud, 
'gjenvælge — 'gjenvalg, 'henholde — 'henhold, 'indgribe — 
'indgreb, 'medföre — 'medför, 'modstå- — 'modstand, 'ned
gå — 'nedgang, 'ombyde — 'ombud, 'opkjobe — 'opkjöb, 
'pålægge — 'pålæg, 'tiltro — 'tiltro, 'udråbe — 'udråb, 
'vedhænge — 'vedhæng. Verbernes gjennemgående akute- 
ring skriver sig sandsynligvis fra, at de to orddele som 
oftest skilles, hvor ordet står i «egentlig» betydning: af 
gå 'bort osv.*)  Den löshcd, dette giver sammensætningen, 
har bevaret akuten; i substantiverne er derimod en sådan 
oplösning umulig, og de folger derfor de sms. ords almin
delige betoningslov.

*) Denne slags verbalsammensætninger er heller ikke op
rindelig norske.
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Tillæg og rettelser.

Der har desværre indsneget sig ende! unöiagtighcder, 
som jeg kun kan få berigtiget i et «tillæg»; samtidig be
nytter jeg anledningen til at gjöre nogle tilföielser og 
præcisere min opfatning af et enkelt punkt.
Pag. 9, linje 13 f. n. (fesk), (spella) er uheldige eksempler 

(tröndersk); læs frislö (fresk), Briskéby 
(breskaby).

» 10, » 6 f. o. Prof. Storm opfatter det korte æ
foran r (f. eks. i herre) som ligt den åbne 
(æ)-lyd i ven.

» 12, » 6 f. o. Læs: — som f. eks. i tostavelses
mai. Man hörer her også en diftongisk 
udtale.

» 14, » 1 f. o. og senere: (sæisN) læs (sæ/stN).
» 14, » 9 f. o. (gii) læs (jii). Den dagligdagse ud

tale (jæ), (mæ) osv. i ubetonet stavelse 
kunde også være skrevet (jæ1) osv. o: 
vokalen ligger ofte lidt höiere end (æ) i 
ven, men har dog en bestemt «■front'» ka
rakter. Denne udtale anser jeg for den 
almindelige östlandske, og den ligger vist
nok ikke under «de dannede klassers 
utvungne dagligtale.» Ved yderligere 
svækkelse fremkommer ikke sjelden (a), 
der især höres mellem hoved- og biakeent, 
kfr. det hyppige ('jimmade), men denne 
udtale ligger lavere. Et lukket e (som i 
se) i disse ord, f. eks. jeg tror = (je troor) 
er efter min mening rent vulgært.

5
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Pag. 20, linje 12 f. n. (toon/jV), ([ttärdNf Vokalen biir 
selvfølgelig blot forlænget i det tilfælde, 
at man udtaler disse ord med afbrudt 
(supradentalt) r. Dette* sker hyppig ved 
det förste, sjeldnere ved det sidste.

» 30. (R) udviklet af -re-r- höres også udenfor de nævnte 
piur.- og komparativformer; således er 
lærerig ofte (lää-R-ri), hörhör (hoo-R-ror). 
Det gjenliudes i skolegutternes hurtige ud
tale af latin: currere = (kur-R-ro).

» 34, linje 17 f. o. (shee-N) bör skrives (shee-on), kfr. 
pag. 26.

» 35, » 3 fölgg. Parentheserne betegner eksemplerne
som tvilsomme.

» 4.3, » 6 f. o. (noo-N) skriv (noo-an), sammenlign
ovenfor.

» 45, 17 f. o. Tilfbi: 1 er stumt i Ija og i Lian
(jaan).

» 48. Tilföi under for--. Verbalsms. med for- = tysk 
ror- er 'forbeholde, forberede. lalmindclig- 
hed svarer til tysk vor- norsk fore--, 'fore
skrive.
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Skole-efterretninger for aaret 1880—1881.

Skolens lærere.

Af de i forrige aars program opfor te lærere fratraadte 
inden skoleaarets begyndelse:
Skuespiller Andr. Is a c lisen, lærer ved skolen fra august 

1870, paa grund af helbredsliensyn.
Professor J. P. Weisse, lærer ved skolen fra august 1865, og 
Pastor J. M. Færden, lærer ved skolen fra august 1877, 

hvilke begge ikke længer kunde afse tid til at læse ved skolen.
Cand. mag. O. Andersen, lærer ved skolen fra januar 1877, 

for at oprette en ny skole.
Ved det forlöbne skoleaars begyndelse blev folgende 

nye lærere ansatte ved skolen:
Cand, theol. Joh3. Borke (f. 1856, ex. art. 1874, laud.; 

ex. philos. 1875, laud, præcet.; theologisk embedsexamen 
1879, laud.; 1875—78 lærer ved Kristiania borgerskole, 
1879—80 ved Lillehammers offentlige skole).

Cand. mag. D. Christensen (f. 1848, ex. art. 1867, ex. 
philos. 1869, filologisk embedsexamen 1873, alle med laud.; 
fra 1877 bestyrer af Lillesands middelskole).

Kgl. fuldmægtig Fr. G-rönvold (f. 1837, ex. art. 1857, haud 
ill.; ex. philos. 1859, haud ill.; juridisk embedsexamen 
1864, haud ill.; 1879 udnævnt til fuldmægtig i departe
mentet for kirke- og undervisningsvæsenet).

Cand, theol. P. A. Ingebrigtsen (f. 1854, ex. art. 1873, 
ex. philos. 1874, theologisk embeds-examen 1879, alle med 
laud.; 1875—77, lærer ved Aalesunds offentlige skole).

Da pastor Pederson ved juletider frasagde sig sine timer 
i norsk i gymnasiet, blev disse for en del overtagne af en 
ny lærer:
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Pastor O. Moe (f. 1846, ex. art. 1865, Laud.: ex. philos. 
1866, laud, præceteris; theologisk embeds-examen 1871, 
laud.; 1873 udnævnt til kaldskapellan til Modum, 1880 
til sogneprest for Kampens menighed i Kristiania).

I cirkulære af 2den september 1880 blev det meddelt 
disciplenes forældre og foresatte, at skolebestyrer Aars i dette 
skoleaar önskede sig fritaget for den daglige deltagelse i 
bestyrergjerningen, og at inspektör Hofgaard i den anledning 
midlertidig skulde fungere som bestyrer. Senere er Hofgaard 
optaget som fast medlem af bestyrelsen og cand, theol. Th. 
Odland ansat som inspektör.

Skolens faste lærere er saaledes for tiden folgende:
B es tyrerne:

J. Aars, cand. mag.
P. V o s s, cand. mag.
S. W. Hofgaard, cand. mag., lærer ved skolen fra august 1864.

Inspektorerne:
A. Hoyer, cand. real, lærer ved skolen fra oktober 1866; 

inspektör for realgymnasiet samt for den mathemathiske 
og naturvidenskabelige undervisning ogsaa inden de övrige
afdelinger af skolen.

Emil Nicolay sen, cand. theol., lærer ved skolen fra august 
1873; inspektör for middelskolens engelsklinje samt for 
undervisningen i tysk og engelsk ogsaa inden skolens 
övrige afdelinger ovenfor 3dje middelklasse.

Th. Gr, B. O dia nd, cand. theol., lærer ved skolen fra august 
1874; inspektör for middelskolens tre nederste klasser; 
han vil ogsaa forövrigt have at bistaa i det daglige tilsyn 
med orden og disciplin inden skolen.

De övrige lærere:
C. Scholl er t, seminarist, I ansatte ved skolen fra
Joh. Storm, professor, i august 1864.
K. Nicolaysen, kgl. fuldmægtig, 1......... t 186J
Halfdan Wang, kaptein, j
J. N. Brun, kaldskapellan, .... fra oktober 1866.
Er. Hansen, seminarist, 
H. Schjöth, adjunkt,

. . . . fra august 1867.
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E. Thorsen, seminarist,
Ole Johannesen, cand, philos., 
Bastian D a h 1, cand, mag., | 
H. Ly ehe, cand, philos., (
Elling Holst, cand, real., uni

versitetsstipendiat,
H. Petersen, landskabsmaler,
V. A. A u b e r t, cand, mag.,

. . fra august 1873.
. . fra januar 1875.

. . fra august 1875«

. . fra septbr. 1875.

. . fra januar 1876.
Ir. Fredriksen, stud, theol.,
0. Kuls berg, stud. phil. I . . . , fra august 1876,
Knud Olsen, cand, mag., I
N. Gr r öter ild, cand. mag. .... fra august 1877.
J. Fr. Wilh. Neu be r th, student .... fra septbr. 1877.
Jak. Norby, cand. mag. . . 
M. Rin gi, seminarist, 
A. Aubert, cand, theol., 
0. Gulbrandsen, seminarist, 
Sören Pederson, prest, 
A. R æder, cand, mag., 
N. Spjeldnæs, seminarist, 
B. M. Hall, sekondlöitnant, 
W. H. Færden, premierlöitnant, 

(tidligere lærer ved skolen fra 
fra % 1877 til ’/7 1878).

L. Diet r ich so n, professor,

. . . . fra august 1877.

. . . . fra oktober 1877.

K. 0. Brekke, cand, mag.,
L y d e r H e r m a n s t o r f f, cand, mag., 
V i 1 j a m 01 s v i g, stud, philol.,

i .... fra august 1878.

.... fra septbr. 1878.
.... fra januar 1879, 

Vn 1872 til 31/12 1874 og

.... fra 1879.’")

fra au gust 187 9

**) Professor Dietrichsons virksomhed ved skolen er ordnet 
saaledes, at han hver vaar holder en række foredrag over 
kunsthistorie for gymnasiernes disciple, idet han det ene 
aar gjennemgaar oldtidens, det andet aar middelalderens og 
den ældre renaissances, og det tredje aar den nyere tids 
kunsthistorie. I dette skoleaar har professor Dietrichson 
været fraværende paa en udenlandsrejse; han afsluttede af 
denne grund ifjor det hele kursus (ogsaa den nyere tids 
kunsthistorie) med det andet aar. Foredragene holdes to 
gange om ugen i timen 1—2, i regelen i omtrent G uger.
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N. Chr. Jacobsen, seminarist, 
Joh8. Borke, cand, theol., 
D. Christensen, cand. mag. 
Fr. G rönvoId, kgl. fuldmægtig, 
P. A. Ingebrigtsen, cand, theol./ 
O. Moe, prest,

Lærerinder :

. . . fra mai 1880.

. . . fra august 1880.

. . . fra .januar 1881.

Bröken Thea Jensen,........................ansat fra august 1874.
Bröken Agnes Holstad............... — fra august 1875.
Bröken Augusta Holstad............ — fra septbr. 1875.

Student Bre drik sen har ogsaa i dette skoleaar havt 
længere tids permission for at afslutte sine embedsstudier; hans 
timer i religion har været besörgede af cand, theol. Aug. Moe 
til udgangen af februar maaned, senere af cand, theol. Han
steen. Timerne i norsk og tysk besörgedes af löjtnant Aug. 
Prydz, og, efter jul i 2 m. c., af cand. mag. G. Greve.

Cand. mag. Hæder havde permission i fürste halvaar. 
da han skulde op til anden afdeling af filologisk embedsexamen 
til jul. Hans timer besörgedes af stud, philol. Schreiner.

Stud, philol. Ku I s berg har fra begyndelsen af februar 
havt permission fra sine timer i latin og græsk; disse timer 
blev besörgede af cand. mag. Ræd er.

Cand. mag. Grüternd tiltraadte i april maaned i forrige 
skoleaar en udenlandsreise med offentligt rejsestipendium. 
Siden han kom tilbage i april maaned dette aar, har han besor
get flere vikariater.

Bröken Thea Jensen har været syg en stor del af 
skoleaaret; hendes timer har været besörgede af fröken Gyda 
Mageissen.

Desuden har vikariater under længere forfald været besör
gede af cand. theol. Broch, stud, philol. H. Ho ug en, cand. 
mag. Kristiansen og fröken Emilie Holstad.

Skolens læge er siden 1879 stadsfysikus Bide nkap.
— kasserer og sekretær siden 1874 lærerE. Thor

sen.
— pedel siden 1865 H. Andresen,
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Klasse-inddeling og discipeltal.

I det forlöbne aar har folgende klasser været igang:
A. I fællesafdelingen:

1. De 3 forberedelsesklasser (1, 2, 3 F.), hver delt i to 
parallelklasser (a og b).

2. 1ste og 3d je middelklasse (1, 2, 3 M.), hver delt i 
tre parallelklasser (a, b, c).

J5. I realafdelingen:
1. 4de—6te middelklasse paa engelsklinjen, hver delt i 

to parallelklasser (4 M. b E,. 4 M. c, 5 M. b E, 
5 M. c, 6 M. b E., 6 M. c ).*

2. Realgymnasiets 3 klasser (1, 2, 3 R. G.)

*) 4 M. a og 5 M. a og 6 M a hörer til latinlinjen, 4 M. c 
og o M. c og 6 M c til engelsklinjen, 4 M. b, 5 M. b og 
6 M. b har disciple af begge linjer (med undervisning sam
men i de fælles fag).

C. I latinafdelingen:
1. 4de —6te middelklasse paa latinlinjen, hver delt i to 

parallele klasser (4 M. a, 4 M. b L., 5 M. a, 5 M. 
b L., 6 M. a, 6 M. b L.).*

2. Latingymnasiets 3 klasser (1, 2, 3 L. G.)
Discipeltallet i disse 30 klasser var ved skoleaarets begyn

delse i august maaned 825 og er ved programmets udgivelse 
i mai maaned 834, hvilket gjör i gjennemsnit 27 å 28 i hver 
klasse. Af disse 833 disciple har 687 sit hjem i Kristiania, 40 
i andre byer, 101 paa landet og 5 i andre lande.

U nder visningen
har i det forlöbne skoleaar i alt væsentligt gaaet frem i over
ensstemmelse med den som tillæg til forrige aars indbydelses
skrift trykte undervisningsplan. De her folgende tabeller viser, 
hvorledes fagene i de forskjellige klasser har været fordelte 
mellem lærerne; de ved lærernes navn tilføjede tal betegner 
fagets ugentlige timetal i klassen:
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A, Latin- og real-

Gymnastik (AVang): 2 LG., 2 RG.. i LG., 1 RG.. 6 M. a og 6 M. b 
3 timer; G AL c. 5M. a, 5 3Lb, 5 M. c 3 timer: 4 M. a, b, c 
3 timer.

Religion. Norsk. Tysk. Latin. Græsk. Fransk.

3 LG. Brun 2
o. Moe 2 
V. Aubert 
(oldn.) 2

Dahl 9 Aars 7 Brekke 2

2 LG. : Brun 1
A. Aubert 2 
V. Aubert 
(oldn.) 2

Voss I Dahl 9
Aars 5 
Kuls

berg 3
Vbss 3.

i LG./ Brun 1 A. Au
bert 3. Voss 1 Christen

sen 9
Hof- 

gaard 8
K Nico
laysen 3.

6hi.a. Ödland 2 V. Au
bert 3 Voss 3 

...
Hof- 

gaard 8
■ Ilermans- 

torfi 3
6M.b*)-  ^2 V. Au

bert 3 Lyche 3 Dahl 8 Brekke 3

5 M. a. Brun 2 Norby 3 Norby 3 Brekke 9 Brekke 2 
_______

5M.b*) ‘ Odland 2 Norby 3 Kuls- 
berg 3

llermans- 
torff 9

Ilermans- 
torff 2

4M.a. Yred“9
nkscn 2

Ingebrigt
sen 4 Lyche 4. Ræd er 8

4M.b ^Ödland 2 Olsvig 4. Fred
riksen 4

Kuls- 
berg 8 ■

Engelsk. Tegning.
IA. Aubert 2

3 RG. Ödland 2lY. Aubert 
i (oldn.) 3

E. Nico
laysen 4

Johanne
sen 1

Petersen 1
K. Nico
laysen 4

o or Peder-2 ** : son 1
Auben 2 

Norby 
(oldn.l 2

E. Nico
laysen 1 Brekke 4 Holst 1

Petersen 2
K. Nico
laysen 3

A. Au
bert 3

E. Nico
laysen 1

E. Nico
laysen 4

Holst 1
Petersen 1 Storm 4

V. Au
bert 3 Lyche 5 Lyche- 5 Spjeld- 

næs 2 Brekke 3

6 AL c. Odland 2 A. Au
bert 3

E. Nico
laysen 5

E. Nico
laysen 5

Spjeld- 
næs 2 Lyche 3

oM.h'O Odland 2 Norby 3 Kuls- 
berg 4

Ingebrigt
sen 5

Spjeld- 
nres 2

Herm an s- 
torff 2.....  . . ___

5M.c.; ('No'son 2
A. Au
bert 3

K Nico
laysen 4 Lyche <5 Spjeld- 

næs 2
K. Nico
laysen 2

4M.b*)  Odland 2 Olsvig 4 Fred
riksen 5 Brekke 5 Spjeld- 

næs 2
4 m. c Ödland 2 Norby 4 Lyche 5 Lyche 5 Spjeld- 

næs 2

*) Se noten s. 7.
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Sang (Hansen): 4 M. a, b og c 2 timer.

Historie. Geografi. Naturfag. Mathematik 
og regning. Skrivning.

3LG. Schjøth 3 Holst 3

2LG. Schjøth 2 Høyer 2

1 LG.
1
Grønvold 2 Færden 3

6 M. a. Odland 3 Høyer 2 Høyer 2 Høyer 6

6 M.b. Norby 3 Norby 2 Jacobsen 2 Hall 5

5 M. a. Olsen 2 Olsen 1 Jacobsen 3 JohannesenS

5 M. b. Odland 2 Nor by 1 Johan
nesen 3 Johannesen5

4 M. a. Christen
sen 2

Christen
sen 2 Høyer 2 Hall o Wang 1

4 M. b. Odland 2 Odland 2 Johan
nesen 2 Hall 5 Wang 1

Wil

3 RG. Schjøth 3 Johanne
sen 1 Høyer 4 JohannesenS

2 RG. j Grønvold 2 Høyer 2 Færden 4 
Høyer 1 Holst 5

1 RG.1 Grønvold 2 Holst 2 Johannesen 4 
Høyer 1 Holst 6

6 M. b. Norby 3 Norby 2 Jacobsen 2 Hall 5

6 M. c. Christen
sen 3 Høyer 2 Jacobsen 2 Hall 5

5 M.b. Odland 2 Norby 1 Johanne
sen B Johannesen6

5 M. c. Christen- Christen- Færden 3 Færden 3sen 2 sen 1
4 M. b. Odland 2 Odland 2 Johanne

sen 2 Hall 5 Wang 1

4 M. c. Norby 2 Norby 2 Jacobsen 2 Hall 5 Wang 1
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B. Fælles

Religion. Norsk. Tysk. Historie.

3 M. a
[..... ■ ------

Schollert 3 Christensen 5 Christensen 6 Ödland 2

3 M. b Schollert 3 Olsvig 5 Olsvig 6 Olsen 2

3 M. c. Hansen 3 V. Aubert 5 V. Aubert 6 Olsen 2

2 M. a Spjeldnæs 3 Ingebrigtsen 5 Ingebrigtsen 5 Neuberth 2

2 M. b Jacobsen 3 Børke 5 
.... .. ...........

Børke 5 Jacobsen 2

2 M. c Fredriksen 3 Fredriksen 5 Fredriksen 5 Olsen 2

1 M. a Jacobsen 3 Børke 5 Børke 5 Neuberth 3

1 M. b Schollert 3 Schollert 5 Schollert 5 Ingebrigt
sen 3

1 M. c Spjeldnæs 3 Fredriksen 5 Fredriksen 5 Gulbrand
sen 3

3 F. a Aug.IIolstadS Aug. Holstad 8 Aug. Hol
stad 3

3 F. b GulbrandsenS Gulbrandsen 8 Gulbrand
sen 3

- ’• 1
2 F. a

i
Jensen 3 Jensen 9

2 F. b i Schollert 3 Schollert 9

1 F. a Agn.HolstadS Agn. Holstad 9
...

1 F. b
1

Hansen 3 Hansen 9

Gymnastik (Wang): 3 M. a, b, c 3 timer, 2 M. a, b, c 3 timer 
1 M. a, b, c 3 timer.
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afdelingen.

Geografi. Naturfag. Regning. Skrivning. Tegning.

3 M. a Odland 2 Jacob
sen 2 Ringi 5 Wang 2 Spjeld- 

næs 2

3 M. b Olsen 2 Jacob
sen 2 Neubcrth 5 Wang 2 Spjeld- 

næs 2

3 M. c A. Aubert 2 Johanne
sen 2 Neu berth 5 Wang 2 Spjeld- 

næs 2

2 M. a Neuberth 2 Jacob
sen 1 Neuberth 4 Thorsen 2 Jacob

sen 2

2 M. b Jacobsen 2 Jacob
sen 1 Thorsen 4 Thorsen 2 Spjeld- 

næs 2

2 M. c Olsen 2 Jacob
sen 1 Spjeld næs 4 Wang 2 Jacob

sen 2

1 M. a Olsen 3 Ringi 4 Ringi 3

1 M. b Ingebrigt
sen 3 Neuberth 4 Thorsen 3

1 M. c Børke 3 Børke 4 Ringi 3

3 F. a Aug. Hol
stad 3

Aug. Hol
stad 4

Aug. Hol
stad 3

3 F. b Gulbrand
sen 3

Gulbrand
sen 4

Gulbrand
sen 3

2 F. a Jensen 3 Jensen 5 Jensen 4

2 F. b Schollert 3 Neuberth 5 Thorsen 4

1 F. a Agn. Hol
stad 6

Agn. Hol
stad G

1 F. b Hansen 6 Hansen 6

Sang (Hansen): 3 M. a, b, c 2 timer, 2 M. a, b, c 1 time. (Gul
brandsen) : 1 M. a 1 time, 1 M. b 1 time, 1 M. c 1 time.
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Afgang til universitetet 1880.

A. Fra latingymnasiets överste klasse anmeldtes 18, 
hvoraf 15 bestod examen artium: 2 med hovedkarakteren 
laud, præ ceteris, 12 med hovedkarakteren laudablilis og 
1 med hovedkarakteren haud illaudabilis.

1. Arnesen, Harald, f. 26de januar 1862, sön af gaard- 
bruger C. Arnesen, Aker. (Discipel af skolen i 11 aar.)

2. Bagger, Hans Christian, f, 30te juli 1861, sön af værks- 
eiér L. H. Bagger, Laurvik. (Discipel af skolen i 2 aar.)

3. Ben ne ehe, Gustav Adolf, f. 3dje april 1860, sön af 
kjöbmand C. A. Benneche, Kristiania. (Discipel af skolen 
i 13 aar.)

4. Caspari, Ernst Eugen, f. 26de juli 1862, sön af professor 
Caspari, Kristiania. (Discipel af skolen i 6 aar.)

5. Falck, Rudolf, f. 14de april 1861, son af sagforer Falck, 
Hamar. (Discipel af skolen i 3 aar.)

7. Fleischer, Hans Holmboe, f. 16de december 1862. sön 
af klokker M. Fleischer, Kristiania. (Discipel af skolen 
i 11 aar.)

9. Jensen, Lars Olaf. f. 9de december 1861, sön af skibs
kaptein C. S. Jensen, Kragerö. (Discipel af skolen i 
2 aar.)

10. Johannesen, Biörn Johan, f. Ilte juni 1862, sön af 
bager L. Å. Johannesen, Kragerö. (Discipel af skolen i 
2 aar.)

12. Meyer, Joachim Heinrich Nicolaus, f. 12te august I860, 
sön af grosserer Meyer, Kristiania. (Discipel af skolen 
i 3 aar.)

13. Meyer, Niels, f. 6te juni 1862, sön af grosserer Meyer, 
Kristiania. (Discipel af skolen i 3 aar.)

14. Michelsen, Hjalmar, f. 5te december 1861, sön af 
agent C. M. Michelsen, Kristiania. Discipel af skolen i 
12 aar.)
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15. Myhre, Jonas Blom, f. 17de april 1862, sön af agent 
G. F. Myhre, Kristiania. (Discipel af skolen i 11 aar.)

16. Petersen. Fredrik, f. 6 te november 1861, sön af apotheker
F. Petersen, Sarpsborg. (Discipel af skolen i 4% aar.)

17. Reiss, Georg Michael Döderlein, f. 12te august 1861, 
sön af organist Reiss, Kristiania. (Discipel af skolen i 
11 aar.)

18. S kattum, Ole Jacob Hansen, f. 8de juni 1862, sön af 
kjöbmand H. O. Skat tum, Kristiania. (Discipel af skolen 
i 12 aar.)
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Arnesen

1 
co 3 3 1 2 2 2 3 3 2 1 4 89 Laudabilis.

Bagger 3 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 31 Haud i Haud.
Benneche 3 2 2 2 1 1 2 3 3 1 3 2 25 Laudabilis.
Caspari 3 3 4 1 3 1 2 1 1 2 1 2 24 Laudabilis.
Falck 3 3 4 2 3 2 2 1 2 3 1 4 30 Laudabilis.
Fleischer 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 20 Laudabilis.
Jensen 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 20 Laudabilis.

Johannesen 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 20 Laudabilis.
Meyer, H. 3 2 3 1 2 2 1 2 3 2 1 2 24 Laudabilis.
Meyer, N. 3 3 2 1 2 1 1 3 3 2 3 2 20 Laudabilis.
Michelsen 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 21 Laudabilis.
Myhre 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 18 Laud, præ 

ceteris.
Petersen 3 4 3 1 3 2 2 1 2 2 1 3 27 Laudabilis.
Reiss 3 3 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 23 Laudabilis.
Skattum 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 15

1
Laud, præ 

ceteris.

Klassen havde desuden 2 disciple, som gik op efter 
privat anmeldelse; den ene af disse bestod examen med hoved
karakteren »non contemnendus«.
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B. Fra realgymnasiets överste klasse anmeldtes 7, der 
samtlige bestod examen, 2 med hovedkarakter «Udmerket 
godt« og 5 med hovedkarakter «Meget godt«.

I. Bjerke, Oskar Wilhelm, f. 7de decembor 1861, sön af 
fabrikerer C. Bjerke, Kristiania. (Discipel af skolen i 
3 aar).

2. Christiansen, Christian Andreas, f. 21de juli 1861, 
sön af expeditionssekretær Joh.s Christiansen. (Discipel 
af skolen i 11 aar).

3. Hambro, Bernt Anker Bödtker, f. 14de Novbr. 1862, 
sön af vice-konsul, cand. jur. Christian Fredrik Hambro. 
(Discipel af skolen i 6 aar).

4. Heyerdahl, Nils Both, f. 8de mai 1862, sön af soren
skriver N. Heyerdahl. (Discipel af skolen i 7 aar).

5. Jorstad, Torsten Paulsen, f. 3die juni 1860, sön af 
gaardbruger P. Jorstad, Hadeland. (Discipel af skolen i 
3 aar).

6. Nansen, Frithjof, f. 10de oktober 1861, sön af overrets- 
sagförer B. F. Nansen. (Discipel af skolen i 12 aar).

7. S kat turn, Adolf, f. 12 te Marts 1862, sön af Kjöbmand 
H. Skattum, Gjövik. (Discipel af skolen i 4 aar).

Foruden disse 7 havde klassen endnu 4 disciple, som gik 
op efter privat anmeldelse og bestod examen med hovedkarak
teren «Godt«.
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Bjerke 3 3 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 26 Meget godt.

Christiansen 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 19 Meget godt.

Hambro 3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 18 Udm. godt.

Heyerdahl 3 3 2 2 2 3 1 1 1 3 1 24 Meget godt.

Jorstad 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ■1 14 Udm. godt.

Nansen 3 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 21;iMeget godt, 
li

21 Meget godt, 
li

Skattum
■ 8 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2
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Middelskolens afgangsexamen 1880.
Kommissionen for afholdelse af middelskolens afgangsexa- 

men ved de private skoler i Kristiania bestod i 1880 af fol
gende herrer: skolebestyrer Gjör (Gjertsens skole, formand); 
inspektör Corneliussen (borgerskolen); skolebestyrer Holan 
(Maribogadens skole); cand. philos. H. Larsen (fröken Bauers 
skole); skolebestyrer Lyche .(Nissens pigeskole); skolebestyrer 
Voss (Aars og Voss's skole).

Efter kommissionens forslag beskikkede kirkedepartementet 
folgende herrer til censorer ved denne skole:
I religion: pastor J. Gjör.
I norsk: cand. mag. V. Aubert og cand, theol. A. Cor

neliussen.
I tysk: skolebestyrer Pauss og cand, philos. Bratt.
I latin: cand. mag. Alb. Brock.
1 engelsk: stud, filol. Knud Olsen,
I fransk: cand. mag. Julius Schram.
I historie: stud, philol. M. S öraas.
I geografi: cand. philos. E. Jo hans sen.
I mathem.: cand. real. A. Nær up.
I naturfag: ingeniör B. Geelmuyden.
I skrivning: kapt. W a n g, suppl. kasserer T h o r s e n.
I tegning: reallærer M. Petersen.

Opgaverne til de skriftlige pr över blev tilstillet skolerne 
fra kirkedepartementet. De löd saaledes:

I moder s ni aalet: «Giv en kort fremstilling af Nor
ges naturbeskaffenhed og de vigtigste deraf flydende næringsveje.

I tysk stil: Den 8de Mai kom Thorvaldsen til Rom, 
der allerede i mange Aar havde været hans Ønskers Maal. 
Denne Dag betragtede han altid som en af de lykkeligste Dage 
i sit Liv. Da man engang spurgte ham om hans Födselsdag, 
svarede han: «Den har jeg glemt; men den 8de Mai kom jeg 
til Rom.« Efter at have arbeidet flittig her i 3 Aar tænkte 
han paa at vende tilbage til sit Fædreland, skjönt intet af 
hans mange Kunstværker hidtil havde tilfredsstillet ham. Han 
glædede sig ikke til Hjemreisen, da det forekom ham, som om 
han Intet havde udrettet. Afreisens Dag var kommen, og 
Vognen holdt allerede for Dören, da en af Thorvaldsens Be- 

6 
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kjendte, en Billedhugger fra Berlin, der skulde være hans 
Reisefælle, meldte ham, at Beisen maatte opsættes. Netop 
samme Dag kom en rig Englænder, der havde sect Thorvald
sens Jason, til Kunstneren og tilbod ham en saa stor Sum, at 
han istedetfor at forlade Kom kunde forblive der for at udfore 
sit herlige Kunstværk i Marmor. Dette blev det afgjörende 
Vendepunkt i Thorvaldsens Liv. Först efter mange Aars For
lob, da han allerede havde vundet et udödeligt Navn, gjensaa 
han sit Fædreland, hvor han modtoges med den störste Be
geistring af sine taknemmelige Landsmænd.

I latinsk stil: En Skildpadde bad med mange Bon
ner en Ørn om, at den skulde lære den at flyve. Da sagde 
Ørnen: «Du beder om en Ting, som strider imod din Natur; 
hvorledes vil Du kunne flyve, da Du ikke har Vinger?» Men 
Skildpadden védfel&v at anraabe Ørnen, at den skulde lære den 
denne Kunst. Altsaa greb Ørnen den og hævede den op til 
Skyerne, og der lod den den falde *), saa at den foer2) gjen- 
nem Luften; men da den faldt paa en Klippe, knustes den og 
omkom. Mange Mennesker ligne denne Skildpadde; da de 
ikke vide, hvad det i Sandhed bor ansees for nyttigt, attraa 
de det, som de ikke bör attraa. og styrte ved sin Taabelighed 
i mange Farer, som de, hvis de fulgte de Klogeres Raad, vilde 
undgaa.

I engelsk stil: Hertugen af Buckingham begav sig 
til Portsmouth for at se til3) Forberedelserne til et Tog for 
for at undsætte Rochelle. Da han her efter en Samtale med 
nogle franske Herrer gik henimod Doren og vendte sig for 
at tale til Sir Thomas Fryar, fik han pludselig over Sir Tho
mas’s Skulder et Knivstik4) i Brystet. Uden at sige An
det end: «Den Kjeltring har dræbt mig», ndaandede han, 
idet han trak Kniven ud. Snart efter saa man en Mand uden 
Hat spadsere op og ned udenfor Huset. Da En raabte : «Her 
er den Mand, som dræbte Hertugen», lob Alle til og spurgte: 
«Hvem er det?» Manden svarede rolig: «Det er mig». Man 
kom efter, at det var en vis Felton, der havde tjent som Loit-

!) at lade falde: demittere. a) udtrykkes ved Passiv af Verbet 
fero. 3) at se til: to superintend. 4) at faa et Knivstik: to 
be stabbed.
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nant under Hertugen. Da hans Captain var falden paa Til
bagetoget ved Øen Rhé, havde Felton sogt Compagniet, og da 
hans Haab blev skuffet, forlod han misforneiet Armeen. Da 
han blev spurgt, paa hvis Tilskyndelse1) han havde udfort 
den rædsomme Gjerning, svarede han, at Beslutningen udgik2) 
blot fra ham, og at hans Bevæggrunde vilde sees, dersom man 
fandt hans Hat; thi i den Tro, at han vilde omkomme under 
Forsoget, havde han sorget for at forklare dem der. Kongen 
forlangte, at man skulde lægge Felton paa Pinebænken for at 
afpresse ham Tilstaaelse om hans Medskyldige; men Dommerne 
erklærede den Fremgångsmaade3) for aldeles ulovlig. Fel
ton blev snart efter henrettet for Mordet.

I regning skriftlig og konstruktionstegning: 
No. 1.

Et Parti Kaffe vægtigt 2996'/2 Kilogram kjobes i Am
sterdam til en Pris af Gylden 0,S6 pr. Kilogram. Fragt og 
Opbringelse belobe sig til Kl*. 62,50. Tolden er Kr. O,4o pr. 
Kilogram, og Havnepenge 2 pCt. af Tolden. Mæglerløn og 
de ovrige Udgifter anslaaes til 3 pCt. af Kjobesummen. Hvad 
bliver Salgsprisen pr. Kilogram, naar Handelsmanden beregner 
sig 23/4 pCt. i Fortjeneste? 100 Gylden = 151 Kr.

No. 2.
I en Metalblanding, der veier 3772 Kilogram, indeholder 

hvert Kilogram 18772 Gram Selv. Hvormeget Kobber maa 
der tilsættes, forat et Kilogram af Blandingen kun skal inde
holde 15674 Gram Solv?

No. 3.
Ved Hjælp af Logarithmer at beregne Værdien af Ud

trykket :

naar « = 1,3469 °S b ~ 0,04352-

’) Tilskyndelse: instigation. 2) ät udgaa: to proceed. 3) Frem- 
gangsmaade: practice.

6*
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No. 4.
Konstruer 3 Cirkler, der alle berøre hverandre udvendig. 

Den ene Cirkels Radius være O,o28ni. Konstruer den anden 
Cirkel saaledes, at dens Fladeindhold bliver ;'/7 af den førstes, 
og den tredie saaledes, at dens Omkreds bliver V? af den fi>r- 
stes. Forklar Ffemgangsmaaden.

Vs Decimeter.

Af skolens elever underkastede 65 sig middelskole-examen, 
deraf paa latinlinjen 29, hvoraf 25 bestod examen, og paa en
gelsklinjen 36; hvoraf 32 bestod examen. En elev af latin
linjen, der havde bestaaet den skriftlige del af examen, gik 
ikke op til den mundtlige, fordi der imidlertid var taget be
stemmelse om, at han skulde gaa over til engelsklinjen.

Udfaldet for de enkelte disciple var folgende:

Examen paa latinlinjen.

1. Andersen. Johannes hovedkarakter meget godt (2.04)
2. Andresen, Hjalmar —s— godt (2.86)
3. Bade, Ludvig —■— meget godt (l.cs)
4. Bing, Martin —■— godt (3.19)
5. Borgen, Olaf —godt (2.79)
6. Bækkevold, Arne —?— godt (3.u)
7. Foss, Waldemar —-— udmørket godt(l,39)
8. Gravir, Torgeir —=— meget godt (2.19)
9. Gulbrandsen, Theodor —;— meget godt (l.C3)

10. Gutzeit, Karl —=— meget godt (1.6i)
11. Harnæs, Jens —;— meget godt (l.6e>)
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12. Hertzberg, Nils hovedkarakter meget godt (2.,,)
13. Hench, Peter ------ :------ meget godt (2-jy)

14. Johnson, Jonathan ------ : — godt (2-54)

15. Kökeritz, Reinholdt ------:------- meget godt (2.u,)
16. Lövenskioldz. Siegfried —:■------ godt (2.75)

17. Munthe, Johan ------:------- godt (2.«)
18. Paus, Kristian ------ - ------- godt (3.oo)
19. Saxlund. Hans ------:------- meget godt (1-61)

20. Schöyen, Olaf — :------ meget godt (I.54)

21. Sömme, Jacob ------ :------- meget godt (2-3s)
22. Tofte, Rudolf ------5------ godt (3.07)
23. Wang, Peter ------:------- godt (2.93)

24. Wielgolaski, Stanislav ------:------ udmerket godt (1.4G)

Examen paa engelsklinjen.

25. Arntzen, Peder hovedkarakter meget godt (2.0
26. .Backer, Gustav —j— meget godt (2.37)

27. Bennett, Charles —s------ meget godt (2.17)

28 Bull, Henrik ------:------- godt (2.57)

29. Dammann, Johannes ------:------- godt (2.73)

30. Falchenberg, Hartvig ------:------- godt (2.79)

31. Gran, Karl -- - — meget godt (1.57)

32, Handberg, Henrik ----- ;------- meget godt (2-iä)

33. Hansen, Haakon ------ S------ meget godt (2-oa)

34. Houge, Vincent ------:------ meget godt (1 97)

35. Kjær, Andreas ----- '------ meget godt (W

36. Krefting, Jakob ------s------ meget godt (2.33)

37. Lilloe, Arnt ------ r------- meget godt (2.47)

38. Lilloe, Sigurd ------ ;------ godt (2.67)

39. Maarud, Gilbert ------5------- godt (2.93)

40. Meidell, Stefan ------:------ godt . (3-io)

41. Meyer, Jakob —s — meget godt (2.iy)

42. Michelsen, Alfred ------ ;------ meget godt (2.07)

43. Morterud, Ragnvald ------ ;------- meget godt (2.q7)
44. Muns, Rudolf ------;------ meget godt (2.47)

45. Mörch, Claus ----- 5------ meget godt (2-io)

46. Opager, Olaf -—: — meget godt (2.23)

47. Rummelhoff, Oscar ----- ;------ godt (2.57)
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48. Sanne, Lars hovedkarakter godt (2.57)
49. Skattnm, Ludvig — meget godt (1.7O)
50. Soot-Ryen, Odd —-— godt (2^o)
51. Spangelo, Henrik —s— udmerket godt(l.37)
52. Stabeil, Alfred —=— godt (3.04)
53. Stenersen, Wilhelm —-— meget godt (2.u)
54. Sætre, Gudbrand —:— meget godt (2.29)
55. Sörum. Hans —=— meget godt (1.57)
56. Øwre, Andreas —-— meget godt (2.33)

4 privatister bestod middelskole-examen, nemlig: 
paa latinlinjen:

57. Bull, Emil hovedkarakter meget godt (2.50)
58. Halvorsen, Jakob —■— meget godt (2.19)

og paa engelsklinjen:
59. Amnéus, G. hovedkarakter meget godt (l.sl)
60. Amnéus H. —?— meget godt (2.4g)

Af disse disciple blev nr. 1—4, 6—7, 9—16, 18—21, 
23—24, 57—58 optagne i latingymnasiet; nr. 17 gik over til 
realgymnasiet, nr. 22 til 6 M. c paa engelsklinjen; 28,31, 32, 
36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 54 og 55 gik over 
i realgymnasiet; de övrige til forskjellig praktisk virksomhed.

Desuden blev middelskole-examens prove i latin mundtlig 
og skriftlig bestaaet af 2 af skolens disciple og 1 privatist, 
hvilke för havde taget middelskole-examen paa engelsk-linjen.
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Om skolepenge og friplad.se.

Skolepengene udgjör :
for 1ste og 2den forberedelsesklasse... 8 kroner maanedlig

- 3dje forberedelsesklasse...................... 12 — —
- 1ste, 2den og 3dje middelklasse ... 16 — —
- de höiere klasser . . ... ..........................20 — —

For den nederste af 2 brödre fragaar en tredjedel. Af 3 
brödre gaar den nederste frit, de to andre betaler helt nd. Af 
4 brödre gaar den næstnederste frit, og for den nederste fra
gaar en tredjedel. Yderligere nedsættelser finder ikke sted. 
(Ved betalingen afrundes altid til femmere af öre, saa at 
der f. eks. istedenfor 33’/s, betales 35 og for 662/a betales 
65 öre.)

Skolepengene erlægges forskudsvis og skal i regelen ind
betales den förste læsedag i hver maaned.

Skolepengene beregnes altid for hele maaneder, nemlig 
fra begyndelsen af den maaned, hvori en discipel kommer ind, 
til slutningan af den maaned, hvori han gaar ud. Naar altsaa 
en discipel indmeldes til et nyt skoleaars begyndelse, betaler 
han skolepengene fra 1ste august.

Naar en discipel skal forlade skolen, maa udmeldelse ske 
2 maa ned er forud. Hvis nogen udmeldes med kortera 
varsel, erlægges dog skolepengene, indtil den bestemte udmel
delsestid er forlöben.

Naar skolepengene ikke er betalte for 2 maaneder, kan 
bestyrelsen negte vedkommende disciple adgang til skolen.

Fripladse eller nedsættelse af skolepengene tilstaaes i rege
len kun disciple, der efterat de i længere tid har været disciple 
af skolen har mistet sine forsörgere, eller hvis forsörgeres öko- 
nomiske stilling er bleven saaledes forandret, at de ikke læn
gere er istand til at betale fulde skolepenge; endvidere kræves, 
at vedkommende discipel har vist god opförsel og gjort god 
fremgang i skolen. Under den nuværende sterke konkurrence 

friplad.se
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om fripladsene maa det overhovedet fraraades forældre at ind
melde börn i skolen med tanke paa om kortere eller længere 
tid at kunne opnaa friplads eller nedsættelse af skolepengene. 
I forberedelsesskolen uddeles ikke fripladse uden i ganske 
extraordinære tilfælde.

Ansögninger om fripladse indleveres hvert aar inden 
1ste Mai.

Henterne af John Heuch's legat tildeltes den 5te april 
d. a. den samme discipel som ifjor.



Examen 1881.
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Den daglige undervisning slutter:
for 6 M............................................................lördag Ilte juni.

- 3 L. G. og 3 R. G..................................onsdag 15de juni.
- 2 L. G., 2 R. G., 1 L. G., 1 R. G. og 5 M. fredag 17de juni.
- 4 M............................................................lördag 18de juni.
- 3 M., 2 M. og 1 M................................. mandag 27de juni.

For forberedelsesklasserne holdes ingen egentlig 
examen, men forældre og foresatte indbydes til at overvære 
undervisningen de to sidste læsedage (6te og 7de juli) for at 
gjöre sig bekjendt med det standpunkt, klasserne har naaet. 
Den orden, hvori overhoringen i de forskjellige fag vil foregaa, 
kan sees af examenstabellen for de nævnte dage.

Examen i skrivning og tegning samt de skriftlige pröver 
for Iste til 3dje middelklasse er afholdt tidligere.

Hvor ikke anderledes er bemerket, begynder examen om 
formiddagen kl. 9, om eftermiddagen kl. 4.

Det ved hvert fag anförte nummer betegner det værelse, 
hvor examen holdes. (Nr. 1—6 er i sidebygningen, nr. 7—15 
i hovedbygningen 1ste etage, nr. 16—27 i dens anden, nr, 
28—37 i 3dje og nr. 38 i 4de etage).

N B. Skolepengene betales fredag den 1ste og lördag den 
2den juli kl. 9—11 formiddag.
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Onsdag 15 de juni,
Formiddag.

Inspektion kl 8%—9, 3 et. Hoyer.

6 M. 1, 2, 3. Norsk stil nr. 30 inspektion kl. 9—10 Hover.
do. - 10—11 Hermanstorft’.
do. - 11—12 Hoyer.
do. - 12— 1 Hofgaard.

CM 4,5,6. Norsk stil nr. 29 do. - 9—10 Dahl.
do. - 10—11 V. Aubert.
do. ■ 11-12 Hall.
do. - 12— 1 Lyche.

6 M. 7, 8. Norsk stil nr. 28 do. - 9 —10 E. Nicolaysen.
do. - 10 — 11 Olsen.
do. - 11- 12 E. Nicolaysen.
do. -12-1 Hall.

Torsdag 16de juni.
Formiddag.

Inspektion kl. 88/4—9, 3 <st. Odland.

6 M. 1, 2, 3. Tysk stil nr. 30 inspektion 
do. 
do. 
do.

kl. 9 - 10 Höyer.
- 10 11 A. Aubert.
- 11—12 Hofgaard.
- 12— 1 Voss.

6 M. 4, 5. 6. Tysk stil nr. 29 do. 
do. 
do. 
do.

- 9-10 Hall.
- 10—11 Olsen.
- 11-12 Lyche.
- 12 - 1 Spjcldnæs.

6 M. 7, 8. Tysk stil nr. 28 do.
do. 
do. 
do.

- 9-10 Christensen.
- 10—11 V. Auhert.
- 11—12 E. Nicolaysen.
- 12- 1 Hall.
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Frødag 17de juni.
Formiddag1.

Inspektion kl. S3/;—9: 3 et Lyche.

6 M. 1, 2, 7. Latinsk
og engelsk stil nr. 30 inspektion kl. 9—10 Hoyer.

do. - 10 — 11 Hermanstorff.
do. - 11—12 V. Aubert.
do. - 12— 1 Holst.

6 M. 4, 5, 6. Latinsk
og engelsk stil nr. 29 do. 9—10 Lyche.

do. - 10 — 11 Pederson.
do. - 11—12 Norby.
do. - 12— 1 Hall.

6 11. 3, 8. Latinsk
og engelsk stil nr. 28 do. 9 — 10 E. Nicolaysen.

do. - 10 11 Olsen.
do. - 11—12 Hoyer.
do. - 12— 1 Jacobsen.

Lørdag 18de juni.
Formiddag.

Inspektion kl. 83A—9, 3 et. Hall.

6 M. 1, 2, 3. Regning skr. og konstruktions
tegning nr. 30 inspektion kl. 9—10 Hoyer.

do. - 10—11 A. Aubert.
do. - 11—12 Hermanstorff.
do. - 12— 1 Odland.

6 M. 4, 5, 6. Regning skr. og konstruktions
tegning nr. 29 inspektion kl. 9—10 Hall.

do. - 10—11 A. Aubert.
do. - 11—12 Jacobsen.
do. - 12 — 1 Brekke.

6 M. 7, 8. Regning skr. og konstruktions
tegning nr. 28 inspektion kl 9-10 Odland.

do. - 10-11 Spjeldnæs.
du. - 11—12 Lyche.
do. - 12— 1 E. Nicolaysen.
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Mandag 20de juni.
Formid dag.

Inspektion kl. EJ3A ~ 9, 3 et. Wang.

6 M. 1, 2, 3. Tegning - 30 do. - 9 - 10 Hoyer.
do. • 10—11 Odland.
do. - 11—12 A. Aubert.
do. - 12— 1 Hofgaard.

6 M. 4, 5 do. - 29 do. - 9—10 Spjeldnæs.
do. - 10—11 Brekke.
do. - 11 — 12 V. Aubert
do. - 12- 1 Ly ehe.

6 M. 6, 7, 8 do. - 38 do. - 9-101
do. - 10 ■ 11 > Petersen.
do. - 11—121
do. - 12-1 Christensen.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 33/4—4, 3 et. Spjeldnæs.

6 M. 6, 7, 8. Tegning nr. 38 Spjeldnæs.

Onsdag 22de juni,
Formiddag.

3 R. G. Mathem. skr. 30 Johannesen.
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Torsdag 23de juni.
Formiddag.

, . J 3 et. Grönvold,
Inspektion kl. 87.-9, j 2 et> Færden.

6 M. 1.
6 M. 2.

Naturfag 
Norsk

nr. 24 Höyer (censor Friis).
- 30 V. Aubert (censor Brock).

6 M. 3. Historie - 22 Odlaud (censor Söraas).
6 M. 4. Geografi - 29 Norby (censor H. Larsen).
o M. 5. Religion - 36 Pederson (censor Eliassen).
6 M. 7. Fransk - 14 Lychc (censor Torgersen).
6 M. 8. Tysk - 28 E. Nicolaysen (censor Bratt).
3 L. G. Norsk stil - 33 Moe.
3 R. G. do. - 34 A. Aubert.
2 L. G. do. - 32 Gröterud.
2 R. G. do. - 35 Grönvold.
1 L. G. do. - 31 Hofgaard.
1 R. G. do. - 37 Færden.
5 M. a. do. - 18 Ingebrigtsen.
5 M. b. do. - 23 Hermanstorff.
5 M. c. do. - 17 Hall.
4 M. a. do. - 20 Ræder.
4 M. b. do. - 21 Fredriksen.
4 M. c. do. - 19 Ingebretsen.

Torsdag 23de juni.
Eftermiddag.

Inspektion kl. 37t—4, 3 et. Norby.

2 B. G. 1. Oldnorsk nr. 35 Norby.
2 L. G. 1. do. - 32 V. Aubert.«
1 R. G. 1. Naturhistorie - 37 Höyer.
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Tredag 24de juni.
Formiddag.

i 3 et. Hermanstorft'.
Inspektion kl. 8%—» { 2 el Grölerud.

6
6
6
6
6
3
3
2
2
1
1
5
5
5
4
4
4

M. 1. Fransk
M. 2. Naturfag
M. 4. Norsk
M. 5. Historie
M. 6. Mathem.
L. G. Norsk stil
R. G. do.
L. G. Latinsk stil
R. G. Engelsk stil 
L. G. Græsk stil 
R. G. Engelsk stil
M. a. Tysk stil 
M. b. do.
M. c. do.
M. a. do.
M. b. do.
M. c. do.

nr. 30 Hermanstorft' (censor Torgersen).
- 24 Hoyer (censor Friis).
- 29 V. Aubert (censor Brock).
- 37 Norby (censor Söraas).
- 28 Hall (censor Nærup).
- 33 A. Aubert.
- 34 Odland.
- 32 Dahl.
- 35 Brekke.
- 31 Hofgaard.
- 37 E Nicolaysen.
- 18 Jacobsen.
- 23 Gröterud.
- 17 Lyche.
- 20 Wang.
- 21 Fredriksen.
- 19 Borke.

Eftermiddag.
Inspektion kl. 37,-4, 3 et Norby.

2
1

R. G. 2. Oldnorsk nr. 35 Norby.
R. G. 2. Naturhistorie - 37 Hoyer.
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Lørdag 25de juni.
Formiddag.

( 3 et. Hall.
Inspektion kl. 8»/.-» { , ct Jolianne3cn.

G M. 1.
G M. 3.
G M. 7.
3 L. G.
3 R. G.
2 L. G.
2 R. G.
1 L. G.
1 R. G.
5 M. a.

Religion nr. 30 Ödland (censor Eliassen),
Naturfag - 24 Höyer (censor Friis).
Mathematik - 28 Hall (censor Nærup).

do. skr. - 33 Ingebrigtsen.
do. do. - 34 Johannesen.

Lat. oversættelse - 32 Dahl.
Mathematik skr. - 35 Færden.

do. - 31 Grönvold.
do. - 37 A. Aubert.

Latinsk stil - 18 K. Nicolaysen 9—10, V. Aubert
10—1.

5 M. b. Latinsk stil 1
Engelsk stil ' 23 f Lyche-

5 M. c.
4 M. a.

do. - 17 E. Nicolaysen.
Latinsk stil - 20 Ræder.

4 M. b.
Latinsk stil 1
Engelsk stil ' 21 / Brekke-

4 M. c. do. - 19 Gröterud.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 33/.|—4, 3 et. Jacobsen.

3 R. G. 1. Mathematik nr. 31 Johannesen.
G M. 4.
G M. 8.

Naturfag - 24 Jacobsen (censor Friis).
Geografi - 28 Höyer (censor 11. Larsen).

7
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Mandag 27de juni.
Formiddag.

r , „ f 3 et- GröterudInspekhon kl. 8V.-9 { 2 et Færdm.

L. G. Lat. oversættelse - 33 Gräterud.

G M. 1. Mathematik
6 M. 2. Religion
G M. 3. Fransk
G M. 4. Historie
G M. 5. Tysk
G M. G. Naturfag
G M. 8. Engelsk

nr. 29 Hover (censor Nærup).
- 30 Odland (censor Eliassen).
- 36 Hermanstorff (cens. Torgersen).
- 37 Norby (censor Söraas).
- 35 Lyche (censor Bratt).
- 24 Jacobsen (censor Friis).
- 28 E. Nicolaysen (eens. Behram).

3 R. G. Engelsk stil
2 L. G. Mathem. skr.
1 L. G. 2. Mathem
1 R. G. Naturlære skr.
5 M. c. 1. Fransk
4 M. a. 1, .Latin

- 34 Hofgaard.
- 32 Peterson.
- 1G Færden.
- 23 Johannesen.
- 17 K. Nicolaysen.
- 20 Ræder.

Eftermiddag.

Inspektion kl. 33/t 4 2 et. Ræder.

2 R G. 1. Naturt, og geografi nr. 35 Höyer.
2 R. G. 2. Religion
1 R. G. 2. Naturlære
5 M. a, 1. Religion
5 M. b. 1. Historie
5 H. b. 2. Norsk
5 M. c. 2. Fransk
4 M. a. 2. Latin
4 M. b. 2. Mathematik
4 M. c. 1. Naturhistorie
4 M. c. 2. Engelsk

- 32 Pederson.
- 24 Johannesen.
- 18 Hansteen.
- 22 Ödland.
- 23 Norby.
- 17 K. Nicolaysen.
- 20 Ræder.
- 21 Hall.
- 19 Jacobsen.
- 17 Lyche.
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Tirsdag 28de juni.
Formiddag.

Inspektion kl. 8s/j—9 1 3 et. V. Aubert.
1 2 et. IIermanstorff.

3 R G. Naturlære skr. nr. 34 Lyche.
2 R. G. do. - 35 Hermanstorlf.
G M. 1. Norsk - 30 V. Aubert (censor Brock).
G M. 2. Mathematik - 29 Höyer (censoi' Nærup).
G M. G. Historie - 37 Norby (censor Söraas).
5 M. a. 1. Latin - 18 Brekke.
5 M. b. 2. Historie - 23 Ödland.
5 M. c. 1. Tysk - 17 E. Nicolaysen.
4 M. b. L. Latin - 21 Ræder.

Eftermiddag.

, . ,, I 3 et. Johannesen
Inspektion kl. | 2 clll.isteuso„

1 L. G. Religion nr. 31 Brun.
1 R. G. 1. Naturlære - 37 Johannesen.
1 R. G. 2. Historie - 35 Grönvold.
G M. 7. do. - 28 Christensen (censor Söraas).
G M. 8. Norsk 29 A. Aubert (censor Brock).
5 M. a. 1. Naturfag - 18 Jacobsen.
5 M. b. 1. Norsk - 23 Norby.
5 M. c. 2. Engelsk - 17 Lyche.
4 M. a. Naturh. - 24 Höyer.
4 M. b. 1. Historie - 20 Ödland.
4 M. b. E. Engelsk - 21 Brekke.
4 M. c. 2. Mathem. - 19 Hall.
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Onsdag 29de juni.
. Formiddag.

Inspektionkl 8’/.r -9 >
3 et. Dahl.
2 et. Norby.
1 et. Neuberth.

3 L. G. 1. Fransk nr. 36 Brekke.
3 R. G. 1. Religion - 34 Odland.
3 R. G. 2. 0 Idnorsk - 24 V. Aubert,
2 L. G. 1. Græsk - 32 Gröterud.
2 L. G. 2. Fransk - 35 Voss.
1 L. G. Latinsk stil - 31 Christensen.
1 R. G. 1. Mathematik - 37 Holst.

G M. 3. do. - 30 Hover (censor Nærup).
6 M. 5. Latin - 29 Dahl (censor Bruenech).
G M. G. Geografi - 28 Norby (censor 11. Larsen)
5 M. a. Mathcm. skr. - 18 Jacobsen.
5 M. b. do. - 23 Hall.
5 M. c. do. - 17 Færden.
4 M. a. do. - 20 Lyche.
4 M. 1). do. - 21 Olsvig.
4 M. c. do. - 19 Wang.
2 M. a. 1. Historie - 12 Neuberth.
2 M. b. 2. Tysk - 11 Borke.
2 M. c. 1. Historie - 10 Olsen.
1 M. b 1. do. 8 Ingebrigtsen.
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Onsdag 29de juni.
Efterm ddag.

t ,, I 2 et. Pederson. 
Inspekbon kl. 3’/,-4 ( j 6t. rngebl.igtsen.

3 L. G. 2
2 R. G. 1, 
2 R. G. 2.
6 M. 7.
5 M. a. 1.
5 M. a. 2, 
4 M. b. 1 
4 M. b. 2.
2 M. a. 2.
2 M. b. 1.
2 M. c. 2.
1 M. b. 2

Religion nr. 33
do. - 23

Naturlære - 24
Geografi - 19
Norsk - 17
Mathematik - 18

do. - 20
Geografi. - .21
Historie - 12
Religion - 11
Historie - 10

do. - 8

Brun.
Pederson.
Færden.
Höyer (censor H. Larsen).
Nor by.
Johannesen.
Hall.
Odland.
Neuberth.
Jacobsen.
Olsen.
Ingebrigtsen.
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Torsdag 30te juni.
Formiddag.

3 et. V. Aubert.
2 et. Hall.
1 et. 01 svig.

Inspektion kl. 83/4—9

3 L. G. 2. Mathematik nr. 35 Holst.
3 R. G. 1. Fransk - 34 K. Nicolaysen.
3 R. G. 2. Historie - 36 Schjöth.
2 L. G. 2. Græsk - 32 Gröterud.
1 R, G. 2. Engelsk - 37 E. Nicolaysen.
6 M. 1. Geografi - 29 Höyer (censor II. Larsen).
6 M. 2. Fransk - 37 Hermanstorf! (censor Torgersen).
6 M. 3. Norsk - 30 V. Aubert (censor Brock).
6 M. 4. Mathematik - 23 Hall (censor Nærup).
6 M. 6. Tysk - 19 Lyche (censor Bratt).
6. M. 8. Religion - 28 Odland (censor Eliassen).
5 M. a. 2. Latin - 18 Brekke.
5 M. c. 1. Historie - 17 Christensen.
4 M. a. 1, Religion - 20 Fredriksen.
4 M. b. 1. Norsk - 21 Olsvig.
8 M. b. 1. Historie ■ 7 Olsen.
2 M. a. 1. Tysk - 12 Ingebrigtsen.
2 M. c. Naturhistorie - 10 Jacobsen.
1 M. a. 2. Tysk - 15 Borke.
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Torsdag 30te juni.
Eftermiddag.

Inspektion kl. 33, 4 4 '
3 et. Færden.
2 et. Olsen.
1 et. Ingebrigtsen.

3 L. G. 1. Religion nr. 30 Brun.
2 L G. 1 Mathematik - 32 Hover.
2 R G. 1. Naturlære - 35 Færden
5 M. b. Naturfag - 23 Johannesen.
5 M. c. 2 Historie - 17 Christensen.
4 m; a 2. Religion - 20 Fredriksen.
4 M. b. 2. Norsk - 21 O Isvi g.
4 M. c. 1. Tysk - 19 Lyche.
3 M a. 1. Historie - 9 Odland.
3 M. a. 2. Regning - 14 Ringi.
3 M. b. 2. Historie - 7 Olsen
3 M. c. 1. Norsk - 16 V. Aubert.
3 M. c. 2. Religion - 10 Hansen.
2 M. a 2. Tysk - 12 Ingebrigtsen,
2. M. b. Naturhistorie - 11 Jacobsen.
1 M. a 1. Historie - 15 Neu berth.
1 M. b. 2. Religion 8 Schollert.
1 M. c. Historie - 13 Gulbrandsen.
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Fredag 1ste juli.
Formiddag.

Inspektion kl. 83/.s —9
et. 
et. 
et.

Holst.
Brekke.
Borke.

3
2
1

3 L. G. 1. Mathematik nr. 33 Holst.
3 L. G. 2. Fransk - 36 Brekke.
3 R. G. 1. Naturfag - 21 Höyer.
3 R. G. 2. Engelsk - 34 E. Nicolaysen.
2 R. G. 2. Historie - 35 Grönvold.
1 L. G. 1. Græsk - 31 Hofgaard.
1 R. G. 1. Religion - 37 Pederson.
6 M. 1. Tysk - 30 Voss (censor Bratt).
6 M. 2. Historie - 23 Odland (censor Söraas).
6 M. 5. Mathematik - 29 Hall, (censor Nærup).
6 M. 6. Religion - 21 Pederson (censor Eliassen).
6 M. 7. Norsk - 28 A. Aubert (censor Brock).
5 M. c. 1. Engelsk - 17 Lyche.
4 M. a. 1. Geografi - 20 Christensen.
4 M. c. Historie - 19 Norby.
3 M. a. 1. kl. 11 Religion ■ 9 Schollert.
3 M. b. 1. Geografi - 7 Olsen.
3 M. c. 1. Regning - 16 Neubcrth.
2 M. a. Naturhistorie - 12 Jacobsen.
2 M. c. 1. Norsk . - 10 Fredriksen.
1 M. a. 2. do. • 15 Borke.
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Fredag 1ste juli.
Eftermiddag.

Inspektion f 2 et. Christensen, 
kl. 33A-4 j et 01sen<

2 L. G 2. Religion
1 L. G. 2. Græsk
5 M. a. 2. Norsk
5 M. b. Mathematik
5 M. c. 2. Engelsk
4 M. a. 2. Geografi
4 M. b. 1. do.
3 M. a. 2. Religion
3 M. b. 2. Geografi
3 M. c. 2. Regning
2 M. b. Historie
2 M. c. 2. Norsk
1 M. a 1. do.

nr. 17 Brun.
- 19 Hofgaard.
- 18 Norby.
- 23 Johannesen.
- 17 E. Nicolaysen.
- 20 Christensen.
- 21 Odland.

9 Schollert.
7 Olsen.

- 1G Neuberth.
- 11 Jacobsen.
- 10 Fredriksen.
- 15 Borke.
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Lørdag 2den juli.
Formiddag.

I 3 et. Schjøth.
Inspektion kl ( 2 et. V. Anbei!.

I 1 et. Børke.

3 L. G. 1. Historie nr. .33 Schjoth.
3 Ta G. 2. Oldnorsk - 22 V. Aubert.
3 R. G. 2 Naturfag - 34 Höyer.
2 ft G. 1. Mathematik - 36 Holst.
1 L. G. 1. do. - 31 Færden.
1 R. G. 2 .Religion - 37 Pederson.
6 M. 1 Historie - 29 Odland (censor Söraas).
6 M. 3. Tysk • 30 Voss (censor Bratt).
G M. 4. Fransk - 28 Brekke (censor Torgerson).
5 M. b. E. Engelsk - 23 Ingebrigtsen.
r> M. b. L. Latin - 18 Hermanstorff.
5 M. c. 1. Geografi - 17 Christensen.
4 M. a. 1. Matherø. - 29 Hall.
4 M. c. Geografi - 19 N orby.

W,'/' ( Naturhistorie nr, 9 Jacobsen. . a. 2. kl. 11. i
3 M. b. 1. Norsk - 7 Olsvig.
3 M. C. Naturhistorie - lö Johannesen.
2 M. b. 2. Norsk - 11 Börke.
2 M. c. I. Tysk - 10 Fredriksen.
1 M. a. 1. Geografi - 15 Olsen.
1 M. c. Relgion 13 Bpjcldnæs.



107

Lørdag den 2den juli.
Eftermiddag.

Inspektion kl. 33/’—4
3 et. Dahl.
2 et. Jacobsen.
1 et. Olsen.

2
6
6
6
5
5
5
-1
3
2
2
2
1
1

L. G. 1. Latin nr. 32 Dahl.
M. 5. Naturfag - 21 Jacobsen (censor Friis).
M. 7. Engelsk - 29 E. Nicolaysen (censor Schram).
M. 8. Historie - 28 Christensen (censor Söraas).
M. a. 1. Mathematik- 18 Johannesen.
M. a. 2. Fransk - 19 Brekke.
M. c. 2. Norsk - 17 Ingebrigtsen.
M. b. 2. Historie - 21 Odland.
M. b. 2. Norsk - 7 Olsvig.
M. a. 1. Religion - 12 Spjeldnæs.
M b. 1. Norsk - 11 Borke
M. c. 2. Tysk - 10 Fredriksen.
M. a. 2 Geografi - 15 Olsen.
M. b. Tysk - 8 Schollert.
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Mandag 4de juli.
Formiddag.

Inspektion kl. 8%—9
3
2

et. Grönvöld.
et. Hermanstorff.
et. Ingebrigtsen.

3
3
3

L.
L
R.

G.
G.
G.
G.

1. Oldnorsk
2. Latin
1. Historie

2. Mathem.

nr. 33 V. Aubert.
- 36 Hald.
- 32 Schjöth.
- 34 Johannesen.
- 20 Holst
- 37 Grönvold.

G. 2. do.
G. 1. Historie

R.
R.

2
1
1 L. G. 2. Latin - 31 Christensen.
6 M. 2. Geografi - 21 Höyér (censor II. Larsen).
6 M. 3 Latin - 30 Hofgaard (censor Brucnech).
6 M. 4. Religion - 29 Pederson (censor Eliassen).
6 M. 5. Fransk - 37 Brekke (censor Torgersen).
6 M. 7. Tysk - 28 E. Nicolaysen (censor Bratt).
6 M. 8. Naturfag - 24 Jacobsen (censor Friis'..
5 M. a. 1. Geografi - 18 Olsen.
5 M- b. 1. Fransk - 23 Hermanstorff.
5 M. c. 2. Naturfag - 16 Færden.
4 M. c. 1. Engelsk - 19 Lyche.
3 M. a. 2. Geografi - 9 Odland.
3 M. b. 1. Tysk - 7 Olsvig.
2 M. a. 2. Norsk - 12 Ingebrigtsen.
2 M. b. 1. Tysk - 11 Borke.
1 M. b. 1 kl. 11 Norsk - S Schollert,
1 M. c. Tysk - 13 Fredriksen.
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Mandag 4de juli.

Eftermiddag.

, 1 2 et. K. Nicolay
Inspektmn kl. 37- 4.^ et Scholler{.

2 L. G. 2. Latin nr. 19 Dahl.
1 L. G. 1. Fransk - 17 K. Nicolaysen.
5 M. a. 2. Geografi - 18 Olsen.
5 M. b. 2. Fransk - 23 Hermanstorff.
5 M. c. 1 Mathem. - 22 Hall.
4 M. a. 2. Historie, - 20 Christensen.
4 M. b. Religion - 21 Odland.
4 M. c. 2 Tysk - 20 Ly ehe.
3 M. b. 2. do. - 7 Olsvig.
3 M. c. 1. Geografi - 9 A. Aubert.
3 M. c. 2. Norsk - IG V. Aubert.
2 M. a. 1. do - 12 Ingebrigtsen.
2 M b. 2. Religion - 11 Jacobsen.
2 M. c. 1. do. - 10 Fredriksen.
1 M a. 2. Historie - 15 Neuberth.
1 M. b. 2. Norsk - 8 Schollert.
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Tirsdag 5te juli.
Formiddag.

f 3 et. Holst.
Inspektio:n kl, 8-7;-9 • 3 et. Norby.

1 1 et. Spjeldnæs.

3 L, G. 2. Græsk nr. 33 Aars.
3 R. G. 1. Engelsk - 34 E. Nicolaysen.
3 R. G, 2. Religion - 3G Odland.
2 L. G. 1. Historie - 32 kchjöth.
2 R. G. 1. d,. - 35 Grønvold.
2 R. G, 2. Fransk - 31 K. Nicolaysen.
1 R. G. 1. Fransk - 37 Storm.
1 R. G. 2. Geografi - 19 Holst.
6 M. 2. Tysk - 30 Voss (censor Bratt).
G M. 3. Geografi - 24 Höyer (censor II. Larsen)
G M. 1. Latin - 29 Dahl (censor Bruenech).
6 M. 5. Korsk - 28 V. Aubert (censor Brock).
6 M. 6. Fransk - 37 Brekke (censor Torgersen).
5 M, a. 2. Historie - 18 Olsen,
5 M. b. Geografi - 23 Norby.
0 M. c. 1. Religion - 17 Pederson.
3 M. a. Norsk 9 Christenson.
3 M. 0. 1. KL y. ]

V b 2 kl 11 1 Naturhistorie nr. 7 Jacobsen.
3 M. c, 2. Geografi - IG A. Aubert.
2 M. a. 2. Religion - 12 Spjeldnæs.
2 M. c. 2. do. “ 10 Fredriksen.
1 M. b. 2. Geografi 8 Ingebrigtsen.
1 M. c. do, - 13 Borke.
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Tirsdag 5te juli.
Eftermiddag'.

3 et. Lyche.
2 et. Pederson.
1 et. Neuberth.

Inspektion kl. 33/.t — 4

2
1

L.
L

G. 2. Oldnorsk
G. 2. Fransk

nr. 32
- 31

V. Aubert.
K. Nicolaysen.

6 M. 8. Fransk - 28 Lyche (censor Torgersen).
5 M. a. 1. Fransk - 18 Brekke.
5 M. c 2. R< ligion - 17 Pederson.
4 M. a 1. Norsk - 20 Ingebrigtsen
4 AI. a. 2. Mathematik - 23 Hail.
4 AI. b. Naturhistorie - 21 Johannesen.
4 M. c. Norsk - 19 Norby.
3 AI. a. 2. Historie - 9 Ödland.
3 AI. c. 1. Religion - 10 Hansen
2 M. a. 1. Geografi - 12 N- ub^th.
2 AI. c. 1 do - 10 Olsen
1 AI a. Religion - 15 Jacobsen.
1 AI. b. 1. Religion - 8 Geböllert,
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Formiddag.

Onsdag 6te juli.

3 et. Dahl.
Inspektion kl. 83/-, 9 ‘ 2 et. K. Nicolaysen.

1 et. Fredriksen.

3 
3
3 
2
2 
2
1
1
1
6 
6 
G 
G
5 
5
3 
2
2 
2
1 
1
1
3 
3
2 
2
1
1

L. G. 1, Latin nr.
R. G. 1. Geograß
R. G. 2. Fransk
L. G. 1. do.
L. G. 2. Mathematik
R. G. 2. Engelsk
L. G. 1. Historie
R. G. 1. Geografi
R. G. 2. Fransk
M. 1. Latin
M. 4. Tysk
M. G. Norsk
M. 7. Religion
M. a. 1. Tysk
M. c. 1. Naturfag
M. a. Tysk
M. a. 2. Geografi
M. b. do.
M. c. 2. do.
M. a. 1. Tysk
M. b. 1. Geografi
M. c. Norsk
F. a. Norsk,religion-
F. b. do,
F. a. do.
F. b. do.
F. a. Norsk
F. b. do.

33 Dahl.
34 Johannesen.
20 K. Nicolaysen.
32 Voss.
21 Höyer.
35 Brekke.
31 Grönvold,
19 Holst.
37 Storm.
30 Hofgaard (censor Bruenech).
29 Lyche (censor Bratt).
28 V. Aubert (censor Brock).
23 Ödland (censor Eliassen).
18 Norby
17 Færden.
8 Christensen.

12 Neuberth.
11 Jacobsen.
10 Olsen.
15 Borke.
8 Ingebrigtsen.

13 Fredriksen.
G Aug. Holstad.
5 Gulbrandsen.
2 G. Magelsen.
4 Schollert.
1 Agn. Holstad.
3 Hansen.
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Onsdag 6te juli.
Eftermiddag.

r ir ii o.,/ d 2 eL Ingebrigtsen Inspektion kl. S»/,-4. j [ et Neoberth.

2 R. G. 1. Fransk nr. 16 K. Nicolaysen.
5 M. a. 2. Tysk - 18 Norby.
5 M. b. Religion - 23 Odland.
5 M. c. 2 Geografi - 17 Christensen.
4 M. a. 1. Tysk - 20 Lych'e.
4 M. a. 2. Norsk - 21 Ingebrigtsen.
4 M c. 1. Mathem. - 16 Hall
4 M. c. 2. Naturh. - 19 Jacobsen.
3 M. b. 1. Religion - 7 Schollert.
3 M. b. 2. Regning - 9 Neu berth.
3 M. c. 1. Historie - 12 Olsen.
3 M. c. 2. Tysk - 11 V. Aubert.

8
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Torsdag 7de juli.
Formiddag.

[ 3 et. Hall.
Inspektion kl. 8s/4—9 , 2 et. Olsen.

I 1 ct. Ringi.

3 L. G- 1. Græsk nr. 33 Aars.
3 L. G. 2. Historie - 18 Schjöth.
3 R. G. 1. Oldnorsk - 34 V. Aubert.
3 R. G. 2. Geografi - 17 Johannesen.
2 R. G. 2. Naturh. og geografi nr. 35 Höyer.
1 L. G. 1. Latin nr. 31 Christensen.
1 R. G. 1. Engelsk - 37 E. Nicolaysen.
1 R. G. 2. Mathem. - 16 Holst.
6 M. 2. Latin - 30 Hofgaard (censor Bruenech),
6 M. 3. Religion - 29 Odland (censor Eliassen).
6 M. G. Engelsk - 23 Lyche (censor Schram).
6 M. 7. Naturfag - 21 Jacobsen (censor Friis).
6 M. 8. Mathematik - 28 Hall (censor Nærup).
a M. a. 1. Historie - 20 Olsen.
5 M. b. 1. Tysk - 21 Gröterud.
5 M. c. I. Norsk - 19 Ingebrigtsen.
4 M. b. 2. Tysk - 12 Fredriksen.
3 M. a. 1. Regning 9 Ringi.
3 M. b. 1. do. - 10 Neuberth.
3 F. a. Historie, geografi, regning nr. 6 Aug. Holstad.
3 F. b. Historie, geografi, regning - 5 Gulbrandsen.
2 F. a. Geografi, regning - 2 G. Mageisen.
2 F. b. Geografi, regning - 4 Schollcrt ogNeubcrth.
1 F. a. Religion, regning - 1 Agn. Holstad.
1 F. b. Religion, regning - 3 Hansen.
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Torsdag 7de juli.
Eftermiddag.

Inspektion kl. 33/t—4
3 et. Brun.
2 ct. Gröterud.
1 et. Schollert.

2 L. G. 1. Religion
2 L. G. 2. Historie
2 R. G. 1. Engelsk
1 L. G. 2. Historie
6 M. 5. Geografi
5 M. a. 2. Naturfag
o M. b. 2. Tysk
5 M. c. 2. Matlmmatik
4 M. a. 1. Historie
4 M. a. 2. Tysk
4 M. b. 1. Tysk
4 M. c. Religion
3 M. b. 2. Religion
3 M. c. 1. Tysk
3 M c. 2. Historie

nr. 30 Brun.
- 32 Schjöth.
- 35 Brekke.
- 31 Grønvold.
- 29 Norby (censor 11. Larsen).
- 24 Jacobsen.
- 23 Gröterud.
- 17 Hall.
- 20 Christensen.
- 22 Lyche.
- 21 Fredriksen.
- 19 Odland.

7 Schollert.
- 16 V. Aubert.
- 12 Olsen.



Udlevering af karaMtersedlerne foregaar for forberedelses
klasserne samt 1ste og 2den middelklasse torsdag den 7de 
juli kl. 12, for de övrige klasser ved skolens aarsfest, som 
holdes lördag den 9de juli kl. 12 i gymnastiksalen.

Til at være tilstede ved disse leiligheder samt ti] at over
være examens mundtlige del indbydes herved disciplenes for
ældre og vergor samt enhver anden, hvem skolens, gjerning 
maatte interessere.

Ferierne varer til Mandag den 22de august kl, 
1 2 formiddag.

De til 1ste forberedelsesklasse indmeldte disciple müder 
torsdag den Iste september kl. 10. De övrige nye 
disciple moder til optagelsesprøve mandag den 22de 
august kl. 8 formiddag.

Kristiania den 30te mai 1881.

J. Aars, P. Voss, S, W. Hofgaard




