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i ?ltikbning af

Stefomationcné ,3n&føtelfe i Santnarf.

Bjdtieufjabn.
Srpft l>o§ gabritiuo <le Cengnagel.

1836.



■Hans Ulajestæt har allernaadigst befalet, at den for 
trehundrede Aar siden i den danske Kirke indforte 
Reformation paa en festlig maade skal erindres i de 
lærde Skoler,

Den offentlige Hditidelighed, der i denne Anledning 
finder Sted i Frederiksborg lærde Skole den 31 October, 
oni Middagen Kl. 12, bnskes hædret med Nærværelsen 
af medborgere, der med Taknemmelighed mindes Refor
mationens velgjbrende Fdiger; og de foranstaaende, 
Modersmaalet vedkommende Bemærkninger have til Hen
sigt, som Indbydelsesskrifl i Skolens Navn at frembære 
dette Ønske.

Frederiksborg, den 21 Oclbr. 1836.

F. P. I. Dahl,
Overlærer,

li, f. Viearius Rectoru.



’Nc quis igilur taitqiiam parva fastidiat grammatices elenicnla: non 
quia inagnæ sit operæ, consonantes a vocalibus discernere, ipsasque cas 
in ecmivocalium numerum mutarumquc partiri; sod quia interiora velut 
sacri hujus adeuntibus apparebit mulia rerum subtilitas , quæ non modo 
acuere ingenia puerilia, sed exercere altissimam qtioque eruditionem ac 
scientiam poseit. An cujuslibet auriø est cxigere literarmn sonos?” non 
hercule magis, quam nervorum.”

Quintilian, de instit. oraler, 
lib. I, cap. 4- § G-

©tt fhtlbe, om jeg »llbe være mbtfja'ftiq, blive mig en læt fag at hcvife, 
at bet er ligefaa flor en feiel og mangel i en ©rammatica, at ben iffe grum 
big atøanbler ben larbom om be ^rofobiffe Sgenftøber, føm at ben irte larer 
oé at fienbe iJtaunorbeneé @emté.

^^ijégaarb: Slceentucrcb og 9?aifonncreb 
©rammatica, mi. $ 32-

I
'xJetragtningen af bet menneffelige Stemme=£>rgan afløffer 
een af be npere S^aturforftereben §)ttring, „fyvormeget vi, 
trob§ vor mangeftbigen ubvibebe jtunbffab om Staturen, bog 
nvbe§ til ben æefjenbelfe, at felv be vigtigfie og nærmefie 
Sjcnftanbe langtfra enbnu iffe ere oå forflarebe og at Slaturen

J) SBranbef, j;oret<vsiunger over Slaturlarcn, ooerf. nf Urfin, 
2bet Jpefte. ®. 98.
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befibber Stigbom not, for at fEaffe fommcnbe SibcrS ®Earp= 
finbigbeb fleerfibig (SpSfelfattelfe". Sg bet er ei alene ®lcn= 
nefEcfhmmenS inbre Støjen, ber ^viter for o§ i en SunEelbeb, 
af I;vtlfen efterbaanben oel fun viéfe @gne ville blive opElarebe; 
ogfaa om flere af be aabenbar fremtræbenbe fænomener veb 
(Stemmens grémbringelfer gjalber ^itn ?)ttring, ibet biofe enten 
albeleS iEEe, eller bog alt for libet ^ave tilbraget ’fig £>pmarE= 
fombeben. (SaalebeS er bet ba ogfaa Silfalbet, at een af 
SrbeneS profobtfEe (SgenfEaber, ber fEal ubgjøre ©jenfianben 
for be følgenbe SSemarfntnger, Eun af faare gaae fpncS at 
være bleven paaagtet. Unbet ben uoverjEuelige SJlangbe af 
StørEer over (Svrogcne, bviS ^enfigt netop var at fremffille 
biSfeS ææfen og Sienbommeligbeber, vil en faaban fpaaftanb 
let fpneS ubetanEfom; og meb en fyøift inbfEramEet ^unbfEab 
til fremmebe (Sprog fEulbe jeg iEfe bave tillabt mig ytringen 
beraf, berfom jeg iEEe i berømte SprogEpnbigeS SauSbeb om 
(Sagen bavbe maattet troe at ftnbe tilftræEEelig ©runb til at 
fremfatte ben, var bet enb blot, for at en belarenbe jpaaviiSning 
af bet SJlobfatte berveb Eunbe fremEalbeS. Set er faalebeS 
blanbt be ubbøbe (Sprog iEEe blot et faa filbig ttl SprEelfe 
optaget og — forbolbSviiS—-af gaae Ejenbt Sungemaal, fom 
(SanfErit=(Sproget, om bvi§ proSobifEe SgenfEabcr SrammatiEs 
forfatterne2) maae tilftaae bereS ringe ^unbfEab, og bet 
enbog om en blanbt bine ©genfEaber faa vcefentlig, fom $one= 
falbct, en ©gcnfiEab, til bw3 ^unbfEab ‘llbgangen bog fpneS 
meget lettere, enb til ben rigtige foreftillfng om Sonebolbet, 
ber veb bet iEEe langer talte (Sprog for en ftor Seel nøbvenbig 
maa ligge i WlørEe. Slien ogfaa i be langt mere beEjenbte 

2) $-r, æopp; ^ritifebe ®rmnmatif ber ©anftrita--£prncbc. æer: 
lin 1834, S. 18.



Sprog, SræPen og Satinen, tabe efter faamange 2far^unbrebcr5 
lærbe SpSlen enbog be npepe Unberføgelfer Wleget, Ubtalen 
vebEommenbe, i UviSljeb; ja ben Sibe af [amme, fom vi Ealbe 
æone^olbet, er enbog i be meep berømte forfatteres lærbe 
SSærEer over bisfe Sprog neppe berørt, ©ette er faa meget 
mere befpnberligt, fom ber fra ben 5Etb, ba l)ine Sprog enbnu 
levebe, ere æærfer tilbage, ber meb ^pnbig^eb og SEarppnbig^eb 
(jave ubpævet faa SJleget af Sprogenes ©genfEaber, ogfaa 
meb ^tenfpn til Ubtalen felv. £)m StaVelferneS Sonelængbe 
(kvantitet) og Sonefalb (Ticcent) finbeS PPeget i pine SErif: 
ter; at Sonepolbet albeleS Pulbe pave unbgaaet pine ©ram: 
matifereS £)pmærEfompeb og æepanbling, er en fPaapanb, 
fom for meb ®epemtpeb at fremføres vilbe forbre et noget 
nøiere S5eEjenbtfEab meb bereS SErifter, enb jeg par Eunnet 
pifte. SDten bet fppeS næpen utænEeligt, at en SSepanbling af 
Sagen poS be gamle ©rammatiEere fEulbe pave været overfeet 
eller forbigaaet af be npere Særbe, ber pave gjort pine Sprog, 
ogfaa efter be ©amleS forarbeiber, til Sjenpanb for bereS 
foreninger. £>et vilbe være et pøip overPøbigt Tlrbeibe, 
berfom jeg vilbe anføre ben virEelig ei ubetpbclige SOlcengbe af 
bisfe forfattere, poS pvem jeg par føgt ©plpSning om veb: 
Eommenbe ©jenPanb. 9laar SippuS3) E;ar befineret Pronun- 
ciatio veb „recta et legitima verborum expressio per sil- 
labas litterasque, øg faalebeS4) beelt ben t elementaris og 
accentualis, vebbliver pan: illam appello, quæ in notis ipsis 
littcrarum exprimendis cernitur. Hane, quæ in sillabis 
apto tono ac modulo attollendis siue deprimendis. In his

3) De recta pronunciatione linguæ latinæ, i Opera 0111- 
nia, Vol. 1.' Antverp. 1637. fol. p. 449.

4) ib. p. 450.
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enim duobus lota Pronunciatio posila. £an antager 
altfaa berveb at fyave angivet TO, Ubtalen vebfommenbe, og 
i bet SJlcget, ^an lægger i æegrebet omTOrnten5), er albeles? 
Sntet om Sonebolbet. £m bette bor æo§fiu§6) ei Ijeller 
Øloget, bringeå veb Omtalen af en beflagtet SjenjtanbT) ei 
til at berøre Ijtin og pttrer uben Unberføgelfe ben følening, 
at SineferneS 5 Accenter vel ville labe ftg benføre til Satinens? 
accentus acutus, gravis og circumflexus8). Wlelancbtl)on, 
ber i fin Srammatif9) minbre inbffrænfet b^^be fagt: Acci- 
dunt autem syllabæ duo potissimum, Quantitas ac Tonus 
sine Accentus, bar i ^Jroåobien10) Sntet, uben om Slvanti? 
teten og om Accenten i ben ovenfor angivne æetpbning.
noget uflart <5teb bv§ Scaliger11) bibrager Sntet til SagenS 
SplpSning. — ?lf alle forfattere, ber i be filbigere Sliber 
bave bebanblet bine lærbe <5prog§ ©rammatif og SerifograpbiC/ 
fjenber jeg ingen, ber ei fjar forbigaaet ^Betragtningen af 
SEonebolbet, unbtagen Ølaff, af b»em følgenbe Steb b^ for? 
tjener ^)lab§: „Da man altså til Udtalen [af bet gratffe Sprog] 
ikke liar nogen Nytte, men snarere megen Forvildelse af 
Aksenterne, ere vi endnu i Uvished om de Arter af Tone

5) ib. ]>, 466.
6) G, J. Vossii Aristarchus. Amstctodami 1695. fol. Lib. 2. c. 

6 sqq.
7) ib. c. 10. p. 64: Discrimen autem quod sit inter A cir- 

cuniflexiim et acutiini, sed breve, satis aures indicant, si 
attendas, qnanto aliter prior in mare, aliter media in amarc 
hodieque pronuncietur,

8) ib, c. 7. p, 61.
9) Grammatica Ph. Melanchtbonis, .Vitebergæ, 1552, p. 11,

10) ib. p. 465 sqq.
11) J, C. Scaligeri de Causia linguæ latinæ libri tredecim. 

1609; lib. 1, c. 8.
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hold, man har tillagt Selvlydene, dette er, mener jeg, umu
ligt at bestemme. Alt, hvad man kan vide er, om de have 
været lange eller korte, men. hvilken Art af langt eller kort 
Tonehold de have haft, vil næppe nogensinde afgbres, f. 
Eks. man kan vel indse, at ftév har været kort og 
langt, at hint har haft Lyden af kort «?, dette af langt e, 
altså hint været udtalt omtrent som vort men, dette som 
Mén, hvad Lyden og Længden angaaer; men om hint har 
bestemt haft den jævne Udtale af mén, Ven o. desl, eller 
den ligesom stodende af hen, den, Mænd o. desl. kan 
umulig afgores, ligeså lidet, som om fiyv har bestemt 
haft den jævne Lyd af det danske mene. Sene, svensk 
méhn, o. desl., eller den ligesom stodende (lange) i Mén, 
sén, eller måskje endnu ganske andre os ubekjendte Arter 
af lange og korte Tonehold. Denne Forskjel er imidlertid 
også så ubetydelig i Udtalen, at vi ikke synderlig tor 
beklage vor Uvidenhed heri.lz) 5>e npefte lærbe og intern 
egfante Unberføgelfer od af ®lod>, 2Bilfterz ^enridjfen13), 
ber befjanble be beflægtebe Sjenftanbe om kvantitet og 2€ccent, 
berøre ei S£one1)olbene i SræfEen og Satinen, ©m viåfe mær= 
felige ©feber tio§ be Samle, faafom ®cero14) og ©elltud15),

91. OlafE: Samtebe 9lfbanblinger, 1832, 2 2). S. 41. 42. 
, — 9)1 an feer af S. 46, at Slfbanbltngen »ar (Ereven for 1816.

®cn fibRe 5pttring i bet anførte ®teb (Mbe tnan iftc bave 
ventet af ben nøiagtige Sprogformer.

13) ®. 91. 3. ætodj, ont tjen gra’fEe 2(ccentuatton» ææfen. 1832. 
— S. æitfter our Csantitet og Stccent, i Ceblenfcf)(ageré 
<prometbeuå 1834 3um, og i ©an^ Siteratur :£ibenbe 1835, 
9?. 2. — 91, 3- S- ^>enricbfen : Om ben Olvgræffe Ubtate 
af bet .fteUenime Sprog, 1836,

11) Orator, c. 48.
15) Nuet. Attic. lib. 2, 17. 4, 17. 9, 6.
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bave været tagne i ^Betragtning veb Unberføgelferne i ^rome* 
tljeu® og ben banffe Siteraturtibenbe, er ei fjenbeligt; om be og 
anbre lignenbe16) funbe ^ave nogen Snbflpbelfe paa ben ffarp; 
finbige gorfatter® .^ppotbefe, tør jeg ei afgjøre; at be give 
vigtige Splitninger om kvantiteten, er aabenbart, men ogfaa, 
at be om æonefalbet albeleS Sntet opflare. Se lærbe Sloter 
til Selliu®17) fortabe SpørgSmaalet om SHaaben, paa Ijvilfen 
be Samle bave ubtalt be anførte cg lignenbe krb meb et 
„difficile dictu". kg felv om 2((t i tjine Sprog, kvantitet 
og ^fcccnt vebfommenbc, var bragt til SSiébeb, vilbe vi faa; 
lebeS enbnu ei være i SBefibbelfe af jtunbffab om ben Ubtale, 
fom krbene b«vbe paa be Samle® Sæber.

kog — biw Sprog ere fvunbne, og fun be herlige 
Sfpgger af bem fiaae tilbage. SJlinbre bør vi vel berfor 
unbre o®, berfom ingen lærb Srublen formaaer i bem at op; 
mane og fremfHUe (Drbeneø Sj«l, fom man meb en træffenbe, 
ofte gjentagen æencevnelfe af en gammel Srammatifer bar 
falbt 2lcccntcn, et krb, fom vi ber tage i en mere ubftraft 
JBemærMfe, faafom alle krbet® pro®obtffe Sgenffaber meb 
Slette gjore ^aaftanb paa at betragte® fom SBeflanbbele af 
biin Sjæl. Silen berfom noget bannet og bprfet Sprog, ber 
enbnu levenbe rører fig paa et golf® Sæber, og bm§ @ien= 
bommeligbeber — men blanbt be tnberfle, væfentligffe og for 
Ublænbingen minbfl tilgjængelige benbører Sonebolbet, — bave 
fpåfelfat Sprogfpnbige® Sranbffning, — bbi§ et faabant levenbe 

lc) S. Vossius, 1, c, 2, rap, 12. p. G6, 67. ®lg. J. Foster on 
tlie difFerent nature of Accent and Quantity. 1762, p. 2!), 
30. F. Ritter, demen torn ni gram m. Jat. iibri duo. Uero- 
Jini, 1831. p.122, sqq.

17) A. Gell. Noct. Att. illustr. J. F, et Jac, Gronovii, Lngd. 
Bat. 1706. lib, 2, 17. p. 158.
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Sprog (noner en gremflilling af b<tn 25eel af betå Sjæl: ba 
maa bette billigen vætte vor gorunbring. 2)et er meb benrte 
gølelfe, at vi faalebeS f. @r. læfe t?o§ SRaf? om bet engelffe 
Sprog: „Sonebolbene ftnber jeg iffe omtalte eller abffilte af 
nogen inbføbt Sproggranffer"18). 2)en famme gølelfe overs 
rafler o§, naar vi fee Soneljolbet upaaagtet af be berømtefte 
tpbffe Serifograpfjer og (Srammatifere. Som trempel nævne 
vi llbelung, ber i fin fortjenflfulbe £)rbbog§ anben Ubgave19), 
efter at bave nævnt Ubtalen fom een af Sjenfianbene for £>rs 
beneå grammatifalffe SBearbeibelfe, fun t;ar førget for æes 
tegningen af StavelferneS Scengbe og .Rortbeb (ladyen, %ud)e), 
i gorbinbelfe, fom i ben førfte Ubgave, meb Segnet * for 
bet bpbe e. @fterat ^einftuå20) om 2lbelung§ og @ampeå 
©rbbøger bar fagt, at be fun t enfelte Silfælbe b«be førget 
for 2lngivelfen af Ubtalen og Srbtonen, „al§ ob bie mimblicbe 
Stebe nur ein gleicbgitltiger ©egenftanb fur ben 2)eutfd)en fep, 
ba bocb jebeS anbre æolf ^lei^ unb Sorgfalt barauf verivens 
bet. kalier ftnb benn aucb jene SBorterbucber fur ben 2lu3; 
lånbet fajl gar nidjt brandbar, ba gerabe ba§ 2lu§fprecben unb 
æetonen ber fcbmierigfte Sbeil in ber @rlernung unfrer Spradje 
ijl," o. f. v.; — efterat fjan 21) bar pttret, at ban veb S5e; 
tegnelfen af bine Sjenjlanbe maatte betræbe en ubanet 5Bei, 
og for „bie Scbårfe" bar valgt Segnet for „bie 2)ebs 
nung" Segnet -, famt hertil lagt et Segn (') for bet bpbe 
e baabe i Oene (gebebnt) og i Jfcfe (gefcbårft): forlaber 
ban bet ete paa følgenbe SJJaabe: „£ier mu^te alfo ju bem

ls) 91. 9infE: (JngelfE gormtarc, 1832, ®. 54,
18) I Sp. ®. V.

SSe[fétbiintUdjc§ æ'értcrbucb ber bnttfcpcn Spracpe. 1818. I,
e. vin.

21) ®ftb. ®. XVIH.
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Seinen ber tiefcrn c nod) baå Seidjen ber ©etjnung ober ber 
Sd)drfe ^injugefe^t, ober ein neueå erfunben werben. 2£ber 
id) fonnte unb burfte fur je^t nid)t weiter barin gel)en, 
wetl td) nfcl)t ®efal)r laufen wollte ju verwirren, unb buret) 
bie VfeuMt bes Derfaljrens absufcbrecten". ®en (amme 
befpnberlige Ubtiæven af e — fom om bet bar ben enefte æo; 
cal, ber fan l>abe en fra ben alpljabetiffe t 8pb^øibe afbigenbe 
Ubtale, — Ijar SSentg 22) meb forflerebe Segn for famme 
(regen, StéÆen, S?egen), men uben at ben flare Ubbifling af 
„Son" og „Seitbauer"23) leber barn til at bemærfe gorff jetten 
i Soneljolbene. £>g paa famme Wiaabe finbeg be npefte tpbffe 
®rammatifere, af fybilfe jeg bar raabfpurgt et temmeligt Tintal, 
at labe bet bære nof, naar be l)abe omtalt betonebe og ube; 
tonebe Stabelfer, famt ubbæbet ^orffjellen mellem gefdjarft 
(Eurj) og gebe^nt (lang); og ibtanbt tremplerne paa forte 
Stabelfer ftnbeé UTann, mit, Scball, ^aø, ab, an, Stamm, 
imellem Ijberanbre uben æemærfning om gorffjellen i Sone; 
bolbet. æeb betragtningen af SSelflangen i Sprogene t;ar 
Senifd)24) iffe taget £enfpn til et faa vigtigt Sammenlig; 
ningåpunft, fom Sonebolbet bilbe l)abe pbet. £)g l)bab ber 
pleier at anføreå om Sineferne§ Sprog, t>bfg ubegribelige Tir; 
mob paa £>rb alene bæffeå beb ben Sone, meb bbilfen be faae 
£>rb funne ubfigeé, fpne§ iffe at Ijaoe tjenbraget £)pmærffom; 
Ijeben paa be lignenbe §orl)olb i anbre Sprog 25).

22) ©cbriingtee .f>anbrobrterbiKb b« 0cutfd)en ®prftd)e. &fnrt, 
1821. e. VII,

23) €fib. g, 8.
24) æerg(eicl)iini) unb æiirbigung' »on »ieijcf)n nfterit unb neuern 

Sprnd)en (Suropné. æedin, l'Ofi. S. 48—55. 418—492.
25) SnalebeS omtaler Slbolung (røitf)ribatef, 1 51). 180(>, S. XX 

og S. 42), nben normere Unberfogelfe etter Sammenligning
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lit Sonebolbet i Sprogene faalebeS b«r npbt en alt for 
liben Orab af Spmcerffombeb, er en Slutning, ber vel beroer 
paa faare mangelfulbe gorubfætninger; men ben vinber bog 
nogen Sanbfpnligbeb veb ben JBemcerfning, at fjelbige og — 
bvab vi Sanffe fiben ^øpégaarbS Slib vel bør tilføie, — be= 
fjenbte *2frbeiber af vebfommenbe 2(rt i flere bprfebe Sprog 
vel maatte bave fremfalbt lignenbe gremfltUinger i be øvrige.

II.
9laar forfatteren af ben banffe ©rbbog 1833 (S. XXVII) 

nævner mit 9lavn for en ^rebS og en Slib, til levitten 
min inbffrænfebe SprogfpSlen ei felv fEulbe bave banet bet 
Hlbgang, ba b«r jeg burbet betragte £)ette fom en ©pforbring 
til, iblanbt ‘llnbet, af bet paa biint Steb meb JBifalb omtalte 
IKccentuationSfpflem at forføge en ubførligere frcmftiUing, enb 
ben, ber i min £)verfigt afben banffe StetffrivningSloere 1823 
fortelig var bleven berørt. @t faabant forføg fpnteS faa me= 
get mere at funne baabe forbreS og unbffplbeS, jo SUtnbre ber 
for Wloberåmaalct fra benne Sibe er gjort, biler — rettere — 
jo minbre bet Sjorte fpneS paaagtet og benyttet. S er fom jeg 
nemlig ei feiler i at antage en Sølangel i anbre Sprogs 33e= 
banbling meb ^enfpn til Slonebolbet, ba er bet banffe Sprog 
maaffee bet eneffe, i bvilfet benne proSobiffe ©genffab veb bet 
levenbe £)rb bar npbt en nogenlunbe ombpggelig fremftilling. 
SOlen at benne b^nveb i et Ularbunbrebe bar været næften 
glemt, eller meb en 2lrt af grpgtfombeb forbigaaet, feeS iffe 
alene af ben Uftfferbeb, ber enbnu om fammeS Srunbtræf 
finber Steb, men ogfaa paa en iffe minbre paafalbenbe SØlaabe

meb ^eitfpit ti( anbre Sprog, be 5, eder, [om Slubre vide, 8, 
11, 13 Slrter af »jEonen« i SineferneS Scnftavelfcjfprog. 
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af ben Slyngel paa Jlnvenbelfe, for tjvilfen fæbrelanbetå 
forfattere—Sproggranbffere, faavelfom ©igtere, — vanff eligen 
ffulle funne fjerne en æebreibelfe. Sbet jeg i forbigaaenbe 
tun nævner ben erfjenbte SJlangel af famme§ Jlnvenbelfe i 
©rbbøger og Orammatifer, tfær for fremmebe, maa jeg for= 
teltg benpege paa Støbvenbigbeben af £enfpn til famme for 
at forftaae ®leget i Sproget felv. £vab 'llbelung i bet am 
førte æærf 1Sb- S. 29 bemærfer: „In den gebogenen und 
abgeleiteten Wbrtern verliert die angehangte Sylbe ihren 
Ton, und mit deinselben zugleich die klare Bedeutung," 
gjælber om SJlere, enb om ®øining§former og Tlflebninger. 
faae ©rempler funne vife bette, boor foranbring, enten af 
Sonefalbet alene, eller af bette i fotbinbelfe meb Sonebolbet, 
bar frembragt npe £)rb, faafom man af lHanb (hvorfor ogfaa 
i bet albre Sprog bans i næfte Sætning er (korrelatet bertil, 
iftebetfor bet nu brugelige ubeffemte pronomen l£en); ber af 
bér (ber er, berere); bet (ubetonet: bet er) af bet betonebe 
©emonftrativ; en af een. £er fomme ogfaa ^jcelpeverberne 
i ^Betragtning, i boilfe ^Begrebet af en SBeftbbcn, Silværen, 
©rbolben, o. f. v. er forfvunben tilligemeb ben oprinbelige 
Ubtalemaabe. SaalebeS b^es? ogfaa f. @r. let forffjellen 
imellem: Ængle lig (meb fcerffilt Srbtone) og englelig 
o. f. v. £>g b«ab 9laff26) bemærfer, at bet alletebe til at 
forftaae Drbeneé æøining felv ligger et vigtigt Slibbel i ben 
nøiagtige ^unbffab om Ubtalen, gjcelber naturligvité tilbeel§ 
ogfaa om en 2)eel af benne, Sonebolbet. — £)ernæft fpneS 
Stimet i ©anffen at frceve en ombpggeligere ©pmærffombeb 
paa Sonebolbet, enb ber fæbvanlig b« ffjcenfet bette. 

26) De pleno syslemiitc si I)ilautium in lingvis montanis, 1832, 
l>. 1, 2.
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æiftnof vil SDtan i Sljortfené fortjenftfulbe æærf om ben 
banffe SWetrif (1$. S. 245 ff.) ilte favne ^enfynet hertil, 
og be ber givne Srempler „funne allerebe give faa gob en Sbee 
om tingen, fom fornøbent er for at bebømme et æiim i benne 
^enfeenbe" (a. <St. S. 250); men iffe gjerne feer SRan bog 
forfatteren unblabe at ubftræffe fin omhyggelige æehanbling 
til Sanffenå Soneljolb, og for Sigterne vilbe ben fulbftænbige 
Spjfilling vel et have været albeleå overfløbig, faalænge 9liim 
af Srnérte og begjerte, anbre og ubvanbre, ynbe og be: 
gynbe, jeg forndm’et og rammet, o. f. v. ligefrem anfeeå for 
fulbgobe; — eller give viéfe Urter af SSoneljolb ftørre friheb, enb 
anbre?—S ^iatuå^æren — for at jeg enbnu ffal oplyfe æigtig= 
heben af Soneholbélceren meb eet Stempel, — favneé bertmob, 
fom bet fyneS, ho§ lille bet £enfyn til S)lober§maalet§ Sone; 
l)plb, iforbinbelfe meb Sonefalbet, 3!onelængben (kvantiteten) 
og f orftjelligbebcn af be aabne og lufte Selvlyb, uben hvilf et bet 
ftebfe maa blive for meget SSaflenbe i f oreftillingen om bet Utib 
hørlige27) i Sammenfføb afæocaler. ^un i bette fiirbobbelte 
^enfyn vil vel Srunben funne føgeS, hvorfor viåfe SSocalfam: 
menftøb blive ubehagelige, og ^»eiberg fan i him (Strib vift 
ei ha»e villet lægge SScegt paa ben ?)ttring, at „.gnatuG iffe 
blot er ubehagelig veb Syben,. men ogfaa, fom enhver mecha: 
niff feil, veb ben følelfe fom paatrænger fig ben fynbige 
Sæfer eller tilhører: at ben funbe, og følgelig burbe have 
været unbgaaet"28). Siret fan jo her ene være Sommer; og 
af hine fire £enfyn tilfammentagne laber bet fig vel ogfaa 
tilftræffelig fotflare, beel§, hvorfor SSocabSammenfløb inbe i

27) 2bort]cn§ æQetrif. 1 3. ®. 313.
28) .Kjob. flyv, (feft, 1827, 9?o. 97. ®lcn yvcrfov er .fiiatu^ en 

$eil, unbtagen netop forfaavibt, at tlyben faarcr ©ret ?
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©rbet — 1)vortil ©anffen er fa« tilbøjelig, — fom ofteft ere 
minbre ubehagelige29), beelg, hvorfor be ogfaa i fcerfifilte, nten 
veb ©rbføiningen fammenbunbne ©rb ofte albeleS iffe ere bet. 
©n vig SJligtro til ben (trangere gære om £iatu§ næreg i 
Øvrigt let, naar man, meb Siifibefattelfe af .^enfpnet til 
æocaUTlrten og til SJlaaben, paa hvilfen tilligemeb Sonefalbet 
ogfaa Sonetangben og JEoneholbet foranbrer fig veb vigfe ©rbg 
gorbinbelfe i (Sætningen, f. @r. vilbe ftnbe: ©u aanber, 
3 age, mere ilbeflingenbe, enb: iDu vaanber, 3 ia9cz eller 
maatte fomme til at ftnbe ^)iatug beroenbe paa (Sfrivemaaben, 
faafom: i 2lften, og taften, o. f. v. ©en nævnte SJHgtro 
voter enb mere, naar SDlan mærfer, at bet Slbeflingenbe, ber 
ffulbe være i £iatu9, enten overhoreg, forbi benneg 3alva= 
relfe fyneg at ffjule fig for (Piet, fom i be af 3. anførte 
©templer: génie étroit, la joie et la tristesse, la statue 
adorée30), — eller, hvor ^iatug iffe et tilftebe, h^eg, forbi 
benne efter en vig vebtagen Sfrivcmaabe vifet fig for (Piet. 
5£it ©remplet paa faaban (Sfuffelfe funne følgenbe tjene: S 
ben befjenbte (Samtale om aabne æocalerg SRebvirfning i bet 
poetiffe Ubtrpfg (Stprfe og givagtigheb (^orføg i be ffiønne 
og npttige æibenffaber, 3 ®. 5 St.) finber ©arfieng £iatug 

2«) Den ®runb (a. St.) at „Digteren intet $crrebømme ^ar oser 
be cnfelte Drb, men ve! over bereg gorbinbelfe," fyneg ei at 
funne tomme meget i betragtning, hvor bet erSjret, ber bom: 
mer. — ®(g. 5°rf. i be ff. Q3ib. 3 æ. 6 ®t. ®. 117. 3 
to af be fftb. S. 118 anførte (Srempler, f>vor: fee at fams 
menfjolbeg meb o at meb Zl)øas, er bet manfeligt
at fee, ftsorlefeeé (Sarfteng formebejft Si(fibefætte(fe af ^)em 
fi>n til bet forftjedige Sønefjolb har tunnet ftnbe „fulbfommen 
Sig^eb i æocalerneg

30) Sjob. fhn>. $0(1. 1827, Wo. 95.
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i: bey allem (©. 196), fey fiber (©. 198), brey erfd)re(f= 
lidjen (©ftb.), £aine Vallen (©. 216), £D?ay ein (©. 217). 
æey allen (©fib.), fo hober (©. 218); ligelebeS i Samtalen 
om SSocalerS ©ammenftøb i banffe æer§ (©ftb. 6 ©t.): Sy 
cene (©. 113), ^>ej og (S. 119), paa^pmen (Sfib.), jlaae 
fjaanben (S. 121), ej af (©ftb.), bøj og (®. 122), £uy 
og (©. 124), ei i (S. 129), et anbreS (Sftb.), raabtøban 
(©. 135), bavbe hævet (©. 139), ubftge balve (©ftb.); — 
og ben famme ©Fuffelfe ftnber enbnu '©teb i en Stecenfion i 
SJtaanebSfFrift for Sitteratur 1835 , 2 §efte ©. 169, bvor 
„et y og: „et at" anføres, fom ^>iatu§, uagtet bet bog unæg
telig Fun er Siet, ber feer, ei S>ret, ber bører et ©ammenftøb 
af fo 1?oraler.

III.
Da ^øpsgaarb 1743 fremtraabte meb fin „linben $)røve 

af banfF ©rtbograpbie", bavbe ban neppe funbet noget §or= 
arbeibe over Sonebolbene, enten i Klminbeligbeb, eller meb be- 
fpnberligt £enfpn fil bet banffe ©prog, og veb at ombanble 
Drbet „llanbelav", meb bvilFet ban betegner, bvab vi ber falbe 
Sonebolbet, figer ban i fin accentuerebe og raifonnerebe Sram= 
matiF (1747) ©. 12. 13: „Dm fagen felv, fom veb bette 
Drb betegnet, ftnbeS uben SSvfvl t'FFe beller bet ringefte bi= 
ftincte fFrevet enten bo§ npe eller gamle, boS o§ eller anbre". 
De fire 2£rter af Sonebolb, fom ban i prøven bavbe opftillet, 
bar ban i (SrammatiFen bebolbt, men bemærFer bog (©. 14), 
„at ber, accurate at tale, ere fem Tlanbelave t DanfFen". 
Denne bo§ £øp§gaarb ufæbvanlige Slanget paa Støiagtigbeb 
— tbi ban vebbliver ftben at ombanble ftre “llanbelav og bar 
ei heller noget færegent Segn for bef femte, — bar maafFee 
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»cb ben 2frt af Uvi^beb, Ijvon ben Ijolbt en Sjenfhnb, fom 
allerebe fpnteg bunfel, ei været uben Snbflpbelfe paa be føl- 
genbe Siberå Sproglcerbe, ber fpne§ ligefom at Ijave tabet ftg 
afffrceffe fra at gjennemforffe Sagen, St)i bet oil maaffee 
finbeg, at ingen banff Sproggranbffer l;ar værbiget ben £>p= 
mærffomtjeb før ælod>, fom i fin fulbftcenbige banffe Sprog: 
lære (1817) S. 24 angiver „flere Slagé Accentuationer eller 
Sonefalb paa Stavelfenå SSocal". Set famme Antal opftiller 
ogfaa ^eiberg i fin bdnifdje gormenlebre (1823) S. 2. SfRin 
Sverfigt af ben banffe SJetffrivningålære (1823) inbebolbt en - 
Savle over be fem Sonebolb, fom jeg f>ar funnet ftnbe i Sam 
ffen. JRaff vilbe (1825) i fin 3Jetffrivning§lære S. 46 ff. 
bave opbaget 6, et Antal, ber ogfaa anføreg i ban§ Grammar 
of the Danish language for the use of Englishmeu, 1830, 
S. 7. f. ^Jeterfen (Unberføgelfe om Ijvorlebeå ben banffe 
Stetffrivning bør forbebreé, 1826, S. 32) antager, meb £em 
viiSning til 33Iod), „i bet minbfte" ftre forffjelltge Sonebolb. 
Set af 9?aff fremftillebe Spftem følgeé af ærebåborf (ætam 
binger fra Sorøe, 1833 , 5 d). S. 21), Sneeborff- ®ircl) 
,(Sanff Stetffrivningélære 1835, S. 39 ff.), meb nogen Ube= 
ftemtbeb af Senfen (gorføg til en banff Sproglære, 1835, S.
13. 14); og Sbortfen (gorføg til en banff SJletrif, 1 S. S. 
250) fpneå at ftnbe bette Spftem rigtigt. — At Seeren om 
Sonebolbet i Sanffen i npe lærebøger over bette Sprog for 
Spbffe — faafom af S. ®. Strobtmann 1830, af 6. glor 
1833, — albeleS forbigaaeg, vil meb SRette finbeg paafalbenbe. 
SReeft maa vel bet vceffe gorunbring, at flere banffe Sprog= 
lærbe, l)Vi§ Arbeiber. netov fyave SDloberåmaalefé SSelflang til 
©jenjtanb, albeleå iffe bave ænbfet Sonefjolbene, ber omflutte 
faa rig en ^ilbe til SRangfolbigbeb og Afverling i Sproglp= 
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bene og bet fornemmelig i ©anftcn; tbi af fammeS Slonebolb 
ville to maaffee albeleS iffe ftnbeé t abfftlltge fremmebe Sprog, 
— en langel, ber gjør bet vanffelfgt for Ublanbingen at 
tilegne fig ben finere Deel af vort Sprogs rigtige Ubtale (Sig. 
^jøpSgaarbS Srammatif S. 15. 16. SRaffS engelffe fonn: 
lare, S. 5. 54). SEonebolbet^æigtigbeb mcb ^enfpn til 
Sprogets l^iftorie fyar speterfen fatalt (Det banffe SprogS 
Jpiftorie, 1829, S. 92 ff.), og ærebSborfS æemarfning om 
goranbringer i Sprogets Accentuation (ælanbinger fra Soroe, 
(1 1831. S. 85.) er vel bermeb at fatte i forbinbelfe.

tyltn berfom be i ^ortbeb ^enftillebe æemarfninger 
iffe fyave forbigaaet noget æafentligt, vil bet veb nøiere 93e- 
tragtning af JpøpSgaarbS forarbeibe inblpfe, at bette, ffjønbt 
bet, efter længe at bave været ucenbfet og upaaffjønnet, i ben 
filbigere Slib fjar npbt nogen Dpmarffoinbeb, bog t bet J^elc 
taget ftaaer ufulbført og i mange ^»enfeenber ene. Set er 
iffe nof, at bet ei er blevet benyttet til DplpSning af Spro= 
getS forfatning og ^ijforie: Dets bele ©runblag b^' enbnu 
noget SBaflenbe; om Antallet af Slonebolbene i Danffcn er 
9)lan ei enig, og en Sfevifton eller Dmarbeibelfc af £øpS: 
gaarbS Sfegler angaaenbe be enfelte DrbS Sonebolb og biSfeS 
foranbringer I;ar Sngen leveret.

Den Unberføgelfe, ber paa ben af .^øpågaarb banebe SBei 
ffal føreS vibere, vil bnve at oplpfe bet forbolb, i boilfet 
nebolbet ffaaer til DrbeneS øvrige proSobiffe ©genffaber, at 
faftfeette Antallet af be nutelige Slonebolb paa SBocalerne alene 
og paa be forffjelltge Arter af be veb SonfonanterneS ^»jcelp 
bannebe Stavelfer, at opføge Eovene for Sonebolbene og bereS 
foranbringer iffe alene i be enfelte Drb og i biSfeS æøiningS= 
former, Aflebninger og Sammenfatninger, men ogfaa veb 
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flere £)rb§ forbinbelfe til Sætninger, at paavife ftebfinbenbe 
Uregelmæåfigfyeber, famt at ubbrage SRefultater før Sproget i 
Tllminbeligtyeb.

@n Sremftilling af bette Snbl>olb flal forføge§ i en vibt: 
leftigere '2lf^anbling, til bvilfen Omftænbig^eberne alene bave 
tillabt forfatteren i be fora’^aenbe ginier at forubffitte en 
Snblebning.


