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’’Ne quis igitur tanquam parva fastidiat grammatices elementa: non 
quia magnæ sit operæ, consonaiites a voeatibua discernerc, ipsaSque eas 
in semivocalium numerum mutarumque partiri; sod quia interiora velut 
sacri hujus adeuntibus apparebit multa rerum subtilitas, quæ non modo 
acuere ingenia puerilia, sed exercere altissimam quoque eruditionem ac 
scientiam poésiU An enjuslibet auris eat exigere Hterarum sonos?” non 
lierculc magis, quam nervorum.’’

Quintilian, de instit. orator.
lib. 1, cap. 4. § Ü.

©et ftulbc, ent jeg bllbe vevre vtotteftig, blive mig en levt fug nt bevife, 
nt bet er tigefaa flor en feiet og mangel i en ©rammatica, at ben tffe grmu 
big afbanbler ben larbom om be ^rofobifte Sgenflaber, fom at ben tffe tåret 
oé at fjenbe tJtavnorbeneé ®cnué*

.^i)4gaarb: Stccentitereb og iRaiionncreb
©rammattea, 1747. 5 32-

I.
betragtningen af bet mennefFeltge (Stemme ;£>rgan aflotter 

een af be mjere SlaturforffereJ) ben yttring, ^vormegøt »i, 
trobs »or mangeftbigen ubvtbebe ÆunbfEab om Gaturen, bog 
nobeå til ben æetjenbelfe, at fel» be »igtigfte og nærmefte 
Sjenftanbe langtfra enbnu itte ere o§ forflarebe. og at Staturen

J) ®r«nbet, {mlttfmnger over 9taturl«r«n, overf. nf Urfin, 
2bct ^efle. S. 98.
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befibber Siigbom nof, for at ffaffe tommenbe fibers? Sfarp' 
finbtg^eb fleerfibig SpSfelfættelfe". ©g bet er ei alene Wm 
neffeftemmenS tnbre ææfen, ber hviler for o§ i en ©unfeltjeb, 
af hvilfen efterbaanben vel fun viSfe @gne ville blive opflarebe; 
ogfaa om flere af be aabenbar fremtræbenbe fænomener veb 
Stemmens grembringelfer gjcelbcr Ijiin yttring, ibet biSfe enten 
albeleS iffe, eller bog alt for libet ^ave tilbraget ftg £)pmærh 
fomljeben. SaalebeS er bet ba ogfaa Silfælbet, at een af 
SrbeneS profobiffe ßgen^aber, ber fEal ubgjøre (Sjenftanben 
for be følgenbe æcmærfninger, hin af faare faae fpne§ at 
være bleven paaagtet. Unber ben iioverfEuelige SJtængbe af 
æærfer over Svrogene, l)Vi§ ^lenfigt netop var at fremffillc 
biSfeS æaefen og @ienbommeligl;eber, vil en faaban ^)aa|fanb 
let fpneå ubetænffom; og meb en ^øift inbffrænfet ^unbffab 
til fremmebe Sprog ffulbc jeg iffe bave tillabt mig yttringen 
beraf, berfom jeg iffe t berømte SprogfpnbigeS SauSljeb om 
Sagen fyavbe maattet troe at finbe tiIjfrceffelig @runb til at 
fremfætte ben, var bet enb blot, for at en belærenbe ^aaviiSning 
af bet SPobfatte betvcb funbe fremfalbeS. ©et er faalebeS 
blanbt bc ubbøbe Sprog iffe blot et faa filbig til ©prfelfe 
optaget og — forl;olbévii§ — af faae fjenbt Sungemaal, .fom 
Sanffrit=Sproget, om IjviS proSobiffe Sgenffaber (Srammatih 
forfatterne2) maae tilflaae bereS ringe Jhmbffab, og bet 
enbog om en blanbt ^ine Sgenffaber faa væfentlig, fom Sone; 
falbet, en ©genffab, til l)vi§ Äunbffab Abgängen bog fpneS 
meget lettere, enb til ben rigtige foreftilling om SUoneljolbet, 
ber veb bet iffe længer talte Sprog for en ftor ©eel nøbvenbig 
maa ligge i SRørfe. W?en ogfaa i be langt mere befjcnbte

2) gr. ®opp: Äritifdje ©vammatit ber ©nn|Brita;Spracbe. ®cr: 
lin 1834. S. 18.
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Sprog, Sræften og Satinen, tabe efter faamange ‘KarfyunbreberS 
lærbe Spålen enbog be npefte Unberføgelfer SKeget, Ubtalen 
vebfommenbe, i UvtS^eb; ja ben Sibe nf famine, forn vi falbe 
Sone^olbet, er enbog t be meeft berømte forfatteres lærbe 
Skærfer over biSfe Sprog neppe berørt. Sette er faa meget 
mere befpnberligt, fom ber fra ben Sib, ba l)ine Sprog enbnu 
levebe, ere æcerfer tilbage, ber meb Äpnbigl;eb og Sfarpftnbig^eb 
bavc ubfyævet faa Stieget af Sprogenes Sgenffaber, ogfaa 
meb £enfpn til Ubtalen felv. Sm StavelferneS Sonelængbe 
(Svantitet) og SSonefalb (llccent) ftnbeS Sneget i Ijine Strife 
ter; at SSoneljolbet albeleS ffulbe l>ave unbgaaet ^ine ®ram= 
matifereS Spmærtfomljeb og æe^anbling, er en Spaaftanb, 
fom for meb æeftemtljeb at fremføres vilbe fotbre et noget 
nøiere SSefjenbtffab meb bereS Sfrifter, enb jeg 1)ar funnet 
flifte. 9Ken bet fpneS næften utænkeligt, at en ®el>anblthg af 
Sagen f>oS be gamle Srammatifere ffulbe fjave været overfeet 
eller forbigaaet af be npere Scerbe, ber ^ave gjort Ijine Sprog, 
ogfaa efter be SamleS forarbetber, til Sjenftanb for bereS 
forffninger. Set vilbe være et ^øift overfløbigt Ifrbeibe, 
berfom jeg vilbe anføre ben virkelig ei ubetpbclige SJlængbe af 
bt'Sfe forfattere, l;oS Ijvem jeg bar føgt SplpSntng om veb= 
fommenbe Sjenftanb. 9laar StpfiuS3) Ijar befineret Pronun- 
ciatio veb „recta et legitima verborum expressio per sil- 
labas litterasque, og faalebeS4) beelt ben i elementaris og 
accentualis, VebbltVer l)an: illam appello, quæ in notis ipsis 
litterarum exprimendis cernitur. flane, quæ in sillabis 
apto tono ae modulo attollendis siue deprimendis. In his

a) Be recta pronunciation« linguæ latinæ, i l)au8 Opera om
nia, Vol. 1. Antvcrp. 1037. fol. p. 449.

4) ib. p. 450.
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enim duobus lota Pronunciatio posila. antaget
altfaa berveb at I>ave angivet 2llt, Ubtalen vebfommenbe, og 
i bet Sfteget, bmt lægger t ®cgr eb et om Accenten5), er albeleS 
Sntet cm Sonebolbet. £)m bette bar SSoSfiuS6) ei b£Her 
floget, bringes veb Omtalen af en beflægtet ®jenftanbT) ei 
til at berøre l)iin cg tjttrcr uben Unberføgelfe ben stening, 
at SineferneS 5 Accenter vel ville labe fig benfere til Satinen^ 
accentus acutus, gravis og circumflexus 8). 9)teland)tbon, 
ber i fin ©rammatif9) minbre inbffrænfet bat,^e fagt: Acci- 
dunt autem syllabæ duo potissimum, Quantitas ac Tonus 
sine Accentus, bar i ^)roSobien10) Sntet, uben om Sivanti? 
teten og om Accenten i ben ovenfor angivne æetpbning. @t 
noget uflart Steb boS Scahgern) bibrager Sntet til SagenS 
SplpSning. — 2lf alle forfattere, ber i be filbigere Sliber 
have bebanblet bine lærbe Sprogs Srammatif og ßerifograpbie, 
fjenber jeg ingen, ber ei b«r forbigaaet ^Betragtningen af 
Sonebolbet, unbtagen Staff, af bvem følgenbe Steb ber for? 
tjener $)labS: „Da man altså til Udtalen [af bet græffe Sprog] 
ikke har nogen Nytte, men snarere megen Forvildelse af 
Aksenterne, ere vi endnu i Uvished om de Arter af Tone- 

5) ib. p. 466.
•') G. J. Vossii Aristarchus. Ainstclodami 1695. fol. Lib. 2. c. 

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

cumflexuni et acutum, sed breve, satis aures indicant, s{ 
attendas, quanto aliter prior in mare, aliter media in amare 
hodicque pronuncietur.

8) ib. c, 7, p, 61.
0) Graminatica Ph. Melanchthonis. Vitebergæ, 1552, p. 11.

10) ib. p. 465 sqq.
•1) J. C. Scaligeri de Causis 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 afgöres, f. 
Eks. man kan vel indse, at p.tv har været kort og fitjv 
langt, at hint har haft Lyden af kort te, 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, Vén o. desl., eller 
den ligesom stödende af hen, den, Mænd o. desl. kan 
umulig afgöres, ligeså lidet, som om fir/v har bestemt 
haft den jævne Lyd af det danske mene, Sene, svensk 
méhn, o. desl., eller den ligesom stödende (lange) i Mén, 
sen, 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 tör 
beklage vor Uvidenhed heri.12) T)e npefte lærbe og inter: 
eSfante Unberføgelfer l;o§ o§ of ®lod), SBilfter, £enrid)fen13), 
ber betmnble be beflægtebe Sjenftanbe om £lmmtitet og Ticcent, 
berøre et Sonebolbene i Sræffen og £ntinen. £m viåfe mær: 
felige Steber boå be Samle, faafom @cero14) og ®elltu§15),

12) OT. 51. W: Samlebe Slfbanblinger, 1832, 2 S. ®. 41. 42. 
— Dlnn fe<v nf S. 46, nt ülfbanblingen »nr fEreven for 1816. 
Sen fibftc ^ttring i bet nnforte ©teb ffulbe mnn itte Ijnve 
ventet nf ben nøingtige ©progforffer.

13) ®. 97. 3. ælocfj, om ben græjte Skeentuationå æajen. 1832. 
— S. 2Bi(fler om Q,«nntitet og 9f«ent, i Oeftlenfcbtngerg 
<Prømetf>eu£ 1834 Juni, og i Snn[E Siterntur ^xibenbe 1835, 
91. 2. — 91. 3. g. .ftenridjfen : £>m ben giggra^e Ubtatc 
nf bet .^’cdcnifte Sprog, 1836.

H) Orator, c. 48.
15) Noct. Attic, lib. 2, 17. 4, 17. 9, 6.
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tæret tagne i betragtning veb Unberføgelferne i ^rome* 
tbeuS og ben banffe Siteraturtibenbe, er et fjenbeligt; om be og 
anbre lignenbe16) funbe bave nogen Snbflpbelfe paa ben ffarp; 
finbige gorfatterS ^ppotljefe, tor jeg ei afgjore; at be give 
vigtige kplpSntnger om kvantiteten, er aabenbart, men ogfaa, 
at be om Slonefalbet albeleS Sntet opflare. 3de lærbe Sloter 
til ©elliuS17) fortabe SpørgSmaalet om SRaaben, paa halfen 
be Samle bave ubtalt be anførte cg lignenbe krb meb et 
„difficile dictu". kg felv om Titt i Ijine Sprog, kvantitet 
og Ticcent vebfommenbe, var bragt til æi§beb, vilbe vi faa= 
lebeS enbnu ei være i beftbbelfe af ^unbffab om ben Ubtale, 
fom krbene bavbe paa be SamleS Sæber.

H>) S. Vossius, 1. c. 2, cap. 12, p. 66. 67. ®Ig, J. Foster on 
the different nature of Accent and Quantity. 1762, p. 39, 
30. F. Ritter, elemcntoruin gramni, lat, libri duo. Bero- 
lini, 1831. p. 122, sqq.

17) A. Gell. Noct. Att. illustr. J. F, et Jac, Gronovii, Lugd. 
Bat. 1706, lib. 2, 17. p. 158, x

kog — bine Sprog ere fvunbne, og fun be l;erttße 
Sfpgger af bem ftaae tilbage. SRinbre bør vi vel berfor 
unbre oS, berfom ingen lærb ©rublen formaaer i bem at op= 
mane og fremstille (Drbcneø &}«l, fom man meb en trceffenbe, 
ofte gjentagen benævnelfe af en gammel Srammatifer bar 
falbt Ticcenten, et krb, fom vi ber tage i en mere ubflraft 
bemærfelfe, faafom alle krbetS proSobiffe ©genffaber meb 
Stette gjøre ^aaftanb paa at betragtes fom beftanbbele af 
I)iin Sjæl. SRen berfom noget bannet og bprfet Sprog, ber 
enbnu levenbe rører ftg paa et golfs Sæber, og böi§ ©en* 
bommeligbeber ■— men blanbt be inberjte, væfenttigfte og for 
Ublcenbingen minbft tilgjcengelige benbører Sonebolbet, — b«ve 
fpSfelfat SprogfpnbigeS Sranbffning, — b^å et faabant levenbe 
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(Sprog favner en gremßilling af bitn ©eel af beté Sjæl: ba 
maa bette billigen vætte vor gorunbring. ®et er meb benne 
gølelfe, at vi faalebeS f. @r. læfe fo§ Siaß om bet engelffe 
(Sprog: „Soneßolbene finber jeg if fe omtalte eller abffilte af 
nogen inbføbt <Sproggranf?er",H). ®en famme golelfe overs 
raßer o§, naar vi fee Sonebolbet upaaagtet af be beromteße 
tpbße ßerifograpber og ©rammatifere. (Som Srempel nævne 
vi 2lbelung, ber i fin fortjenßfulbe £)rbbog§ anben Ubgave19), 
efter at bove nævnt Ubtalen fom een af Sjenftanbene for £>r= 
benes» grammatifalffe æearbeibelfe, fun bor forget for ®e-- 
tegningen af (StavelferneS ßcengbe og Äortbeb (lachen, Kudje), 
i gorbinbelfe, fom i ben forße Ubgave, meb Segnet * for 
bet bpbe c. ©fterat ^)einftu§20) om Tlbelungé og 6ampe§ 
Crbbøger bar fagt, at be fun i enfelte Silfcelbe bove forget 
for Jlngivelfen af Ubtalen og firbtonen, „al§ ob bie münbliche 
Siebe nur ein gleichgültiger (Segenßanb für ben ©eutfcben fep, 
ba bocb jebe§ anbre æolf gleiß unb (Sorgfalt barauf verwem 
bet. £aber finb benn auch jene SBorterbücber für ben 2lu§» 
länber faß gar meßt brauchbar, ba gerabe ba§ 2lu§fpred)en unb 
æetonen ber fcbmierigße Sljeil >n ber Erlernung unfrer (Sprache 
iß," o. f. v.; — efterat ban 21) bar pttret, at ban veb S5e= 
tegnelfen af bine Sjenßanbe maatte betreebe en ubanet 53ei, 
og for „bie (Scharfe" bar valgt Segnet ', for „bie £)eb= 
nung" Segnet -, famt bertil lagt et Segn (') for bet bpbe 
c baabe i £bene (gebebnt) og i (geßbdrft): forlaber 
ban bet £ele paa følgenbe 5Dlaabe: „§ier mußte alfo ju bem 

18) öl. Staff: CitijcIfE gormlflrc, 1832, ®, 54.
19) I ©, V,
29) æoIfstfjiiniticfjeS Sßörterl’itcb ber bcutf<$cn (Sprache. 1818. I, 

VIII.
2i) ©ßb, ®. XVI».
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Seiten ber tiefem e nod) Vag Seiten ber Sehnung ober ber 
Schärfe biniugefebt, ober ein neues erfunben werben. Uber 
id) fonnte unb burfte für je^t nicht weiter barin gehen, 
weil id) nicht ©efatjr laufen wollte ju verwirren, unb burch 
bie XTeubeit beö Verfahrenes ab^ufcbrecfen". Sen famme 
befpnberltge Ubbceven af e — fom om bet var ben enefie æon 
cat, ber fan habe en fra ben alphabetize i Spbbøibe afvigenbe 
Ubtale, — h^t Sßenig 22) meb forflerebe SEegn for famme 
(.regen, Sie'cf en, Stegen), men üben at ben flare Ub vif ling af 
„SEon" og „Beitbauer"23) leber ham til at bemærfe gorffjellen 
i Soneholbene. £)g paa famme SJlaabe finbeS be nvefte tpbffe 
Srammatifere, af hbilfe jeg har raabfpurgt et temmeligt Tlntal, 
at labe bet være nof, naar be have omtalt betonebe og ube= 
tonebe ©taveifer, famt ubhæbet gorffjellen mellem gefcharft 
(Eurj) og gebehnt (lang); og iblanbt (tremplerne paa forte 
Stabelfer finbeS UTann, mit, Schall, £aß, ab, an, Stamm, 
imellem hberanbre uben æemcerfning om gorffjellen i 5Eone= 
holbet. SSeb ^Betragtningen af SSelflangen i Sprogene l)ar 
Senifd)24) iffe taget $enfpn til et faa vigtigt Sammenlign 
ningSpunft, fom SEonebolbet vilbe have pbet. Sg hbab ber 
pleier at anføres om SineferneS Sprog, hbi§ ubegribelige 'Kr: 
mob paa Srb alene bæffeS veb ben Sone, meb bvilfen be faae 
£)rb funne ubfigeS, fpneS iffe ät have benbraget £)pmcerffom= 
heben paa be lignenbe §orl)olb i anbre Sprog 25).

22) ©cbrängteS .hanbwijrterbud) bet bcutfd>cn Sprndj^ <£rfurt, 
1821. ©. VII.

23) ejtb. ®. s.
21) 9?ergteid)ung unb äßürbigung von vierjefin Kltern unb neuern 

Spradjen Europa». 23er!in, S. 48—55. 418—492.
25) SnalebeS omtnter 2(belung (9)<ithribijteS, 1 Z(). 1806, S.XX 

og S. 42), uben normere Unbcr|ogcTfe eller Sammenligning
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Tit Sonebolbet i Sprogene faalebeS bot npbt en nit for 
liben ©rab af ©pmcerffombeb, er en Slutning, ber »el betoer 
paa faare mangelfulbe forubfætninger; men ben »inber bog 
nogen Sanbfpnligbeb Deb ben æemarfning, at fjelbtge og — 
b»ab »i ©anffe fiben ^øpågaarbå Sib »el bør tilføre, t- be; 
fjenbte Tlrbeiber af »ebfommenbe Tlrt t flere bprfebe Sprog 
»el maatte bo»e fremfalbt lignenbe fremftillinger i be ø»rige.

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

næ»ner mit SRabn for en ÄrebS og en Sib, til kvitten 
min inbffraenfebe SprogfpSlen ei fel» ffulbe ba»e banet bet 
Abgang, ba bar jeg burbet betragte ©ette fom en ©pforbring 
til, iblanbt ‘Hübet, af bet paa biint Sleb meb æifalb omtalte 
‘HccentuationSfpflem at forføge en ubførligere frcmfHlling, enb 
ben, ber i min ©oerfigt afben banffe 9tetffri»ning§lære 1823 
fortelig »ar bleven berørt. @t faabant forføg fpnteS faa mej 
get mere at funne baabe forbreS og unbffplbeS, jo WHnbre ber 
for SJloberSmaalet fra benne Sibe et gjort, eller — rettere — 
jo minbre bet ©jorte fpne§' paaagtet og benpttet. ©erfom jeg 
nemlig ei feiler i at antage en Sølangel i anbre SprogS æe-- 
banbling meb ^lenfpn til Sonebolbet, ba er bet banffe Sprog 
maaffee bet enefte, i b»ilfet benne proéobiffe ©genffab »eb bet 
le»enbe ©rb bot npbt en nogenlunbe ombpggelig fremftilling. 
Slien at benne b^^^eb i et Tlarbunbrebe bor »ceret nceften 
glemt, eller meb en Titt af frpgtfombeb forbigaaet, feeS iffe 
alene af ben Ufifferbeb, bet enbnu om famines ©runbtreef 
finber Steb, men ogfaa paa en iffe minbre paafalbenbe ®aabe

ineb Jpenfpn rit anbre Sprog, be 5, eller, font 2lnbve vide, 8, 
11, 13 2(rter af «lotten" i Sinefcrneu Eenftaoelfejyircg. 



12

af ben SJtangel paa Tlnvenbelfe, for bvilfen fæbrelanbetS 
forfattere—Sproggranbffere, faavelfom ©igtere, — vanffeligen 
ffulle funne fjerne en SSebreibelfe. Sbet jeg i forbigaaenbe 
fun nævner ben erfjenbte langel af famme§ tlnvenbelfe i 
Srbbøger og Srammatifer, ifcer for fremmebe, maa jeg for- 
telfg benpege paa SRøbvenbigbeben af £enfpn til famme for 
at forftaae SD^eget i Sproget felv. £vab Tlbelung i bet an= 
førte æcerf 1 Sb- 29 bemærfer: „In den gebogenen und 
abgeleiteten Wörtern verliert die angellängte Sylbe ihren 
Ton, und mit demselben zugleich die klare Bedeutung," 
gjælber om Wtere, enb om ®øining§former og Tlflebninger. 
faae trempler funne vife bette, boor foranbring, enten af 
Sonefalbet alene, eller af bette i forbinbelfe meb Sonebolbet, 
bar frembragt npe £)rb, faafom tn än af YHänb (hvorfor ogfaa 
i bet celbre Sprog fyane i næfte Sætning er .(korrelatet bertil, 
iftebetfor bet nu brugelige ubeftemte pronomen £en); ber af 
bér (ber er, berere); bét (ubetonet: bet er) af bet betonebe 
Semonftrativ; en af een. £er fomme ogfaa ^jælpeverberne 
i ^Betragtning, i bvilfe æegrebet af en æefibbcn, Silværen, 
ßrbolben, o. f. v. er forfvunben tilligemeb ben oprinbelige 
Ubtalemaabe. SaalebeS boreé ogfaa f. @r. let forffjellen 
imellem: Hingle lig (meb færffilt Srbtone) og englelig 
o. f. V. ©g boab Staff26) bemcerfer, at ber allerebe til at 
forftaae Srbeneå æøining felv ligger et vigtigt SHibbel i ben 
nøjagtige ^unbffab om Ubtalen, gjælber naturligviié tilbeelå 
ogfaa om en £)eel af benne, Sonebolbet. — ©ernæft fpneé 
Stimet i ©anffen at frceve en omhyggeligere Spmærffombcb 
paa Sonebolbet, enb ber fcebvanlig været ffjænfet bette.

-6) De pleno systcinatc sibilaiitinin in lingvis ni on (nn is, 1832. 
P- 1. 2.
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SSiftnof vil SRan i Shortfenö fortjenftfulbe æærf om ben 
banffe Wtetrif (1 S. S. 245 ff.) tffe favne ^enfpnet bertil, 
og be ber givne ©rempier „funne allerebe give faa gob en Sbee 
om Singen, fom fornøbent er for at bebømme et SRitm i benne 
^enfeenbe" (a. St. S. 250); men tffe gjerne feer Wtam bog 
forfatteren unblabe at ubjtreeffe fin omhpggelige æehanbling 
til Sanffenå Soneholb, og for Sigterne vilbe ben fulbficenbtge 
Sp|tiIIing vel ei Ijave været albeleé overfløbtg, faalænge Sfiim 
af Ømérte og begjerte, änbre og ubvanbre, ynbe og bes 
gynbe, jeg fornäm’et og rammet, o. f. v. ligefrem anfeeå for 
fulbgobe; — eller give vt'Sfe Tlrter af Soneholb ftørre friheb, enb 
anbre?—5 ^iatu§=8æren — for at jeg enbnu ffal oplpfe SSigtig; 
heben af SonehOlbélceren meb eet ©rempel, — favnet berimob, 
fom bet fpneS, l)o§ 2£Ue bet ^tenfpn til 9)toberåmaalet§ Sone; 
holb, iforbinbelfe mebSonefalbet, Sonelængben (kvantiteten) 
og forftjelligheben af be aabne og lufte Selvlpb, uben hvilfet ber 
ftebfe maa blive for meget SSaflenbe i forestillingen om bet Utib 
børlige27) i Sammenftøb af æocaler. Äun i bette ftirbobbelte 
^)enfpn vil vel ©runben funne føge§, hvorfor viåfe æocalfam= 
menftøb .blive ubehagelige, og getberg fan i him Strib vift 
ei h^e villet lægge SSægt paa ben yttring, at „£iatu§ iffe 
blot er ubehagelig veb ßpben, men ogfaa, fom enhver mecha^ 
niff feil, veb ben følelfe fom paatrænger ftg ben fpnbige 
Scefer eller Sithører: at ben funbe, og følgelig burbe h«”e 
været unbgaaet"2s). kret fan jo her ene være Sommer; og 
af hine fire ^enfpn tilfammentagne laber bet ftg vel ogfaa 
tilftreeffelig forflare, beel§, hvorfor æocaUSammenftøb inbe i

27) SJietrif. 1 3. 313,
28) Sjob. flpv. 1827, 9<o, 97. ?Dtcu hvorfer er .^iatug en 

5eiI, unbtagen netop forfaavibt, at tLybcn fnarer £J)ret ?
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Ørbet — f) vortil ©anffen er faa tilhør dig, — fotn ofteft ere 
minbre ubehagelige29), beel§, hvorfor be ogfaa i færflilte, men 
veb ©rbfoiningen fammenbunbne ©rb ofte albeleé iffe ere bet. 
©n vi§ SDlUtro til ben ftrcengere Sære om ^>iatu§ nære§ i 
Øvrigt let, naar man, meb Silfibefættelfe af ^enfpnet til 
SJocah2lrten og til SJlaaben, paa hvillen tilligemcb Sonefalbet 
ogfaa Sønelængben og Soneholbet foranbrer ftg veb vi§fe ©rbå 
gorbinbelfe i Sætningen, f. @r. vilbe ftnbe: ©u aanber, 
3 age, mere tlbellingenbe, enb: ©u vaanber, 3 jage, eller 
maatte lomme til at finbe ^n’atuå beroenbe paa Slrivemaaben, 
faafom: i Jlften, og taften, o. f. v. ©en nævnte fDHétro 
vorer enb mere, naar SJlan mærler, at bet Slbellingenbe, ber 
flulbe være i ^)iatu§, enten overbores, forbi benne§ Silvæs 
reife fyneø at ffjule ftg for (Piet, fom i be af 3« anførte 
©rempier: génie étroit, la joie et la tristesse, la statue 
adorée30), — eller, hvor £iatuå ilte er tilftebe, høreø, forbi 
benne efter en vis vebtagen Slrivemaabe vifer ftg for (Piet. 
Sil ©rempier paa faaban Sluffelfe lunne følgenbe tjene: S 
ben beljenbte Samtale om aabne æocalerS fDlebvitlning i bet 
poetifle UbtrplS Stprle og Sivagtigheb (Sorføg i be ffiønne 
og npttige æibenf?aber, 3 S3. 5 St.) finber ©arfteng ^>iatu§

29) ©en ®runb (a. St.) at „Digteren intet ^crrebsmme bar over 
be enfeltc Orb, men vel over beres gorbinbelfe," fpneg ei at 
funne femme meget i betragtning, bvor bet ergret, ber bom; 
mer. — ®tg. gorf. i be (E. SBib. 3 S3. 6 ©t. ®. 117. $ 
te af be f(lb. ®. 118 anførte Srempler, ^ver: fee at fams 
menbelbcS meb SÆneae, o at meb Siboas, er bet ma’rfeligt 
at fee, (SarftcnS formebeift ©i(ftbefætte(fe af ^>en;
fpn tit bet ferfEjettige ©enebolb bar funnet ftnbe „fulbfommen 
Sig^eb i æecalerneS £pb".

s») Atjob. ffpv. «poft 1827, 9Te. 95.
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i: bey allem (S. 196), fey uber (S. 198), brcy erfc^redf= 
lictjen (Sjlb.), $aine Vallen (S. 216), ®ay ein (S. 217). 
®ey alien (Sftb.), fo VoVer (S. 218); ligelebeå i Samtalen 
om SJocalerå Sammenløb t banffe Skrå (Sftb. 6 St.): 6y 
eene (S. 113), ^>ej og (S. 119), paa^pnten (Sftb.), flaae 

' ^aanben (S. 121), ej af (Sftb.), M og (S. 122), $uy 
og (S. 124), ei i (S. 129), ei anbreå (Sftb.), raabteVan 
(S. 135), Vavbe Vævet (S. 139), ubfige Valve (Sftb.); — 
og ben famme Sfuffelfe finber enbnu Steb i en Stecenfion i 
SJtaanebåffrift for litteratur 1835, 2 S. 169, Vvor 
„ei y og: „ei at" anføreå fom £iatuå, uagtet bet bog unag= 
telig fun er SZ)iet, ber feer, ei ®ret, ber tiører et Sammenløb 
af to Vocaler.

HI.
©a £øpågaarb 1743 fremtraabte meb fin „2lnben ^>røve 

af banff SktVograpVie", Vavbe Van neppe funbet noget gor- 
arbeibe over SoneVolbene, enten i TllminbeligVtb^ eller meb be- 
fpnberligt $enfpn til bet banffe Sprog, og veb at omVanble 
£)rbet „Tlanbelav", meb Vvilfet Van betegner, Vvab vi Ver falbe 
SoneVolbet, figer Van i fin accentuerebe og raifonnerebe Sranv 
matif (1747) S. 12. 13: „^m fagen felv, fom veb bette 
Srb betegneå, finbeå uben Svtvl iffe Veller bet ringefte bV 
ftinete ffrevet enten Voå npe eller gamle, Voå oå eller anbre". 
3)c fire Tlrter af SoneVolb, fom Van i prøven Vavbe opftillet, 
Var Van i Srammatifen beVolbt, men bemærfer bog (S. 14), 
„at ber, accurate at tale, ere fem 2lanbelave i 2)anffen". 
3)enne Voé £øpågaarb ufcebvanltge SRangel paa 91øiagtigVeb 
— tVi Van vebbliver fiben at omVanble ftre Hanbelav og Var 
ei Veller noget færegent Segn for bet femte, — Var maaffee 



16

veb ben 2£rt af Uviåpeb, tjvori ben $olbt en ©jenftanb, (om 
allerebe fpnteå bunfel, ei været uben Snbflpbelfe paa be føl: 
genbe Sibeté Sproglarbe, ber fpne§ ligefom at l;ave labet fig 
afffratte fra at gjennemforffe Sagen. Sin bet vil maaffee 
finbe§, at ingen banff Sptoggranbffer Ijat varbiget ben Sp= 
marffornfjeb før SSlodj, fom t fin fulbftanbige banffe Sprog: 
lære (1817) S. 24 angiver „flere Slagå Accentuationer eller 
Sonefalb paa Stavelfené æocal". ©et famme Antal opftiller 
ogfaa getberg i fin bånifdpe gormenleljre (1823) S. 2. SRin 
©verfigt af ben banffe Sietffrivningålære (1823) inbeljolbt en 
Savle over be fem Soneljolb, fom jeg £>ar funnet finbe i ©an= 
ffen. Staff vilbe (1825) i fin Stetffrivningélare S. 46 ff. 
bave opbaget 6, et Antal, ber ogfaa anføres i fjant. Grammar 
of the Danish language for the use of Englishmen, 1830, 
S. 7. f. 5£eterfen (Unberføgelfe om IjvorlebeS ben banffe 
Stetffrivning bøt forbebreS, 1826, S. 32) antager, meb .£en= 
vridning til SSIod), „i bet minbfte" fire forffjellige Sonebolb. 
©et af Staff fremfitllebe Spftem følget af S5reb§borf (®lan: 
binger fra Sorøe, 1833 , 5 £. S. 21), Sneeborff: SBirdj 
(©anff StetffrivningSlare 1835, S. 39 ff.), meb nogen Ube: 
ftemtbeb af Senfen (gorføg til en banff Sproglære, 1835, S. 
13. 14); og Sljortfen (gorføg til en banff SRetrif, 1 ©. S. 
250) fpneS at finbe bette Spftem rigtigt. — At Saren om 
Soneljolbet i ©anffen i npe lærebøger over bette Sprog for 
Spbffe — faafom afS. S. Strobtmann 1830, af 6. glor 
1833, — albeleS forbtgaaeS, vil meb Stette finbeS paafalbenbe. 
SReeft maa vel bet vætte gorunbring, at flere banffe Sptog= 
larbe, bbi§ Arbeiber netov ^ave SRoberSmaaletS SSelflang til 
Sjenftanb, albeleS itte Ijave anbfet Sonebolbene, ber omflutte 
faa rig en Äilbe til SRangfolbigbeb og Afverling i Sproglp: 
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bene og bet fornemmelig i ©anffen; af famines SEonebotb 
ville to maaffee albeleS iffe ftnbeS i abfällige fremmebe Sprog, 
—■ en WJangel, ber gjør bet vanffeligt for Ublambingen at 
tilegne ftg ben finere ©cel af vort Sprogs rigtige Ubtale (Sig. 
§øp§gaarb§ ©rammatif S. 15. 16. 9?af?§ engelffe fornv 
lære, S. 5. 54). SonebolbetS æigtigbeb meb ^enfpn til 
Sprogets £ifiorie l^r gjeterfen paatalt (©et banffe Sprogs 
e^ijlorie, 1829, S. 92 ff.), og ærebSborfS SSemærfning om 
f oranbringer i Sprogets llccentuation (ælanbinger fra Sorøe, 
(1 Sq. 1831. S. 85.) er vel bermeb at fatte t forbinbelfe.

$Ren berfom be tyer t Äortl;eb benftillebe SSemarfningcr 
iffe bave forbigaaet noget æafentligt, vil bet veb nøiere æc- 
tragtning af ^)øpSgaarbS forarbeibe inbtpfe, at bette, ffjønbt 
bet, efter lange at Ijave varet uanbfet og upaaffjonnet, i ben 
filbigere Sib bar npbt nogen ©pmærffombeb, bog i bet £e(c 
taget ftaaer ufulbført og i mange ^enfeenber ene. ©et er 
iffe not) at bet ei er blevet benyttet til ©plpSning af Spro= 
gets forfatning og ^»iftorie: ©etS bele Srunblag bnr enbnu 
noget SJaflenbe; om ‘lintallet af Sonebolbene i ©anffen er 
9)?an ei enig, og en Sievtfion eller ©marbeibelfe af JpøpS= 
gaarbS Sieglet angaaenbe be enfelte ©rbS æonebolb og biSfeS 
foranbringer b«v Sngen leveret.

©en Unberføgelfe, ber paa ben af ^»øpSgaarb banebe Siei 
ffal foreS vibere, vil b«be at oplpfe bet f orbolb, i boltet So= 
nebolbet ftaaer til ©rbeneS øvrige proSobiffe Sgenftaber, at 
faftfatte Antallet af be muelige Sonebolb paa SJocalerne alene 
og paa be forffje'Uige Urter af bc veb ßonfonanterneS §jalp 
bannebe Stavelfer, at opføge govene for Sonebolbene og bereS 
foranbringer iffe alene i be enfelte ©rb og i biSfeS SoiningS- 
former, llflebninger og Sammenfatninger, men ogfaa veb 
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flere ©rbé gorbinbelfe til Sætninger, at paavife ftebfinbenbe 
Uregelmæéftgbeber, fanit at ttbbrage Sfefultater for Sproget i 
*2llininbeligl)eb.

@n gremftilling af bette SnbVolb f f al forføgeå i en vibb 
løftigere TCf^anbling, til l;vilfen ©niffønbiglteberne alene Ijave 
tillabt gorfatteren i be foranflaaenbe gtnier at forubffiffe en 
Snblebning.



■Hans Majestæt har allernaadigst befalet, at den for 
trehundrede Aar siden i den danske Kirke indförte 
Reformation paa en festlig Maade skal erindres i de • 
lærde Skoler.

Den offentlige Hoitidelighed, der i denne Anledning 
finder Sted i Frederiksborg lærde Skole den 31 October, 
om Middagen Kl. 12, önskes hædret med Nærværelsen 
af Medborgere, der med Taknemmelighéd mindes Refor
mationens velgjörende Folger; og de foranstaaende, 
Modersmaalet vedkommende Bemærkninger have til Hen
sigt, som Indbydelsesskrift, i Skolens Navn at frembære 
dette Onske.

Frederiksborg, den 21 Oclbr. 1836.

F. P. I. Dahl,
Overlærer, 

Ib t. Vicariua Rectori«.


