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SAMT

o

UNDER LÅSÅRET 1885-1886.

(Venorsborg 1886. Bagge oeh Patterson.)

FOR

ALLMÅNNA LÅROVERKEN



I rattstafhingsfrågan.
Forslag till svensk råttstafningslåra jåmte forordaf

TolxsbXi IsTcrd.-wa,ll.

Forord.1

1 lO'jrst i «andra afdelnmgen» af forslag till svensk rattstafningsliira skrifver flirf. i enlighet med ett stafsiitt, 
som han anser liunpligt att inféra.

i.Att den år for år tilltagande forbistringen med hånsyn till modersmålets ”stafning”, som varit rådande i vårt land sedan ungefår bOrjan af sistforflutna årtiondet och hvilken medfort och medfor de storsta svårigheter fOr såval dem, som skola låra sig sjalfva, som dem, hvilka skola låra andra att rått skrifva modersmålet, år ett missfOrhållande af den art, att det bOr anses i hOg grad maktpåliggande att arbeta fOr dess undanrOjande ju fOrr dess hållre — dårom åro utan tvifvel alla tånkande svenska mån och qvinnor, som riktat sin upp- mårksamhet på ”villervallan” i råttstafningen, fullkomligt ense. Men i fråga om såttet att åstadkomma reda och likformighet med hansyn till stafningen af modersmålet aro meningarne mångskif tande. Jag år trots denna meningsskilj- aktighet fullt och fast Ofvertygad om att stakningen med hånsyn till råttsta'f- ningsfrågan numera ar sådan, att intet forslag till ordnande af råttskrifningen, som ej åsyftar en genomgripande reform i enlighet med Ijudenlighetsgrundsatsens (”den fonetiska principens”) fordringar skall, ens for en kort tid, vinna allmån- nare erkånnande. Man kan in vånda: Den stora allmanheten år snarare en af- gjord motståndare till en dylik reform an lifligt intresserad for dess genomfo- rande. Invåndningen år så till vida befogad, som det ej lider något tvifvel, att ej den stora allmånheten skall med motvilja, i foljd af vanans makt, eller lik- giltighet mottaga hvilket forslag som halst till en genomgripande forandring af stafsåttet, så lange den lefver i den tron, att forslagets allmånnare antagande ej skulle hafva någon annan påfoljd ån den, att man erholle ett skrifsatt som i teoretiskt afseende vore båttre ån det nu rådande. Men forvisso skall mån- niskovånnen — jag såger detta med fara att anses vara ej så litet patetisk — forvisso skall manniskovånnen ej vågra att lifligt understOdja stråfvanden att reformera vårt skrifsatt, om han biir Ofvertygad om att stråfvandena gå i en 



IIsådan riktning, att de, om de med det allra snaraste krOntes med framgång, skulle tillskynda redan dem af den nu lefvande generationen, som jollra i vag- gan, så stora fOrdelar, att de med hansyn till fOrvårfvande af fårdighet i konsten att lasa och skrifva sitt modersmål, knappast skulle behofva anvanda flera må- nader eller veckor an de nu uppvuxne behoft anvanda år. Det talas i våra dagar mycket om psykisk Ofveranstrangning i våra hOgre och lagre skolor. Om en sådan Ofveranstrangning varkligen forefinnes — nåval ett, i hOg grad vårk- samt, medel till minskande af detta onda for framtiden ar antagande af ett stafsatt som i vasentlig mån ar Ijudenligare och darfor åfven lattare att lara (och på samma gång i teoretiskt afseende riktigare) an det nuvarande. Att detta tal ej innebar någon ofverdrift, torde åtminstone vara klart for dem, som under en långre tid haft den ingalunda latta uppgiften att låra gossar eller flickor ”de forstå grunderna af manskligt vetande”, framfor allt, om de i likhet med fOrfattaren gjort den erfarenheten, att man kan Anna tydliga bevis på osakerhet uti råttskrifningens konst i uppsatser af ynglingar — åfven af flitiga och val begåfvade — tillhOrande det allmånna laroverkets hogsta klasser, d. v. s. ynglingar som, fritt eller tvunget, under 12 eller 13 års tid eller langre mer eller mindre tråget Ofvat sig i rattskrifning. I sanning, den tid och tankemOda, som nu anvandes for inlarandet af t-ljudets teckning med dt och dylikt, kunde, det torde man medgifva, anvandas på nyttigare sått. Slipstenar fOr hvåssandet af tankeformågan hos skolgossar och skolflickor finnas nog qvar i tillracklig mångd, åfven om de vårsta stotestenarne på råttstafningens mark bortrojas.Tanken på det fOrhållandet, att t. ex. fransmannen och engelsmannen hafva (hvilket många fransman och engelsmån sakerligen anse i hog grad beklagligt) stafsatt, vida Ijudstridigare och fOljaktligen åfven vida svårare att inlara ån det hos oss nu rådande, bOr ej kunna bidraga till minskandet af ifvern for reforme- randet af svenskt stafsatt hos någon annan svensk ån den, som tillåfventyrs hyser den vidunderliga meningen, att det ej passar sig for ett litet folk att i något afseende, i stort eller smått, vilja vara i mycket hOg grad Ofverlagset ett ”storfolk”.En och annan, som lemnat långt bakom sig den tid, då lian, som han torde påstå i ofverensstammelse med vårkliga fOrhållandet1 eller med en af glomskans makter dårad forestållning, utan synnerlig svårighet på kort tid lårde sig att ”rått” skrifva sitt modersmål, torde vilja sågå, att, om många bland ungdomen nu for tiden forst efter mångåriga Ofningar kunna vinna full såkerhet i rattstafningen, detta måste bero dårpå, att de ej i tid tillhållas att noggrant låra sig lampliga råttskrifningsregler. — Medgifvas måste, att åt- skilliga "råttskrifningslaror” i mer eller mindre mån med hånsyn till noggrannhet och tyd- lighet kunde vara vida låmpligare, ån de åro;2 men det tyckes ej fordras mycken eftertanke for att man skall komma till den ofvertygelsen, att det for det nu gållande staf- ningssåttet år omojligt, åfven om håpnadsvåckande vidlyftighet anvåndes, att uppstalla regler, som vore af' den beskaffenhet, att hvar och en, som kande reglerna, kunde i fråga om hvilket ord som hålst, — som ej år ett egennamn naturligtvis, — vara viss om det 
1 Det finnes naturligtvis i hvarje tid ungdomar, som i foljd af utmårkt begåfning, flit och uppmårksamhet på

jamforelsevis kort tid kunna inlara ett stafningssatt, som år vida krångligare ån det hos oss nu gållande.
3 Noggrannhet och tydlighet uppoffras i larobbeker alltfor ofta flir den beprisade korthetens och enkelhetens 

skuil. Kortheten år en god sak, men ej. om den vinnes på noggranhetens och tydlighetens bekostnad. Jag har i 
forut utgifna skrifter sagt nngefar fbljande: Gonvågar åro ofta senvågar, som ett gammalt ordspråk sager. Hvad 
nytta skulle don, som skall låra sig geometri (hvilket ej lår vara dotsamma som att låra sig «utantill» en lårobok i 
geometri), hafva af en sådan forenkling af »gamle Euelides«, som åstadkommits helt enkelt på det såttet, att i åt- 
skilliga «långa bevis« utolemnats en eller flera sådana satser i grammatisk mening, hvarforutan bevisen ej kunna inses 
vara vårkliga bevis?



III"råtta” skrifsattet. Man har en mycket naiv forestålin in g, om man tror, att man hufvud- sakligen genom inlårandet af råttstafningsregler och ej hufvudsakligen genom noggrant aktgifvande vid låsning af ordens stafning, vunnit måsterskapet i råttskrifning.Det år tånkbart, ehuru just ej mycket troligt, att foljande samtal skulle kunna upp- stå mellan en lårare, då han genomgår hvad en viss lårjunge, hvars ståndpunkt i afseende på råttstafning han forut ej haft tillfålle att profva, skrifvit jånite kamraterna till ofning i råttskrifningen efter lårarens diktamen, och lårjungen. -- Man antage, att larjungen år vanlottad i afseende på anlag och håg for råttskrifning, men åndock i hbg grad har godt forstånd — ett sådant antagande kan forfattaren på grund af sin erfarenhet alldeles ej anse orimligt — och att han dårtill hor till det frispråkiga slaget af lårjungar och dessutom vet, att låraren år långt ifrån att tycka illa om att lårjungen sOker att ge skål for sig så godt han kan. — Lår ar en (som i lårjungens uppsats finner sådana ,”staffel” som bleckfisk, 
afvund, tilfåUe, tUståndig, tilforsikt, upsåt, oaktat, ”han hade, mordadt sitt barn”, "det år fara vårt, att det ej lyckas”, i sjålfva vårket", en vårklig olycka”): Hur kan du skrifva galet ett sådant ord som blåckfisk? Har du ej fått låra dig råttstafningsreglerna? Har du ej fått låra dig, att å-ljudet skrifves med å framfor k, då det tillhor en stafvelse, som bor- jar med bl, utom i det ord, som innehålles i slutstafvelsen i "jårnbleck” och harledningar af detsamma? — Lårjungen: Jo, det har jag visst. Jag kan utantill alla reglerna i den råttstafningslåra, som en skall låra sig hår i skolan. — Låraren: Nå, hvarfor tanker du ej på reglerna, då du skrifver? — Lårjungen: Jag tånkte just på och kom val ihåg skrif- 
black och jårnbleck, då jag skulle skrifva blåckfisk. Men hur kunde jag dårigenom veta, om 
blåckfisk skulle stafvas med å eller e? Hur kan magistern, om jag får fråga, veta det? Hur kan magistern veta, om det menas ”skrifblåck’’ eller "jårnbleck” eller något annat, som kan heta blåck, med (stafvelsen) blåck i blåckfisk'? — Lår ar en: Jo, ser du, blåckfisken har sitt namn deraf, att han stundom utgjuter en svart våtska, som till fårgen liknar vanligt skrifblåck. — Lårjungen: Det har jag aldrig hort, och en kan val ej ha reda på all- ting haller. Men hade jag också vetat det, så hade jag nog ansett det troligast, att forstå stafvelsen i blåckfisk innehåller blåck = skrifblåck, men jag kunde ju åndå inte vara såker på’t. Många namn åro allt mycket besynnerliga. Jag har bort sågas, att ordet guldhona skall vara sammansatt af guld och hona. Men jag for min del har aldrig mårkt, att det finnes något hos en guldhona, som år eller liknar guld, och en guldhona år ju ingen hona, och icke haller liknar hon en hona. Och blåckfisken, det fick jag hora i går af pappa, år inte någon fisk, och underslef ar icke någon slef, och smorgås ar ingen gås. — Lår aren: Jag vill i forbigående saga dig, att smorgås val kommer af gås, men ej underslef af slef. — Nå, men hvarfor ansåg du dig bbra foredraga att skrifva just e och ej å? — Larjungen: Jo, jag drog lott om e och å på det såttet, att jag i tysthet bad min knåkamrat, utan att såga, hvarfor jag ville det, hastigt såga antingen bokstafven å eller bokstafven e, och han sade e. Och det år ju klart, att, då jag aldrig sett ordet blåckfisk skrifvas eller, om jag sett det, hade glomt af hur jag sett det skrifvas, det måste bero på en lycktråff, om jag skref rått. — Lår ar en: Hm, hm. Men hur vill du ursåkta, att du skrifvit afund med fv, 
tillfålle, tillforsigt och tillståndig med enkelt 1? -- Lår jungen: Jo, det står i reglerna, att v-ljudet skall skrifvas med fv framfor vokal, och det står, att långt konsonantljud skall skrifvas dubbelt, utom i vissa ord, framfor vokaler och framfor vissa konsonanter, men det står på intet stalle, att det någonsin skall skrifvas dubbelt fore f. Inte haller, det vet jag beståmdt, står det i någon af reglerna något, hvaraf jag kan veta, att tillståndig ska’ skrifvas med dubbelt 1 eller att uppsåt ska’ skrifvas med dubbelt p. — Låra- ren: Ser du, att du åndå inte begriper reglerna! Kan du påstå, att det inte tydligt står i boken, att de regler, du menar, ha afseende på enkla ord, som åro stamord? Du borde val begripa att afnncl, tillfålle, tillståndig och uppsåt åro sammansatta ord, som i forstå stafvelsen innehålla af, till eller upp. — Lår jungen: Nej, det kan jag inte begripa, att jag borde begripa., och rakt inte begriper jag, att någon kan veta, att smorgås kommer af 
gås. Men jag forstår mycket vål, att sådana ord, som aftågå, afgå, tillaga, uppskrifva, 
blåckphtmp, gåskott, åro sammansatta ord. Jag år alldeles såker om att ingen af mina kamrater haller vet, att afund år ett sammansatt ord, om han ej låst det i någon bok eller fått hora det af en lårare eller någon annam — Låraren: Ja, men alla dina kamrater ha skrifvit rått både afund, tillfålle, uppsåt m. m. — Lårjungen: Det kommer an på att de vid låsning båttre ån jag gifvit akt på ordens stafning och lagt på minnet, huru de 



IVsett ett ord skrifvas; alis inte dårpå, att de kunna reglerna battre an jag. Den af mina kamrater, som skrifvit afund rått utan att veta, att afund år ett sammansatt ord, lian, tycker jag, liar visat, att lian ej kan reglerna. Det å’ allt, tycker jag, bra besynnerligt att i råttstafningslåran alls ingen skillnad gores median sådana ord, som hvar och en kan be- gripa å’ sammansatta, och andra sammansatta ord, utan så’na ord som afund och afskrifva skåras ofver en kam. — Lår ar en: Nå, hur vill du soka ursåkta, att du skrifvit oaktadt utan d och mordat i meningen ”han har mordat sitt barn” med, d? Hvad de orden be- tråffar, kan du val inte vilja påstå, att du for att skrifva rått efter reglerna, behbfde veta, om de voro sammansatta eller icke. — Lår jungen:. I reglerna står, att t-ljudet skall skrifvas med dt i bqjcla ord, som bafva d i stammen, samt i några andra ord, som sår- skildt uppgifvas. Men bland dem år ej oaktadt upptaget. Nu å’ ju oaktadt, liksom ungeachtet i tyskan, en proposition eller en konjunktion, och partiklarne, det vet jag, a’ ob^liga. (Jag å’ inte lika dålig i allt annat som i råttskrifning.) — Lår ar en: Ser du, oaktadt år egent- ligen en bqjd fonn af participiet oaktad. — Lår jungen: Hur skulle jag af mitt blotta forstand kunna veta, att ett ord, som dr det eller det, egentligen år något annat? Forresten har jag aldrig hort någon menniska anvånda ett sådant ord som oaktad. Har jag skrifvit oratt, då jag skrifvit t-ljudet i supinet af morda, som har d i stammen, med dt, så år det allt bra besynnerligt, att det står sårskildt anmårkt i reglerna att t-ljudet skall skrifvas med dt i hvarje supinum af ett verb, som har d i stammen. Se, hår ska’ magistern få se! (Visar låraren boken.) — Lararen (sedan han samlingen till pris erkånt den forevisade regelns bristfållighet och sokt gora det tydligt for lårjungen, når det enda eller sista t-ljudet i supinum af ett verb, hoars stam åndas med d-ljudet, ej skall skrifvas med dt): Vi ska’ nu gå vidare i din bedrofliga text. Hår, ser jag, har du skrifvit t i vårdt, i meningen ”det år fara vårdt” oriktigt med bara t, men i foregående mening: "huset år vårdt hundratusen kronor” riktigt med dt. Hur kan du slarfva så grånslost! Du måtte val inse, att det år orimligt att skrifva samma ord den ena gången på ett sått, den andra på ett annat! — Lårjungen: Det inser jag nog; men inte kan det vara klart for hvem som hålst, att 
vårdt, då det tydligen har samma bctydelse som (adjektivformen) vår cl, (att det då skall skrifvas med dt å’ tydligt enligt reglerna) år samma ord som i ”det år fara vårdt”, dår jag tycker, att det inte har någon betydelse alls. Man kunde ju såga: ”det ar fara, att det ej lyekas” i stållet for ”det ar fara vårdt, att det ej lyekas”. — Lår aren: Så har du skrifvit på galet sått, å i stållet for e efter v, ”i sjalfva verket”, ”en verklig olycka”. Står det kanske inte tydligt i råttstafningsreglerna, att å-ljudet skall skrifvas med e i ”verk, arbete”, och dess hårledningar? — Lårjungen: Jo, men inte kan jag begripa, att de ord magistern nu menar, komma af verk = arbete. Inte å’ ”i sjalfva verket” detsamma som ”i sjalfva arbetet” och inte ar ”en verklig olycka” detsamma som ”en arbetande olycka” eller ”en arbetsam olycka” eller något annat, som tydligen stbter på arbete. — Lår ar en: . . . . Nej, vi vilja ej långre fullfolja det fingerade samtalet mellan lårare och lårjunge. Tillåggas må endast, att en lårjunge med skal skulle kunna påstå, att han ej med fog kunde anses skrifva på ett sått, som han borde tydligen inse vara stridande mot reglerna i någon med hånsyn till nu gållande stafsått forfattad råttskrifningslåra, som han last, om han i 
strid mot dess forfattares mening, skrefve t. ex. jungspof, blyvitt, ”han riktigt skålades”, 
varandra, ”vad det angår”, viUerfvaUa, valross, rustholl, ”hel och hollen”, tlljifven, tungt, 
pungt, rixdaler, luttmakare (i stållet for hattmakare), alvar (i stållet for allvar), oansett, 
"bortsett från detta forhållande”, "berått mod, bråttom, ”så vitt jag vet”, ”så gott som ingenting”, gottskrifva, ”det ar ej vart att fbrsoka” m. m. ”in infinitum”. — År det verkligen lått, mycket lått, till och med for dem, som ej någorlunda såkert kunna skilja mellan ord- klasserna, att efter regler låra sig att rått skrifva modersmålet enligt nu gållande skrif- lagar? — Då, som ofvan sagts, man hufvudsakligen genom uppmårksamt aktgifvande vid låsning på hur orden skrifvas lar sig att "rått” skrifva sitt modersmål, år det tydligt, att den nuvarande oredan i afseende på stafsåttet, måste i hog grad vara menlig for dem, som skola låra sig att "rått” skrifva svenska.

Innan jag går vidare i uttalandet af mina — jag kan och bor såga: mina, — åsigter i det ifrågavarande åmnet, anser jag mig vara skyldig mig sjålf att forklara, for att ej af en eller annan blifva betraktad såsom varande i teori och praxis en "nyhetsmakare af det 



Vallra varsta slaget”, att jag, ehuru, hvilket offentliga uttalanden torde visa, en anhångare af den "fonetiska principen” fore den tid, då Artur Hazelius forst påyrkade stafsåttets åndrande i yissa punkter till ofverensstammelse med nåmda princip, i skrifter, efter hvilkas utgifvande frågan om ”nystafning” ståndigt i mer eller mindre mån varit en brånnande fråga, åtmin- stone inom skolverlden, det oaktadt i ofverensstammelse med min, riktiga eller felaktiga, uppfattning af min stållning såsom lårare vid ett allmånt lårovårk såkerligen snarare varit en bland de siste ån en bland de forste af de lårare, som tillåtit sina lårjungar att i enlighet med Hazelius’ anvisning skrifva t. ex. hjdrta, gårna o. s. v.: ett skrifsatt, som jag først då tillat — jag har ingen gång påbjudit det — då jag ansåg mig vara fullt forvissad om att det ej langre kunde betraktas endast som ett før ett ringa, om ock mycket aktnings- vårdt, fåtal egendomligt bruk. Jag anser emellertid, att "nystafningen” — tack vare fornåm- ligast ifriga, prisvårda bemødanden, under detta och forflutna året, af aldre och yngre vett- enskapsidkare vid Upsala universitet — nu kommit på den punkt, att jag inom kort skall med godt samvete kunna tillåta mina lårjungar att skrifva juv i st. f. Ijuf, ont i st. f. ondt, 
vem i st. f. hvem o. s. v. — Somliga af såvål ifrare for som afgjorda motståndare till refor- merandet af vårt stafsatt torde anse onskligt, att det påbjodes, att alla lårare vid de offentliga skolorna ovilkorligen skulle vid undervisningen i alla punkter følja en och samma rått- skrifningslara, hvilken naturligtvis enligt de forras mening borde helt och hållet eller huf- vudsakligen øfverensstarnma med det eller det af en eller flera "nystafvare” uppgjorda forslaget, men enligt de senares borde vara af helt annat slag. Jag for min del anser, att ett dylikt påbud vore en i høg grad førståndsvidrig handling, hvilken snarare skulle leda från ån till målet - åvågabringandet af stadga i rattstafningen — såsom allt for mycket stridande emot nationallynnet hos "nordens fransmån”. hvilka dess båttre ej i alla stycken åro lika innebyggarne i Frankrike, dår, såsom det synes mig, stor benågenhet att rycktals i vild yra fordra borttagandet af alla tyglar på individens vilja och stor førkårlek før strangt reglementerande på både mojliga och omøjliga områden gå arm i arm.

II.Jag går nu att nårmare, direkt och indirekt, angifva dels min uppfattning, i fråga om i hvilken riktning reformerandet af det nu gållande skrifsåttet bor ske, dels mina af denna uppfattning oberoende åsigter med hansyn till ett och annat, som ligger inom området af svensk råttstafningslara. - Jag torde hår bora anmarka, att i det foljande, dår ej'annat sårskildt tillkåmiagifves, intet afseende fåstes på huru man bor teckna namn = egennamn, propria, och tydliga 
harledningar af namn eller på ordens lydelse i hvardagstalet, såvidt detta strider mot de bildades uttal vid låsning.

A. De allra fleste torde vara ense dårom, att i en viss tidpunkt i ett visst land, dår endast ett sprak talas, intet vore ofrigt att onska i afseende på ”rattstafningsvasendet” 1) om fullståndig enhet (likformighet, stadga) vore rådan- de i afseende på stafningssåttet, d. v. s. om alla bildade personer vid forfattandet af skrifter, afsedda fOr allmånheten, betecknade samma ord på samma sått, 2) om dessutom det allmånt antagna stafningssåttet vore så fullkomligt som mOj- ligt. For min del, vågar jag påstå, att man bOr. anse ett stafsatt, som hos ett visst folk i en viss tid af alla eller flertalet, åtminstone i praxis, betraktas såsom det ”ratta”, vara, betraktadt i och for sig, fullkomligt i samma mån, som det hos detta folk i den ifrågavarande tiden år latt att enligt detsamma låra sig att ratt skrifva och lasa — mark val: lasa — sitt modersmål. Jag vågar tro, att detta påstående, så olårdt det ån talar, uttrycker en sannt vettenskaplig uppfattning, och att det fOljaktligen angifver den råtta måttstocken for bedOmande 



VIaf hvad som bor anses lampligt eller olampligt i fråga om vårt stafsatt afvensom i fråga om forslag till dess andrande. (Med uttrycket ”vårt stafsatt” menas hår och i det foljande i denna skrift det i vårt land i narvarande tid allmannast an- vanda stafsattet.) I ofverensstammelse med denna min mening anser jag bland annat a) att ej blott rattskrifningens utan afven råttlasningens konst hos oss be- hofver i hOg grad forenklas (- goras lattare)1; b) att det bOr anses sjålfklart, att vårt stafsatt ar i hOg grad ofullkomligt, just emedan det i hog grad strider mot Ijudenlighetsgrundsat sen (”den fonetiska principen”) — och foljaktligen afven i hog grad ar behaftadt med sådana lyten, som man plagar kalia bristande fbljd- 
riktighet (inkonseqvens), bristande tydlighet m. m. —; c) att det likval vore olampligt att i alla afseenden andra vårt skrifsatt till ofverensstammelse med Ijuden- lighetsgrundsatsen i hela dess vidd2. Jag anser naturligtvis, att ett forslag till andrandet i den eller den punkten af vårt stafsatt år forkastligt, om dess antagande skulle (utan någon nytta) skapa en ”ny” svårighet; lampligt i samma mån som dess antagande skulle undanrOja svårigheter med hansyn till råttstafning och ratt- lasning.

1 Det ar tydligt, att ott sådant fbrhållande som t. ex. att bokstafven o anvåndcs for att beteckna ån o- 
1,judet, ån å-ljudet (t. ex. bott, botten) icke blott i hog grad år ognadt att for barn forsvar«, inlårandet af konsten att 
«lasa innantilb utan kan medfbra olågcnheter afven for dem, Kir hvilka inlårandet af denna konst. anses vara ett for 
langesedan undangjordt arbete, isynncrhet i fråga om mindre allmånt forekonnnande ord.

2 Det vore olampligt att yrka, hvilket visserligon ingen gjort, att svensk skrift skulle angifva, huruvida. en 
stafvolso innobblle slutot eller bppet n-ljnd, hade hog eller låg tonvigt, — detta dels på grund af ettalets vacklande i 
hog grad i fråga om anvåndaudet af bppet eller slutet u-ljud, hog (akut) eller log (grav) tonvigt, dels emedan (såker- 
ligen till en del i foljd af nttalets vacklande uti ifrågavarande fail) mangden har svårt att skilja mellan slutet och 
bppet u-ljud (åtminstone i många fali mellan kort slutet och kort bppet u-ljud), hog och låg tonvigt. Dåremot bor 
det anses låmnligt, om ock ej nbdvåndigt att påyrka, att skriften hos oss angåfve huruvida ett Herstafvigt ord har 
hufvudtonen pa begymielsestafvelsen eller på en annan stafvelse. .låmfor: kapris = ett slags krydda, kapris.— nyek; 
«godt bete», ‘.'bete sig illa» m. m.

3 Hvad fbrf. menar med »Ijudleder«, <ljudledsinnehåll», angifves i »Forslag till svensk råttstafningslåra».

Hvad bor forstås med uttrycket: med Ijudenlighetsg rundsatsen dfverensstdmmande = Ijudenligt, stafsatt? — Antag, att i narvarande tid ett land funnes, dår endast ett sprak ta- lades, fullkomlig enhet vore rådande i afseende på stafsattet, alla ord uttalades lika af alla och "skiftningarne i talet” vore våsentligen desamma som hos oss. I detta land skulle staf- såttet vara fullt Ijudenligt for alla i foljande fali:
1) Om man dårstådes hade en sårskild bokstaf for hvarje sårskildt talljud och de sårskilda orden skrefves så, att hvarje Ijudled tecknades med en bokstaf och med bokstafven for det talljud, som Ijudleden inneholle. Skriftens ofverensstammelse med talet på nu angifna sått kan kalias Ijudenlighet med hansyn till ordens tjudledsinnehåU eller Ijudenlighet 

i inskrånkt mening.
2) Om dessutom skriften medelst andra skriffigurer an bokstafver angåfve de sårskilda ordens tonbeskaffenhet. Med 'Tonbeskaffenhet” menas hår beskaffenheten i hvad som ej ror IjudledsinnehåUet . — Till tydliggorande af inneborden af Ijudenlighetsgrundsatsen i ofvan angifna betydelse må. hår anforas, att det strider mot denna grundsats a) att teckna ett talljud t. ex. j-1 judet ibland på ett sått, ibland på ett annat (t. ex. jagare, genom, gjorde, Ijud, hjord, djup), b) så vål att utmarka skillnaden med hansyn till lydeisen mellan sil och 

sid sålunda, att 1-ljudet dubbelskrifves i det ena ordet och enkelskri'fves i det andra, som att på intet sått utmårka densamma; att anvånda t. ex. dubbelt t for att beteckna ibland en Ijudled (t. ex. lott), ibland två på hvarandra foljande Ijudleder (t. ex. uttal); att skrifva tredje Ijudleden med dubbelt l i till, men med enkelt i tillåta; c) att anvånda x (till tecknan- de af två sårskilda Ijudleder = Ijudfoljden ks) vid skrifvandet af sax, lax o. s. v., d) både att skrifva ord, som fullkomligt Ijudå lika, på olika sått (t. ex. ”rikta sig på någons be- kostnad”, ”rigta sin uppmårksamhet på något”) och att skrifva ord, som Ijuda olika, på samma sått (t. ex. ”en tapper man”, en hasts man”; ”en mångd vinsten”,^ "han fick sin andel i vinsten”). — Man mårke u) att t. ex. fransmån och engelsman åro oss vida ofverlågsna 

3



VIIi afseende på enhet i råttstafningen, men (vare sig man afser den ene eller andre forfatta- rens sått att skrifva på sitt modersmål) i hog grad underlagsna med hansyn till Ijudenligt stafsått; b) att hos ett folk, dår, såsom sannolikt år fallet hos alla jordens folk, uttalet i mer eller mindre mån år vacklande, stafsåttet val kan vara eller blifva i det hela, men omojligt i alla afseenden, Ijudenligt for alla; c) att, om forfattarens ofvan anforda åsigter åro riktiga, ett folks skrift år fullkomligare, ju mindre det i en råttstafningslara, som afser densamma, år behofligt att fasta afseende på huruvida ett ord år stamord eller hårledt ord, enkelt eller sammansatt; cl) att vi, liksom sannolikt jordens alla bfriga folk, som anvanda bokstafsskrift, sakna sårskilda bokståfver for vissa tålljud (t. ex. sje- och angljuden) och, i olikhet med t. ex. grekerna, i vanlig skrift, utom delvis vid tecknandet af fråmmande ord (t. ex. idé) ej anvanda ”skriftecken” (= andra skriffigurer ån bokståfver) till utmårkande af qvantitet och tonvigt; e) att dubbelskrifning af konsonantbokstafven till utmårkande af långt konsonantljud år ett bland de hos oss anvanda (visserligen alltid fullkomligt utan konsekvens anvanda och så mycket svårare att inlåra, så mycket mindre i'afseende på tydlighetens kraf tillfredsstållaii(ie) såtten att utan begagnande af skriftecken angifva Ijudqvantiteten; att ifrågavarande skrifsått visserligen år stridande mot Ijudenlighetsgrundsatsen, men att, då Ijudqvantitetens angifvande i många fali år for tydlighetens skuil nodvåndigt och man måste anse det vara båttre, att något, som bor gbras, gores på ett mindre lampligt sått ån att det alls icke gores, inskrånkandet af "dubbelskrifning af konsonant” bOr betraktas såsom riktigt, endast så vidt det, utan att minska tydligheten, bidrager till att underlåtta inlårandet af rattskrifningen. Att "dubbelskrifning af konsonant” hos oss alltid varit ett af de svåraste kapittlen både for forfattare af råttskrifningslåror och for lårjungar, hårror for- nåmligast dåraf, att det ej hor till de låttare sakerna att alltid tydligen kunna skilja mellan långt och kort uttal af konsonantljud, i synnerhet som uttalet i detta afseende år i hog grad vacklande, och det fOljaktligen år svårt att genom regler tydliggora denna skillnad, åf- vensom daraf, att bruket alltid varit i vidstråkt mån vacklande i fråga om enkel- eller dubbelskrifning af konsonantljud. (Att nyborjare skrifva t. ex. "blifvitt", "gulnatt”, vittnar nogsamt om att de tycka, att t-ljudet i namda ord ar af alldeles samma natur som i t. ex. blyhvitt och julnatt.) — Bland sått, som hos oss anvandts till utmårkande af vokalljuds qvantitet må nåmnas såttandet af "stumt h” efter vokal, t. ex. vahn, "en hasts mahn”.
B. Hvad år orsaken dartill, att i vårt land en massa ord under en lång forfluten tidrymd allmånt tecknats och ånnu (utom i en och annan skrift, dår reformeringen af stafningssåttet yrkas) allmånt tecknas på ett sått, som våsent- ligen strider mot uttalet? — Grunden till detta missforhållande har man fOrnåm- ligast att soka i, så att såga, en samvårkan af foljande omståndigheter:l:o. Medvetet, men fåvitskt hyllande af den mot en klar uppfattning af bokstafsskriftens åndamål snorrått stridande, fOljaktligen grundfalska hdrlednings- 

gnmclsatsen, en grundsats, hvars omfattande ar ungefar lika forstandigt, som det vore att anse, att en portrattmålare bOr af bilda en person, som i vårkligheten har rak nåsa, såsom kroknåsig, om hans far har krokig nåsa, eller att tapiren bor af bildas med forsvarligt stora betar på grund af tapirslagtets nåra fråndskap med elefantslagtet - en grundsats, åt hvilken, trots alla klara och tydliga ve- derlåggningar af densamma, ånnu i vår tid en och annan språkkarl tyckes ega ett slags vidskeplig dyrkan, hvilket visserligen år i hOg grad mårkvardigt, men dock ej mårkvårdigare ån att ånnu i dag, oaktadt mer ån tre århundraden for- flutit sedan den lutherska reformationen, det finnes katoliker, som fullt och fast tro på helgonbilders undergorande formåga — en grundsats, hvars konseqventa tillåmpande så mycket mindre af någon kunnat ifrågasåttas, som det med råtta sagts, att ingen anhångare af densamma någonsin kunnat gora fullt klart for sig och andra, hvad med denna grundsats egentligen bOr forstås, men hvilken icke desto mindre vållat stor oreda i vår råttskrifning och år den fornamsta or- 



VIIIsaken dårtill, att åfven de ypperste forfattarne under detta århundrade anvåndt ett skrifsått, som i vasentliga delar ar såmre i teoretiskt och praktiskt hanseende ån skrifsåttet hos många aldre fOrfattare. — Vi hafva hyllandet af denna grundsats att tacka fOr bland annat tillkomsten af det i vårt land ej ursprungliga bruket att i vissa fail teckna t-ljudet med dt. Man torde med skal kunna fråga: Skall det anses riktigt i teoretiskt afseende att skrifva t. ex. rodt i st. f. rott. ”emedan rodt kommer af rod”, oaktadt i st. f. oaktat, ”emedan oaktadt kommer af 
oaktad" (som numera val ytterst stillan eller aldrig anvåndes); rensa i st. f. ransa, ”emedan rensa kommer af ren", ansigte i st. f. ansikte, ”emedan ansigte år be- slågtadt med verbalformen såg” (hvilket visserligen ej kan vara det fOr nylår- lingar låttfattligaste), ntldnding i st. f. zdldnning — hvarfor, i det sunda fornuf- tets namn, skulle det ej då åfven bora anses riktigt att skrifva t. ex. trogent (af trogen) i st. f. troget, mint (af min) i st. f. mitt, hogd (af hog) i st. f. hojd, ploga (af plog) i st. f. plOja, arfva (af arf) i st. f. arfva, snidkare (i st. f. snickare), vridka (af vrida) i st. f. vricka, staf karle (af stafkarl) i st. f. stackare o. s. v.?Till belysande och bekraftande af det ofvan sagda må foljande hår tillåggas: O. von Dalin, for att taga ett exempel nr hogen, skref t. ex. fbrståndsenligt, ansikte, forsiktig, till- 
forsikt, uppsikt, viktig in. m., men åtskilliga i en senare tid lefvande mån, hvilka naturligtvis formenade sig hafva en niera ”vettenskaplig” uppfattning af hvad som borde anses vara en ”ratt” skrifning ån den Dalin kunde ega, ansågo det vara en sak af vigt att fbrsvåra inlårandet af k-ljudets teckning genom stadgandet att k-ljudet ovilkorligen skall tecknas med g i nåmda och liknande ord — af hvilka, mark vål, de fiesta lånats från Tyskland, dår g sakerligen åtminstone ej på århundraden anvåndts vid tecknande af deras fbrebilder. — På en tid, sedan hvilken ej många årtionden forflutit, skrefs, liksom i långliga tider forut 
a) utlånning, upplånning o. s. v. eller, af mindretalet, i foljd af missuppfattning utlandning, upplåndning o .s. v. — W af det vida ofvervågande flertalet fdrfattare t-ljudet dubbelt i vett- enskap, vettgirig o. s. v. Kom så — jag tror ej, att jag hårutinnan missminner mig — kom så J. E. Rydqvist, med råtta, trots misstag i vissa stycken, sårskildt i fråga om råttskrif- ningen, hogst ståid bland dem, som i vårt århundrade i skrifter framlagt resultaten af vidtomfattande och djupgående forskningar i modersmålet, fram med det påståendet, att man på grund af hårledningen borde skrifva utlånding m. in. — och straxt såg man den ene forfattaren efter den andre horsamma måstarens bud. Men år det ej alldeles orimligt att af olika sått, som anvåndts till betecknande af det eller det ordet, t. ex. utldnning, forkasta det, som bfverensståmmer med allas uttal och år det allmånnast anvånda i for- handenvarande tid och foredraga ett under en lång tidrymd, kanske under århundraden, helt och hållet eller i det nårmaste obrukligt skrifsatt, ofverensståmmande med ett uttal, som sakerligen på århundraden ej anvåndts 2 Hvad enkelskrifningen af i-ljudet i t. ex. vettenskap, vettgirig m. m. angår — kan man vara alldeles viss om att ej uti ifrågavarande fali just enkelskrifningen strider mot hårledningsgrundsatsen? Besinnar man, att ordet vett i aldre skrifter ofta och ånnu i vår tid i vissa talesått forekommer med betydelsen vetande [man erinre sig t. ex. uttrycket ”med vett och vilje” = med vetande och vilje (jåmfor det tyska ”meines Wissens”), bfversåttandet af "arte och marte” med uttrycket "med vett och vapen”] — besinnar man detta, lår man svårligen kunna anse det oomtvisteligt, att den, som forst anvånde t. ex. vettenskap (hvilket ord utan allt tvifvel år lånadt från tyskan) ej dårmed ville ut- trycka något, som nårmast hade afseende på vett (i betydelsen vetande) eller att vettgirig år omedelbart bildadt af veta, och ej af vett = vetande? Hvarfore skulle den, som forst anvåndt sistnamnda ord, ej dårmed kunnat mena just begår efter vett = vetande (man jåm- fore rofgirig, som vål måste anses vara bildadt af rof, ej af rofva, penninggirig, drycken- skap m. m.). — Såsom ytterligare bevis på hårledningsgrundsatsens oefterråttlighet i alla stycken skulle kunna anfbras, att Rydqvist m. fl. yrkat, att man vid fbrdelandet af t. ex. 
aUskons på två rader bor låta andra raden bbrja med k — d. v. s. att man bor sårskilja bokståfver, som beteckna. ett Ijud — ett yrkande, som af klokt folk, hvars forstand ej år omtbcknadt af falska teorier, måste anses vida mindre fornuftigt, ån det vore att yrka att 



IXvid afdelandet af ordet saxen på två rader den ena halften af bokstafven x borde få afsluta den ena och den andra halften borja den andra raden.Ånnu några frågor! År ej ensamt det allmånt kånda fOrhållandet, att man i skrifter, forfattade af somliga anhångare af hårledningsgrundsatsen, traifar "osjaliga djur” (ett skrifsatt, som for ej så lange sedan allmånt anvendes i ofverensståinmelse med den numera, val med ratta, forkastade meningen, att forstå ordet i nåmda ordfogning vore bildadt af 
sjal), ”en flyktig månniska” [med hvilket uttryck man ju ursprungligen kunde mena lika val: en månniska, som flyr (= hastar, ilar) hit och dit, som: en månniska, som flyger hit och dit; jamf. ”hur hastigt våra dagar fly = ila!], vassbuk (ett slags fisk), medan man i skrifter af andra anhångare af samma grundsats finner "oskåliga djur”, ”en flygtig månniska”, 
hvassbuk — år ej ensamt detta forhållande tillråckligt bevis på hårledmngsgrundsatsens vansklighet? Månne de, som skrifvit ”o»jtdiga djur”, ”en flyktig månniska”, haft en helt annan eller en mindre klar uppfattning af ifrågavarande uttrycks betydelse ån de, som skrifva "oskåliga. djur”, ”en flygtig månniska”?1

1 Språkforskningens historia visar tydligt nog, att i fråga om många ords hårledning meningarno kunna vara 
mycket delade under samma tid, och att en mening, som allmånt oinfattats under’ en viss tid, kan blifva allmånt fbr- 
kastad i en senare. Vår tid ler åt sådana påståenden (framstålda i tider, då den etymologiska forskningen låg i sin 
linda) som att den grekiska sagohjålten Herktdes' namn vore bildadt af ett svenskt ord: Hiirkalle (ett på allvar 
framståldt påstående af den lårdo och snillrike Olof Rudbeck d. å.); att nanmet på månniskoslagtets stamfader bildats 
af den svenska ordfogningen «af dam» (att Adam således skulle betyda »vareisen af dam» = vareisen af stoft): att det 
latinska ordet lucus = lund, vore bildadt af det likaledes latinska ordet lucere — vara Ijus, lysa, hvilket borde 
vara begripligt daraf, att en lund vore mork d. v. s. icke Ijus. Men antag, att slumpen så fogat, att i nårvarande tid 
en enda person i hela veriden egde «på historisk våg» vunnen kånncdom, hvilken det folie honom in att hemlighillla, 
om uppkomstcn af sådana «historiska» ord som faral (ett namn på ett visst slags ordlek, uppkommet dåraf, att Svcr- 
ges konung Karl XV en gang som yngling på skåmt frågade: hvarfrir kan man ej såga faral lika val som moral?), 
bajonett (bildadt, som jag sett uppgifvet, af nanmet på den franska staden Bayoime), måkadamisera (bildadt, som jag 
sett nppgifvas, af nanmet på en viss skotte, Mac. Adam). Skall man anse det alldeles omojligt, att ej denne person 
skulle kunna. få tillfålle att skratta rått godt åt ifriga språkforskares mer eller mindre sinnrika, kanske med hjalp af 
jordegumman sanskrit framfodda. gissningar rbrande dessaord? Det år nog i hourje tid svårt att alltid hitta rått i 
den etymologiska forskningens labyrint, att akta sig for att ej låta leda sig af irrsken i stållet for af Ijus i språkets 
verid!

2 Man har allt sldil att antaga, att sje- och tje-ljuden ursprungligen ej forekommit i något enda rent svenskt 
ord, utan tillkommit hvartdera genom sammansmåltning af två eller flora sarskilda talljud (t. ex. af Jjudfbljderna sj, si, 
stj, sti, ski, skj, kj, tj o. s. v.) till ett enda talljud. Mark a) att många af allmogen i vår tid såga t. ex. stelk i 
st. f. stjålk, start i st. f. stjårt: frambringa Ijudfdljden sk i st. f. sje-ljudet vid uttalandet af t. ex. ordet skiilja: låta. 
ord, hvilka i riksspråket bbrja med v-ljudet, bbrja med Ijudfdljden lm eller ho; b) att danskerne allmånt uttalagoch 
k «hårdt» framfor lena vokaler o. s. v.—Man fattar låttare, att Ijudfdljden stj kunnat sammansmålta till sje-ljud, om 
man erinrar sig t. ex. uttalet i dagligt tal af giistgifvare (enligt allmånnaste uttalssåttot i hvardagsspråket beteeknar 
hår bokstafsfoljden stg sje-ljudet: det urspiungliga och ånnu som riktigast ansedda uttalet år: jåstjivare).

Mark, att man ej hyllar hårledningsgrundsatsen, då man yrkar, att man bor skrifva fortfarande som hittiis t. ex. kogt (i st. f. hbgt), om man gbr det dårfor, att man anser låmpligt att ”ansluta sig till det bestående” i fråga om tecknandet af det nåst sista tal- Ijudet i ord, som hafva k-ljud framfor t-ljud såsom bojningsandelse.Anmarkas må afven, att man i segt fasthångande vid det gamla, ej i hyllandet af hårledningsgrundsatsen, bor sbka orsaken dårtill, att ånnu i dag nåstan allmånt skri fves t. ex. Ijuga, djup, fårhjord, genom, gjord, hvilken, hvem — i st. f. juga, jup o. s. v. — att k anvandes vid tecknandet både af t. ex. kora och kor; att sje-ljudet tecknas med sj i sjal = ånde, med stj i stjåla, sk i skal = orsak2. Ofvannåmnda och flera andra mot uttalet i vår tid fullkomligt stridande, uråldriga sått att teckna vissa ord bfverensståmma helt och hållet med uttalet i aldre tider. Man må ej forestålla sig, att våra olarda forfader i den gråa forntiden, vore måktiga af så klyftiga påhitt som t. ex, att af ett eller annat skål j- Ijudet i vissa fali borde skrifvas med j, i andra med g, i åter andra med hj eller Jj o. s. v. m. m. Dylika snillefoster hafva endast framfodts, i allt for stor mangd, i jåmforelsevis ”nya” tider. [Det måste visserligen anses hogst sannolikt, att afven på den tid, då fbrst latiuska bokståfver allmånt anvandes i vårt land, ett och annat ord tecknats på ett mot det då rådande uttalet stridande sått, men att, om så var forh ållandet, orsaken dårtill bor sokas i bristande formåga att tydligt sårskilja talljuden eller obenågenhet for att anvanda andra ån latinska bokståfver till betecknande af Ijud, for hvilka det latinska alfabetet ej hade sarskilda bokståfver. (Man tykte val, att man borde soka reda sig så godt som mojligt med latinska alfabetet, sedan val bruket att anvanda latinska bokståfver blifvit allmånt.)]
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2:o. Omfattande af den grundsatsen, att tydligheten kråfver, det olika ord, som Ijuda lika, skrifvas (vare sig att detta strider emot eller ofverensstammer med hårledningsgrundsatsen) i mer eller mindre mån olika. — Mot denna åsigt, hvårs konseqventa tillampande visserligen ingen yrkat, må foljande har anfOras: Att många ”likljudningar” (homonymer) finnas i ett språk — i svenska aro de legio1 — kan tydligen ej raknas till språkets fullkomligheter, men detta fbrhållande, en guldgrufva fOr det ordlekande skamtet, torde sålian eller aldrig medfora någon olagenhet vid muntliga meddelanden man och man emellan, och lika tecknande af lika Ijudande ord (hvilket naturligtvis ar ofverensståmmande med Ijudenlighets- grundsatsen) bOr rimligtvis ej kunna anses i namnvard mån medfora storre ola- genheter vid skriftliga meddelanden, an lika uttalande af olika ord (hvilket val ingen ansett mojligt och behofligt att forebygga) vid muntliga. Det år emellertid i ofverensstammelse med ifrågavarande grundsats, som många skrifva t. ex. ”rikta sig med byte”, men: ”rigta sin uppmarksamhet på något”, ehuru det val ej kan an- tagas, att lika tecknande' af ifrågavarande ord i något fali kan foranleda missfor- stånd. — Mark val, att lika tecknande af olika ord, som Ijuda olika (snOrratt stri- dande, naturligtvis, mot Ijudenlighetsgrundsatsen) i många fali såsom begreppsfOr- villande kan medfora stora svårigheter for barn, som skola lara sig att lasa; alltid bOr undvikas då tydligheten kan anses fordra det; råtteligen helt och hållet borde utdOmas, om detta ej medforde svårigheter i praktiskt afseende.

1 Mark t. ex.: «hvad vill du‘?», «jag slog vad med hononi®, «lian fick viirk i sin vad», »fiskaren lade ut sin 
vad i narheten af ett vad», «hvar var du'?» *hvar manniska vet det», «nr såret kom blod och var-, »ett nytt var 
sattes på kudden®, »kråkan tir en var fågeb — «det vore så klokt. som att vilja så i en så».

Exempel på, enligt forf:s mening, olampligt liktecknande af olika ord, som Ijuda olika: ”en adel man”, ”en Ijusgul (hast-)wm”; ”en svans sang”, ”en råf med yfvig svans”; ett halt fruntimmer = en qvimia med egenskap att vara hal, ett halt fruntimmer = ett haltande fruntimmer; ett smalt sund, snon smalt”; ”det år svalt", ”han fros och svalt”; ”en ung dam”, "en djup dam”; "han gick vilse i mon”, "han misstog sig i ej ringa mon”. — Man tanke sig, att man skall låsa hogt i en bok, dår foljande praktstycke forekommer: "Under fort- sattandet af min vandring i den vackra parken fick jag plotsligt sigte på en den allra mest fortjusande lilla dam, till en del doid af ådla loftråd och lummiga buskvåxter. Jag bar sålian sett något tackare i sitt slag. Jag nårmade mig. Svaner speglade sig i denna dams kristallklara vatten”. — Først når man låser slutmeningen i ofvanstående framstållning, kan man begripa, att forfattaren eller forfattarinnan menat en vattensamling och ej ett fruntimmer. Huru mången har ej forargats ofver att han låst mann, då han bort låsa 
mahn o. s. v.? Det år visserligen sant, att likatecknandet af olika ijudande ord i allmån- 
het for dem, som "kunna” låsa, ej medfor vårre olagenhet ån lojliga, mer eller mindre for- tretliga missagningar, misstag, som vara ett ogonblick, men det måste i alla fali betrak- tas som en oformlighet, och det medfor tydligen i många fali, såsom forvillande, ej ringa svårighet for "abecedarier”.3:o. Obenagenhet hos den stora allmanheten for forandringar i ett rådande stafsatt, en obenagenhet, som år storre i samma mån, som fOrilndringarne med råtta eller, i foljd af okunnighet eller bristande eftertanke, utan skål anses obe- hOfliga — i eller utan forening med den fOrestallningen, att en genomgripande fbråndring af stafsattet skulle medfora stora olågenheter med hanseende till be- gripandet och njutandet af skrifter, hvilkas forfattare anvandt det rådande stafsattet. — Att nåmda obenagenhet, dess båttre, ej ar alldeles oofvervinnelig, darom vittnar tillråckligt det forhållandet, att i forgångna tider stafsåttet hos oss åtskilliga gånger blifvit i våsentliga delar åndradt till ofverensstammelse med åndradt uttal, tack vare ifriga bemodanden hos insigtsfulla och, vare det sagdt, 



XImanniskovånliga man, hvilka vi hafva att tacka fOr att svalget emellan uttal och skrift i nårvarande tid hos oss ej år ungefar lika stort som hos t. ex. fransman och engelsman. Jag vill har tillagga foljande: Jag har aldrig fOrnum- mit, att någon i vår tid med hånsyn till skrifter af aldre forfattare (t. ex. Kell- gren, Leopold, Thorild) rOnt någon olagenhet daraf, att numera nastan allmånt skrifves t. ex. løjtnant, kapten, katekes, teater, filosof, kemi, auktion, batalj, attack, sadong, 
rabarber, i st. f. — såsom dessa (frammande, men med svenska språket helt och hållet infOrlifvade) ord nastan allmånt skrefvos annu langt in på detta århundrade — lieute- 
nant, capitaine, cateches, fheater,p>hilosoph, chemi, auction, bataille, attaque, salon,rhabarber. Jag kan dårfOr ej haller tro, att de, som lefde på den tid, då man forst allmånt anvande skrifformer sådana som det, hafva, jag, ansigte i stållet for thet, 
haffua, jagh, ansichte, i nåmda afseende ront någon synnerlig olagenhet genom det ”nya” stafsattet, och jag tror fOljaktligen ej haller, att någon olagenhet, som ej i oandlig grad uppvages af den nytta, det skulle medfora, kan uppstå genom infOrandet af skrifformerna hava, juga, jup, jenom, rott, oaktat — skrifformer, som visserligen ej kunna anses rnera skilja sig från de nu brukliga hafva, 
Ijuga, dj up, genom, rodt, oaktadt an skrifformerna løjtnant, kapten o. s. v. från 
lieutenant och capitaine o. s. v. eller skrifformerna thet, haffua. från det, hafva.4:o. Bristande samvårkan i foljd af meningsskiljaktighet i våsentliga punkter mellan ifrare for det rådande stafsåttets foråndrande i enlighet med Ijud- enlighetsgrundsatsens fordringar: den ene t. ex. kan hafva. ansett ett visst reformforslag vara for litet, den andre for mycket radikalt och konseqvent. — Hår må foljande an markas:De brister, jag trott mig finna i de på senaste tiden for allmånheten fram- lagda, mera detaljerade forslag till grundligare reformerande af vår rattskrifning, som kommit till min kånnedom1), synas mig hufvudsakligen hafva sin grund, delsiforbiseendetafatt, såsom forut sagts, hos oss ej blott råttskrifningenskonst, utan åfven rattlasningens i hog grad behOfver forenklas, dels af dagtingande i vigtiga fail med den egna Ofvertygelsen om det i teoretiskt och praktiskt afseende riktiga till forman for allmånhetens formodade tycke i fråga om det ena eller andra Ijudbeteckningssåttet, ett dagtingande, som nOd vandigtvis leder till stora in- konseqvenser, till en del till ”silande af mygg och svaljande af kameler”, och omojligt kan ofverensstamma med tycket hos vånner af en forstandig reform af vårt skrifsatt. T milt tycke ar det mycket besynnerligt, att någon kan tycka, att allmånheten skall tycka, att skrifformer sådana som hava, varj, barj, dasto, 
ragn, sjock, sjarad, glattig, »gotta sig”, hantvark, fiardlig, strajk, kvinna åro mycket antagliga eller åtminstone drågliga, men finna sådana skrifformer, som rott i st. f. rodt. anlant i st. f. ardandt, jenom i st. f. genom, alldeles omdjliga — i synnerhet som allmånheten, åtminstone den bildade delen daraf, fullkomligt vål inser, att bortlåggandet i allo af t. ex. bruket att i vissa fali teckna t-ljudet med dt, j- Ijudet med annat ån j m. m. skulle for dem, som framdeles skola inlara svensk rattskrifning, medfora omatlig lattnad, men mindre klart inser nyttan af att skrifva 
kvinna i stållet for g-vinna. (Bruket att skrifva qv i stal let for kv bor visserligen 

1 Niimligen, ilå «Om riittstafningsfrågan af ,J. A.Lundelb ej medraknas, 1) den af Adolf Noreen på uppdrag af 
»råttstafningssåilskapct» i år utgifna råttstafningslåran, hvilken jag for korthetens sknll i det foljande beteeknar så
lunda.: Fsl (= forslaget) A: 2) det i fjolårets septemberhåfte af «Ny svensk tidskrifts och i «Bilaga till «Ny svensk 
tidskrift» 1885 haft. 8 & 9» framstalda forslaget.



XIIfor konsekvensens skuil afskaffas, men jag har aldrig markt, att det vållat någon lårjunge den minsta svårighet.) Den tånkande och bildade delen af allmanheten har nog det forståndiga tycket, att, om man skall reformera vårt stafsatt, det bor goras ”med besked”, ”med konseqvens och så, att det tjanar till någon nytta”; att det ar mer till skada an gagn att såtta en eller annan ”ny lapp på gammalt klade” (att t. ex. vilja bibehålla i vissa fali, afskaffa i andra t-ljudets tecknande med dt, j-ljudets med g).Man kan vara forvissad om att ingen af allmanheten i vår tid kan finna skrifformer- na brett, anvånt, vilkan, juga o. s. v. mer afskyvårda, ån skrifformerna. hafva (i st. f. haffua). 
det (i stållet for thet), godt (i stållet for got), løjtnant (i stållet for lieutenant), kaptén i stållet for capitaine) o. s. v. voro for många af allmånheten på den tid, då deras inforande forst foreslogs. Och dock hafva dessa skrifformer, tack vare bemodanden af personer, som ej ansett sig bora vara alltfor grannlaga med afseende på allmånhetens tycke, i mer eller mindre lang tid varit allmant eller nåstan allmant anvånda — och, så vidf jag vet, onskar ingen i vår tid de af dem undantrångda skrifformerna åter.Jag formodar, att det åtminstone ej kan falla någon i vår tid in att fasta afseende på tycken, sådana som tycket hos den fornåma dam, som lår hafva yttrat foljande till skalken C. G. af Leopold, såkerligen den argaste "nystafvare” på sin tid (på en tid, då, att doma af sjålfve snillekonungen Gustaf 111, den fornåma veriden i vårt land kunde båttre franska an svenska, men så till vida var lika skicklig i båda språken, att den bokstafverade franska lika illa som svenska): ”Om Edert forslag till åndring af vårt stafsatt ginge igenom, skulle ju min piga kunna skrifva svenska lika bra som jag.” — Det kan vara forstandigt och hederligt att i många frågbr vara konservativ, och en person med godt hufvud — och godt hjårta — kan hafva aristokratiska tånkesått. Men, konservativa och aristokratiska tånke- sått i afseende på geometri och algebra eller dylikt — hvad vill det saga?Ett forslag till reformerande af vår råttskrifning, som ej såtter fullkomligt afskaffande af bruket att teckna Mjudet med dt fråmst på sitt program, måste enligt min mening, det må i många fail hafva aldrig så stora fOrtjanster, just derigenom anses oantagligt i dess helhet. Det kan med visshet antagas, att ifrågavarande skrifbruk alltsedan dess inforande i vårt land varit af alla hos oss bruk- liga, mot Ijudenlighetsgrundsatsen stridande Ijudbeteckningssått det svåraste att såkert inlåra; att det till den grad varit ett ”pinoris” for flertalet af ungdomar, fOr hvilka det varit nodvåndigt att forvårfva såkerhet i modersmålets ”råtta skrif- vande”, att man, med kånnedom om månniskonaturens skroplighet, ej synnerli- gen borde fOrvånas, om man erhohe full visshet om att många i grund och bot- ten fromma och goda gossar och flickor i sina hjårtan otaliga ganger uttalat allt annat ån vålsignelser Ofver dem, som medvårkat till dess inforande i vårt land.Det har i hog grad forvånat fbrfattaren, att ofvannåmda skrifbruk, hvars afskaffande i lika mån skulle medfora fordelar for alla, framtida ungdomar i vårt land, forst antastats på senaste tiden, och det endast af en del af nystafvarne, medan dåremot alla nystafvarne utan undantag tykts anse det i forstå rummet vara angelåget att andra skrifsåttet med hansyn till anvåndningen af å eller e vid tecknandet af å-ljudet — oaktadt man, i foljd af ettalets vacklande i vidstråktaste mån i fråga om anvåndandet af å- eller e-ljud, i detta afseende ej utan bifogande af en mycket lang ordlista kan uppstålla regler, som ej med hån- syn till den uppfattning, man sjalf har i fråga om riktigt eller oriktigt anvåndande af e- och a-ljud, i en stor mångd fali låmnade i fullkomlig ovisshet om det ”ratta” eller blefve rent af missledande for antingen ett stort mindretal af Sverges innebyggare (t. ex. upplånnin- gar) eller (om man orimligtvis betraktade uttalet i Uppland såsom det riktiga) for det vida ofvervågande flertalet (Vestgotar m. m.). I alla de forslag till ordnandet af å-ljudets teckning, hvarom jag tagit kannedom, forekomma, hvilket år mycket naturligt, en mangel tydligen på tycke och smak grundade undantagsbeståmmelser och foljaktligen stora inkon- seqvenser. Hårmed år ej sagdt, att det ej varit och år behofligt att forenkla å-ljudets teckning.



XITTJag anser det- i hog grad olampligt, ja, alldeles orimligt att vid uppstållan- det af regler for å-ljudets teckning i ringaste man skilja mellan slutet och oppet å-ljud — hvilket ej ar detsamma som att skilja mellan långt (slutet eller oppet) och kort å-ljud. Uttalet ar namligen med hansyn till anvandandet af ifrågavarande talljud, åtminstone med afseende på långt slutet och långt Oppet å-ljud, i allra hOgsta grad vacklande (fullt ut lika vacklande som i fråga om kort slutet och kort oppet u-ljud, eller slutet och oppet o-ljud i mycket hogre grad an med afseende på slutet och Oppet a-ljud). Och de fiesta torde, kanske till en del just darfOre, så litet sarskilja dessa Ijud, att de ej lagga marke till huruvida en person, med hvilken de samtala, i namda afseende har alldeles samma eller mycket olika uttalssatt (hvaremot en hvar lagger marke till, huruvida en person, med hvilken han talar, anvander samma eller annat a-ljud vid uttalandet af t. ex. slutordet i uttrycket ”en raf med yfvig svans”). Jag kan firma. det begripligt, att stafsattsreformvanner i vår tid kunna vara af olika mening med hansyn till huruvida man bOr fororda t. ex. skrifsattet såva eller sova, men alls icke, att menings- skiljaktigheten i detta fall kan vara beroende af olika uppfattning i fråga om huruvida det ifrågavarande ordet bOr anses ihnehålla slutet eller Oppet å-ljud.Lika olampligt, som jag på anfOrda skal anser det vara att vid uppstallande af regler for å-ljudets teckning ej betrakta. slutet och Oppet å-ljud såsom ett och samma talljud; lika olampligt, nej, ånnu olampligare anser jag det vara, under fOrutsåttning af att t. ex. sj i sjal afvensom sch i (tusch sages beteckna sje-ljud, att ej som sje-ljud betrakta hvad som år tecknadt t. ex. med rs i vers och borste, enligt dessa ords vanliga uttal.1

1 Af det hår sagda foljer tydligen icke, att jag for min del beståmdt yrkar. att å-ljudet ofverallt skall tecknas 
lika, eller att t. ex. slutljudet skall tecknas i fars på samma sått som i page; ej haller, att jag ej antager, att (enligt 
det vanligaste såttet att uttala fars och fart) rs i fars kan anses beteckna ett talljud, som iorhåller sig till rent s- 
Ijud ungefår på samma siitt som det, som år tecknadt med rt i fart, forhaller sig till slutljudet i fa(.

2 hvilket nåmde forfattare kaliar s2, hvaremot han med s3 betecknar hvad jag kaliar hårdt sje-ljud.

Mark, att långt å-ljud enligt mångas uttal alltid år slutet (i t. ex. sofva, furstehof, 
stenkol, fosterson lika val som i gåfva, fiskhåf, blomkål, vattensån), medan många andra, bland hvilka kanske ej två kunna uppletas, som uti ifrågavarande punkt kunna sågas hafva lika uttalssatt, på det mest regellbsa sått umgås med "långt slutet” och "långt oppet” å- Ijud. Forfattaren anvander (hvilket långt ifrån år någon individuel egendomlighet) slutet, å- Ijud vid uttalande af t. ex. gåfva, blomkål, verbalformen åt, stå, våda, råd, klåda, måla, 
gråta, tråna, stål, våning, sån, men oppet vid uttalande af t. ex. sofva, stenkol, partikeln åt (såsom fristående eller såsom sammansåttningsled, t. ex. framåt, utåt), slå, låda, nåd, knåda, 
håla, tåla, låta, låna, boning, son. (På hvad grund vill man påstå namda sått att uttala ett eller flera af ofvannåmde ord vara oriktigare eller riktigare ån ett annat?) — Mark 1) att uttalet endast i några få. fall (t. ex. blåst) år vacklande i fråga om långt (slutet eller oppet) och kort «-ljud, 2) att sannolikt enligt det vida ofvervågande flertalets uttal kort å-ljud alltid ar oppet, då det omedelbart efterfOljes af långt eller fOrkortadt konsonantljud (ej t. ex. i byrå, byrån).Med hånsyn till s/e-ljnden vill jag hår anfora foljande: Jag bor forst namna, att jag for min del kaliar a) lent sje-ljud (= ”sje-ljud som tungspetsljud”) hvad som t. ex. år tecknadt med rs eller rrs i vers, fors, borste, mårs, herrskap, fars, Lars, enligt dessa. ords vanliga uttal, b) hårdt sje-ljud (= ”sje-ljud såsom tungryggsljud”) hvad som t. ex. år tecknadt med sj i sjal, enligt detta ords vanliga uttal. — I "Svensk språklåra af Eugéne Schwartz och Adolf Noreen. Forstå haftet” (Se Bih. I, sid. XXIV) synes forf. till Fsl. A (hvilken, i forbigående sagdt, i sina råttstafningsregler ej skiljer mellan slutet' och oppet å-ljud) antaga, att ”lent” sje-ljud2 endast forekommer, dår sje-ljud har ett sådant låge, i hvilket det for narv, tecknas méd en bokstafsfbljd, som borjar med r och slutar med s, afvensom i ordet marsch 



XIVoch dess hårledningar.1 Men hvad rimlig grund kan anforas for ett dylikt antagande? På angifna stalle i namda språklåra anfores som exempel på tecknandet af hårdt sje-ljud (= s3) bland andra orden rysja, affisch, brosch, dusch, galosch, kalesch-, nisch, punsch, klatsch, pascha, 
revanche, bagage, barege, ekipage, fastage, kurage, loge, page, plantage, manege. Alla, dessa ord innehålla enligt m'itt och många andras (att doma af røn erfarenhet skulle jag vilja saga: det vida ofvervågande flertalets) uttal alltid lent sje-ljud, d. v. s. alldeles samma talljud, som år tecknadt med rs i vers, korsa, fors o. s. v. ' (Mårk, att enligt mitt och många andras, flertalets?, uttal a) hvad lydeisen angår, alls ingen skillnad finnes mellan t. ex. fors och force och alls ingen annan skillnad t. ex. mellan Lars och page eller mellan det obdjda ordet kurs och dusch, ån att det ena ordet ej har samma begynnelseljud som det andra, 
b) sje-ljudet år hårdt i ske och for ofrigt i hvarje fali såsom ett ords begynnelseljud afvensom i t. ex. besked, afsked, afsky m. m., m. m.. men lent i kanske, c) det forstå sje-ljudet hårdt, det andra lent i t. ex. decharge.) Många torde i likliet med mig vara ovissa om huruvida de ej den ena gången anvanda ”hårdt”, den andra ”lent” sje-ljud vid uttalandet af t. ex. 
ingeniør, religiøs, passagerare, månniska m. m. Många anvanda alltid hårdt (i likhet med mig), många alltid lent sje-ljud vid uttalandet af t. ex. nation, passion, invention, mission m. m. (Efter min erfarenhet år det ingalunda alldeles ovanligt, ej ens bland allmogen. att lent sje-ljud = s2, enligt i barndomen inlårdt (således ej tillkonstladt) uttal, anvåndes såsom ords begynnelseljud, t. ex. vid uttalandet af sjal, sjo, stjdla, sked, skida, charmant.)

1 Mark, att rrx i t. ex. barr-t (af barr), barrskog (enligt allas uttal vid vårdad låsning och mbjligen åfven 
i hvardagstal) betecknar Ijudfoljden rs, ej sje-ljud.

2 Till stiid for detta påstående skulle forf. kunna åberopa det forhållandet. att han — hvilken, såsom han har 
full anledning att tro, varit den forste, som offentligen uttalat den meningen (forst i en år 1863 utgifven lårobok i 
modersmålet) att rs borde anses beteckna ett talljud. sje-ljudet, i t. ex. kors, bors — då han (genom aktgifvande på 
eget oeh andras uttal) ledde sig till denna åsigt, sakerligen aldrig bort talas om, ån mindre idkat <ljudfysiologiska» studier.

3 I en svensk råttstafningslåra bor enligt min mening ej talas om t. ex. en konsonantbokstaf skall enkel- eller
dubbelskrifvas, då den skall tecknas fråmfor bokstafven j, utan i stållet angifvas, når ett konsonant-Zfwd! skall dub-
belskrifvas eller enkelskrifvas, då det omedelbart efterfoijes af yljudet.

I Fsl. A nåmnes icke ett ord om sje-ljudets tecknande i de fail, dår det for nårvarande tecknas t. ex. med rs, oaktadt dess forfattare tydligen vill, att man skall skrifva 
fors, ej fosj. Grundar sig tystnaden i detta fail på den tanken, att man ej med ”ljud- fysiologiska finesser” bor fbrbrylla allmånheten, så saknar den enligt min mening giltig grund. For hvar och en, som t. ex. uttalar Lars och page på samma sått som forfattaren gor (i likhet med alla andra eller åtminstone med flertalet) bor det vara tydligt nog, åfven om hans ora ej skårpts genom Ijudfysiologiska forskningar, att rs i Lars betecknar detsamma som ge i page? Det bor foljaktligen anses vara forvillande, att ej ett ord nåmnes i en råttstafningslåra darom, att sje-ljudet i vissa fali bor tecknas med en bokstafsfoljd, som borjar med r. — Man mårke, att det i fbljd af uttalets vacklande i många fali mellan anvån- dande af sje-ljud eller en talljudsfoljd år svårt att uppstålla for alla tydliga och beståmda regler 1 fråga om hvad som bor skrifvas efter ett vokalljud, som ej afslutar en samman- såttningsled och enligt allas eller somligas uttal omedelbart efterfoijes af sje-ljud. Enligt mångas (flertalets eller mindretalets) uttal betecknar t. ex. rds i vardshus, liksom rids i veridslig, 
rge i decharge, rt i tertial, ti i nation och sti i kongestion, endast ett talljud: sje-ljud. Enligt andras uttal betecknar rds i vårdshus (liksom rids i verldslig) Ijudfoljden rds; rsch i marsch, liksom rge i decharge, r-ljudet jåmte efterfoljande sje-ljud; rt i tertial Ijudfoljden rts; ti i na
tion t-ljudet jåmte efterfoljande sje-ljud; sti i kongestion Ijudfoljden st jåmte efterfoljande sje-ljud. (Mårk ock, att enligt det allmannaste uttalet s i barnslig betecknar lent sje-ljud.) — På tal om sje-ljudet kan jag ej underlåta att hår anmårka, att det måste anses som en ej ringa inkonseqvens att i enlighet med Fsl. A yrka, att man i strid med det nu allmannaste bruket skall skrifva t. ex dssja, vyssja, (affissj) i st. f. dsja, vysja, men fortfarande som hittiis t. ex. korsa, versar, fors (ej korrsa, verrsar, forrs), d. v. s. att sje-ljudet skall "dub-1 belskrifvas”, t. ex. då det omedelbart efterfoijes af konsonant-ljud, om det tecknas med sj, men ej om det tecknas med rs — en inkonseqvens, som svårligen kan uppkomma, om man i st. f. att tala om konsonant-kÆ$A?/rø-.s enkel- och dubbelskrifning i stållet talar om kon- 
aonant-ljuds enkel- och dubbelskrifning.8 Anser man tydligheten kråfva, att man skrifver t. ex. dssja i st. f. dsja, bor man vål också anse tydligheten kråfva, att man skrifver t. ex. 
korrsa.



XVForslaget, att man i hvarje fall skall enkelskrifva konsonantljud, som skall tecknas omedelbart fore s-ljud, som afslutar en stafvelse (Se Fsl. A) synes mig långt ifrån vålbetånkt. Det kan omOjligen med hansyn till tydligheten vara låmp- ligt att skrifva t. ex. en genitivform, som bildas af talt, dagg, slagg, vågg, siil eller syil alldeles lika med en genitivform, som bildats af tal, dag, slag, vag, sil eller 
syl, eller att skrifva t. ex. ”jårnvågsvurm både for att beteckna vurm for jårnvå- gar” och "vurm for jilrnvaggar”. Då jag lamnar åsido enkel- eller dubbelskrif- ning af konsonantljud, som omedelbart foregås af a-ljud (hårom se foljande afdel- ning), eller å-ljud, tecknadt med o, anser jag for min del, att det nuvarande bru- ket i afseende på enkel- eller dubbelskrifning af konsonantljud, som år nåst sista talljudet i en stafvelse, hvilken åndas med s-ljudet, bor bibehållas i fråga om ord, som åro genitivformer i egentlig mening och dessutom for tydlighetens skuil i hårstamningen af vissa enskilda ord (t. ex. vågg, syil, siil); men att man for ofrigt (i enlighet med Fsl. A) — till underlåttande af råttskrifningen — bor yrka enkelskrifvandet af konsonantljud, som omedelbart efterfoljes af s-ljudet såsomen stafvelses slutljud; t. ex. "sådant tags latt åsido”, "rummet fyls med vatten (jåmf. "rummet fyldes med vatten”), begrepsmåssig, brunskarfC. 1- ■ Jag anser att alla, som i narvarande tid ifra jor reformerandet af vdrt 
stafsatt, i forstå rummet hiira påyrka antagandet2 af foljande skrift agar: 1. I hvarje fall må Mjudet skrifvas med (enkelt eller dubbelt) t, >ljudet med j, v-ljudet med 
v, t. ex. ”ett diskat barn”, rott i st. f. rodt, hårt i st. f. hårdt, brett i st. f. bredt, 
jenom i st. f. genom, galje i st. f. galge, fårj i st. f. fårg, juga, jdrta i st. f. hjårta, 
jup i st. f. djup, juta i st. f. gjuta och Ijuta, hava i st. f. hafva, avund i st. f. afund, vila i st. f. hvila, vilken i st. f. hvilken, ”vad vill du”? i st. f. "hvad vill du”? 2. Å’«/7-ljudet må i intet fall tecknas med g, såsom i agn, vågn, utan i stallet med ng eller ny bokstaf. 3. ^/e-ljud, som ej omedelbart foregås af ett vokalljud, efter hvilket bokstafven r enligt nu gållande skrifsått skall tecknas (t. ex. faders, resurs, herrskap) må ofverallt tecknas på samma sått (med sj eller ny bokstaf). 4. JC-ljudet må i de fall, dår det for narvarande alltid eller ofta tecknas med g, framdeles tecknas enligt foljande regler: a. Det må tecknas 1) då det omedelbart efterfoljes af s-ljudet med g, dar det for nårvarande så tecknas; t. ex. alla slags månniskor, slagsmål, 2) med g (eller kf då det skall tecknas framfor t och fOljer omedelbart efter det enda eller sista vokalljudet i en bojd form af ett adjektiv eller verb, hvars grundform efter det enda eller sista vokalljudet har g- Ijudet (t. ex. hogt, lagt, l)leklagt — eller hokt, lakt, blcklakt). h. I ofrigt må en Ijudled, som for narvarande tecknas med g, skrifvas 1) med k, om den enligt allas uttal innehåller k-ljudet, 2) med g, om den enl. allas eller somligas (flertalets el. åtmin- stone mångas) uttal (vid vårdad låsning) innehåller g-ljudet, enligt andras k-ljudet i t. ex. ansikte, forsiktig, viktig, endråkt, loftåkt, slakta i st. f. ansigte, forsigtig, vigtig, endragt, loftågt, slagta; — hogtid, hoyfård. Blifva ofvanstående skrifregler

1 Det forefaller mig litet egendomligt, att någon, som yrkar, att man till «undvikande af tvetydighed bor 
stadga, att å-ljudet skall undantagsvis skrifvas mod o framfor långt t-ljud i «blott en gång» och goti = godt (i fråga 
om ifrågavarande ord finner jag for min del »tydligheten« ingalunda kråfva någon undantagslag) kan vilja att man 
skall skrifva t. ex. «en vågs bred« for att beteckna både »bredden af en våg* och »bredden af en vågg*. (I forbigåen
de denna fråga: Hade det ej varit riktigast att såga, att man vill, att å-ljudet skall skrifvas med o i de ord, som nu 
skrifvas sålunda: blott, godt, af samma skål, som man vill, att t. ex. n-ljudet skall fortfarande enkelskrifvas i din, in 
och an m. m.'?)

utom mbjligen flir ett och annat frammando ord.



XVIantagna, så år det enligt min mening jåwfbrelsevis af mindre vigt, huruvida i Of- riga punkter inom råttstafningens område, dår åndringar kunna vara behOfliga, status quo bibehålles eller icke — om blott ingen forandring åvågabringas, som råtteligen vore att betraktas snarare som en fOrsåmring an en forbattring af det bestående. — Hvad som enligt min mening nåst antagandet af ofvanstående skrifregler bor i fråga om stafsåttets reformerande framfor annat påyrkas, år, jåmte antagandet af enklare och bestamdare regler i fråga om å- och «-ljudens teckning, ån som nu kunna uppstallas vare sig efter den ene eller den andre nutida fOrfattarens skrifsatt, 1) att1 «w/-ljudet ofverallt skall tecknas på samma sått: med ng eller ny bokstaf, 2) att1 A-Ijudet, dår det ej bOr tecknas med g, skall ofverallt tecknas med (enkelt eller dubbelt) k och s-ljudet ofverallt med (enkelt eller dubbelt) 
s; t. ex. saks i st. f. sax, lakks i st. f. lacks, kvinna i st. f. qvinna; sypress, sylin- 
der, sivil, of fiser, aksie (1. aktsie), profetsia, trapetsium, restansier, soolog, basar i st. f. cypress, cylinder, civil, officer, aktie, profetia, restantier, trapezium, zoolog, bazar. Jag haller dock for min del ej str ivrigt på att anvåndandet af ck i st. f. kk skall afskaffas, ehuru konseqvensen tydligen fordrar det.

1 utom mojligen for ett och annat fråmmande ord.
2 Man har fullt ut lika mycket skal att antaga, att k-ljud finnes i t. ex. blygt, som att f-ljud finnes i groft; 

vid uttalandet af t. ex. hijgt, sagt, lagt frambringar val ingen månniska något g-ljud.
:1 Ingen, som ej anvander ett konstladt uttal, uttalar nkt i punkt annorlunda ån ngt i tungt, gns i vagns an

norlunda ån ng i slangs. Riktigt låter t. ex. Anna Maria Lenngren ordet adjunkt rimma mod ungt (Se «Grefvin- 
nans besok»). — Mark, att k ingalunda bor anses vara stumt i t. ex. siinks, tanks (jåmf. sangs och tangs).

4 Man kan naturligtvis lika val såga, att i punkt t-ljudet år tecknadt med kt, som att ång-ljudet år teeknadt 
med nk.

Jag kan ej fatta, att någon kan vilja, att man skall skrifva t. ex. ungn i st. f. ugn, 
vangn i st. f. vågn, men fortfarande som hittilis t. ex. unken, tånka (ej ungken, tångka). År det'låmpligt att på så inkonseqvent satt "ansluta sig till det bestående”? — Bor man yrka, att man skall skrifva t. ex. groft, styft, graft, behoft eller att man skall skrifva grovt, styvt, 
gravt, behovt; att man skall skrifva t. ex. blygt, trogt, hbgt, sagt, lagt eller att man skall skrif- va blykt, trokl, hold, sakt, lakt? Jag for min del vill ej beståmdt opponera mig emot att man i och for ”anslutning till det bestående” (på sådant sått tillåmpar "sammanjamknings- grundsatsen”, hvarom se hår nedan) att man antager skrifformerna groft, styft o. s. v., 
blygt, trogt, hbgt o. s. v.; men nog tror jag, att, om den tid kommer, då man allmånt får låra sig att skrifva grov och groft, hog och hbgt, många skola finna det i hog grad inkonseqvent att teckna den efter vokalljudleden foljande konsonantljudleden annorlunda i groft ån i grov, men i hbgt på sammasatt som i hog.2 Jag anser, att det ej vore olampligt att foreslå foljande regel: Den Ijudled, som omedelbart efterfoljes af den enda eller sista t-ljud- leden i en stafvelse, som åndas med t-ljudet eller Ijudfdljden ts, må tecknas 1) med f, om den innehåller f- eller (enl. somligas uttal) v-ljudet, 2) med k, om den innehåller k- eller g- Ijudet. — Bor man såsom "stum” betrakta bokstafven n i t. ex. vagns, "till gagns”, vagns- 
hjul, bokstafven k i punkt, adjunkt, distinkt, blankt, tånkt? Såvida man antager, hvilket man bor antaga, att intet n-ljud forekommer i slangs, intet Zt-ljud i tungt, och dårtill antager, att allas eller det vida ofvervågande flertalets sått att vid såvål låsning som i vårdadt hvar- dagstal framsåga ett ord, år att betrakta såsom riktigt uttal af ordet,3 bor man ovilkorli- gen jakande besvara denna fråga. Och besvarar man frågan jakande, måste man anse, att man i en rattstafningslåra bor 1) om man vill, att fortfarande som hittiis skall skrifvas t. ex. vagns, punkt, tånkt, sårskildt angifva, når "stumt” n eller k skall anvåndas vid tecknandet af ång-ljudet (eller ett s- eller t-ljud, som emellanåt foljer efter detsamma),4 2) eller, i motsatt fall, uppstålla en regel, lydande ungefår sålunda: Man må ej anse a) n-ljud forekomma mellan aw/-ljudet och s- eller Mjud, som afslutar en stafvelse, b) k-ljud forekomma mellan an^-ljud och' ett Mjud, som ej bOrjar en sammansåttningsled. Enligt de allra flestes uttal finnes A-ljud i t. ex. funktion, interpunktion lika litet som i pension; jag anser dårfor lampligt att i råttstafningslåran såga, att k-ljud ej bor anses forekomma mellan ång-ljud och 



XVIIsje-ljud, som ej borjar en sammansåttningsled. — Yrkandet, att skrifsåttet lugnt skall ut- bytas mot lungt, skrifsåttet funktion mot fungsjon (Se Fsl. A), måste forefalla ej så litet inkonseqvent, då det framstålles af en, som vill, att man fortfarande som hittiis skall skrifva punkt, tankt, vagns o. s. v. Ser det mycket ”besynnerligare” ut att skrifva tdngka, men tangte, vangn, men vangs, ån att skrifva t. ex. lungn, men lungt, bred, men brett, 
trogen, men troget, fylla, men fylde? — Man må hysa hvilka åsigter som hålst, grundade på "Ijudfysiologiska forskningar’’, i fråga om hvad g råtteligen må anses beteckna i t. ex. 
blygt afvensom i fråga om huruvida ng bor anses i tungt beteckna alldeles detsamma som i 
tung och tyngd — i en råttstafningslåra, afsedd att for allmånheten vara till ledning vid rått- stafningen, bor man antaga (och vål åfven tillkånnagifva, att man antager), det g betecknar 
ett talljud i t. ex. blygt (enligt somligas uttal å-ljudet, enligt andras p-ljudet); lika vål, att 
ng betecknar ång-ljudet i både tung, tungt och tyngd (om ock ej samma «;^-ljud i tungt som i tung) som att t. ex. d betecknar d-ljud i såvål dom (dår det betcknar "rent” d-ljud) som i barndomen (dår det åtminstone enligt det allmånnaste uttalssåttet betecknar "orent” (tjockt) d-ljud). Det forhållandet, att slutet och bppet «-ljud bfverallt, åtminstone hvad rent svenska ord angår, tecknas med en och samma bokstaf, medfor tydligen i många fali olagenheter (Se ofvan, B. 3:o) hvad råttlåsningen angår — olagenheter, som dock sakerligen ej åro storre ån de olagenheter, som skulle uppstå i foljd af uttalets vacklande genom inforandet af en sårskild bokstaf for ettdera af ifrågavarande Ijud. De fornåmsta olagenheterna af namda fbrhållande torde kunna afhjålpas genom att, ungefår så, som fbrf. foreslår i sin hårnedan framlagda råttstafningslåra, 1) gifva dubbelskrifningen af konsonantljud, som omedelbart fbregås af kort vokalljud och efterfoijes af konsonantljud, storre utstråckning i fråga om konsonantljud, som omedelbart fbregås af a-ljud (liksom i fråga om konsonantljud, som foregås af å-ljud, tecknadt med o), ån i fråga om konsonantljud, som fbregås af annat vokalljud,1 2) genom att i vissa fali såtta tecknet ' bfver eller "stumt” h efter bokstafven a, då den skall anvåndas for att beteckna långt eller forkortadt a-ljud [t. ex. ”verlds-d<wi" eller ”verlds- 
dahm”, till skillnad från "vatten-daw”. — Man mårke, att, hvad lydeisen angår, skillnaden mellan t. ex. skyld (af skyla) och skyild (af skylla) eller skylde (af skyla) och skyllde (af sky] la) eller livild och vild år jåmfbrelsevis fbga betydlig, åtminstone i fortlopande tal mycket mindre mårkbar ån skillnaden mellan t. ex. skyla och skylla, hvila och villa, men att skillnaden mellan t. ex. det med v-ljudet borjande ordet i uttrycket "detta vals fbljder” och det med samma talljud borjande ordet i uttrycket "hon dansade blott en vals” ar fullt ut lika stor som skillnaden mellan t. ex. boten och botten, lotsa och låtsa, flit och flytt. [Dåremot år enligt det allmånnaste uttalssåttet skillnaden mellan såttet att uttala akt i rakt och i 
makt ej storre ån skillnaden mellan såttet att uttala ikt i rikt och plikt]2 — Nyttan med hånsyn till tydligheten daraf, att enligt nuvarande skrifsatt m-ljudet ej ar likståldt med j-ljudets i fråga om enkel- eller dubbelskrifning, måste anses mycket ringa, då m-ljudet, om man undantager, att en ocb annan for tydlighetens skuli skrifver lamm, damm, ramm = ett slags fartyg, i intet fail dubbelskrifves, då det efterfoijes af vokalljud, som ej borjar en sammansåttningsled. [Mark inkonseqvensen af att skrifva t. ex. simma, men sam; 
strbmma, men strom; skrammel, men skramla; amma, men amsaga — då man skrifver t. ex. katten och katt, vatten och vattna, kanna och kannmått. Kan man rimligtvis påstå, att tydligheten i hogre grad kråfver dubbelskrifning af w.-ljudet i stromma, an i strom?] Mitt 

1 Man mårke, att bruket i fråga om onkel- eller dubbelskrifning af långt Z-ljud efter a år och långo varit vaek- 
lande i flera fail (t. ex. all var 1. alvar, allmoge 1. almoge, aldrig 1. alldrig, enfoldig 1. enfalldig, alhnosa 1. ahnosa, 
vallnio 1. valmo); att tydligheten lika mycket kan anses fordra t. ex. att man skrifver hallt — haltande, som att man 
skrifver kallt (och ej enligt regeln kalt).

2 Mark, att kort a-ljud a) enligt somligas uttal alltid år tippet, b) enligt mångas (dåribland fbrf:s) uttalssått 
år slutet, i alhnånhet alltid, då det tydligen år forkortadt och tillhbr en med s-ljudet slutande stafvelse (t. ex. i bo
stadsbrist, hafsvind; men ej i t. ex. sbnda’ns = søndagens) och dessutom alltid, då det efterfoijes af g-, k- eller 
ång-ljudet och Ijudfoljden rt (t. ex. agg, dagg, bragd, akta, vågn, klang, svart, åfvonsom vanligen, då det efter
foijes af st och år andra Ijudet i ordningen i en stafvelse, som borjar med f- eller k-ljnd (i t. ex. fast, fastlag, fastån, 
kasta, inkast; men ej i t. ex. pråstkast = pråstklass, fastage, kastanj).

3 Man mårke a) att ett af vokalljud omedelbart foregånget j-ljud, som enligt nu gallande skrifsatt skall teck
nas med j och ej borjar on sammansåttningsled, alltid fbregås af kort vokalljud — liksom ång-ljudet, som omedelbart
fbregås af vokalljud. b) att v-ljmlet enligt mångas uttal alltid sir kort (det år vacklande till qvantiteten i t. ex. ståfvel, 
skroflig).3



XVIIIforslag i fråga om enkel- eller dubbelskrifning af m-ljud, hvilket forslag åsyftar forenkling af nuvarande skrifsatt utan uppofiring af tydligheten, grundar sig på det antagandet, att m-ljudets likstållande med j-ljudet skulle, ehuru visserligen endast i ringa mån, bidraga till minskande af tydligheten, ’ och att åter m-ljudets likstållande med t. ex. Ijuden b, cl, f, g o. s. v. skulle, till en del i foljd af nttalets vacklande,1 medfora nya svårigheter i afseende på råttskrifningen. [Att jag vill, att man skall skrifva omarma, samordna, framåt, beror dåraf, att jag anser, att man i fråga om tecknandet af de ideligen forekommande partick- larne om och fram och prefixet sum kan utan olagenhet sluta sig till det bestående. Men vill en nystafvare, att man, i strid mot en af honom uppståld ”allmånregel”, skall skrifva 
framåt och framom, ej frammåt och frammom, bor han också for konseqvensens skuli yrka, att t. ex. m-ljudet alltid må skrifvas enkelt, då det år tredje Ijudet i en stafvelse, som bor- jar med Ijudfoljden fra.] Jag ogillar ej beståmdt forslaget (Se Fsl. A.), att det nuvarande skrifsåt- tet bibehålles i fråga om sådana ideligen fbrekommande ord som den, min, din o. s. v.2 Dock anser jag, 1) att pronomenet man och den med detsamma lika lydande substantivformen bora skrifvas lika (hålst båda med dubbelt n), icke dårfore, att de båda ifrågavarande orden egentligen åro samma ord (faktiskt aro de sårskilda ord),3 utan dårfore att det senare, i syn- nerhet om dess fbrekomst i sammansåttningar tages i beråkning nåstan anvåndes lika ofta som det senare; 2) att man borde yrka, att n-ljud såsom andra Ijudet i ordningen i en stafvelse, som borjar med i-ljudet, antingen skal! i hvarje fall skrifvas enkelt (ine, inan, lik- som inom, inuti) — hvilket' ej skulle medfora ringaste olagenhet, halst som n-ljudet i detta låge i hvarje svenskt ord foregås af kort vokalljud — eller ock skrifvas i ofverensstammelse med den allmånna regeln; 3) att antagandet af den regeln, att n-ljud såsom slutljud i partickeln och prefixet an skall tecknas enligt de allmånna reglerna (t. ex. ”af och ann”, 
annlag, annordna o. s. v.) skulle medfbra ej ringa låttnad i afseende på råttskrifningen. — [Man må ej fbrestålla sig, att en nyborjare, som "fått veta, att n-ljudet skall dubbelskrifvas vid tecknandet af en stafvelse, som består af Ijudfoljden in eller Ijudfoljden cm och utgbr ett sårskildt ord eller en vanlig sammansåttningled eller ett prefix, och inhåmtat en på vanligt sått formulerad forklaring på prefix (enligt hvilken han visserligen bor inse, att t. ex. 
be år prefix i bekriga och o i ovan, men ej rimligtvis kan antagas begripa, att begynnelse- stafvelsen år prefix i t. ex. fdrtrdffllg, besked, ertappa, anlete) skall dårigenom inse, att n skall enkelskrifvas i antag, anhang, anlete, foranlåta, ansikte, indlfcor, inom o. s. v.]4 — I fråga om enkel- eller dubbelskrifning af konsonant i punkter, som ej i det foregående (i denna af- delning och i afdelningen B.) blifvit sårskildt afhandlade, sinter jag mig i det nårmaste till Fsl. A. — Antagandet af den regeln, att konsonantljud skall dubbelskrifvas alltid och endast, då det år langt (att man t. ex. skall skrifva kolid, kosst, plikkt o. s. v.) skulle enligt min mening, for hvilken jag i detta afseende ofvan delvis angifvit skål (se II. A.), medfora ”nya” svårigheter med hånsyn till råttstafningen.3

1 Mark, att det sista eller enda m-ljudct enligt somligas uttal ar långt, enligt andras kort i t. ex. egendom, 
ungdom, trolddom, tacksam, sållsam, stillsam, omdome, furstendiime, lagtima, wtima.

Mmimårke, att M-ljudet uttalas ån kort, iin långt i t. ex. från, ensam, enstemmig, envis.

!l Många ord liafva småningoni. man kunde saga, splittrats (sonderfallit ’) i tvånne eller flora, sårskilda. ord. 
Man anser (se bland annat olika stiilion i J. II Rydqvists »Svenska språkets lagar:) t.. ex. a) att shitsta frelsen'i hvart- 
dera af orden grannldt, olat, spannmål, vadmal innehåller ett (i gnnnnalsvenskan till uttalet vacklande) enstafvigt ord. 
och att slutstafvelsen egenti. innehållersmnma ord igrrennlåt som i olat, i spannmål som i vadmal; b) att dot nusven- 
ska maskulina substantivet lag (forekommande i «en ny lag». «gamla lagar®) och det nusvenskancutrala substantivet lag 
(forekommende i t. ex. uttryckon »sådant var hans lag», «allting år i godt lag», <ett lag af stenar») egentligen åro ett 
och samma substantiv: att det lorra uppkominit dåiigcnom. att den neutrala substantivformen lag, anvånd i 
vissa uttryck i plural mening«, slutligen uppfattats såsom anvånd i singnlar mening: c) att fårdas oeh fålas 
(= fora vasen) egentligen åro olika uttalsformer af samma ord (liksom t. ex. tordyfrel oeh torndy fvel), af hvars sår
skilda betydelser somliga kommit att fåstas utoslutande vid don senare formen: dj att vågnar i sjålfva vårket år en 
gammal bo.jd form af substantivet våg (i gammalsvenskan vågher). Man biir tydligen anse. t. ex.,'verbalformen r&r, 
anvånd i uttrycket »jag rår ej fiir det» (man såger oeh skrifvor aldrig: «jag råder ej flir det») såsom en bbjd form af 
ett verb med grundformen rå (bildad genom forkastning af råda) och ej som en form af verbet råda.

' Svika mig ej mina anteekningar, skref Geijer alltid innom.
Det år med tanke på att råttskrifningen biir, såvidt det kan sko utan fiirfång fiir tydligheten, underlåttas så 

mycket som miijligt, som jag (delvis i strid mot l'sl. A.) foreslår: a) att man skall skrifva profesorer, sitop, tittet i 
st. f. professorer, sittopp, iittut. [»Drager man sig» ej fiir att skrifva fylla, men fylde, skepp, men skepsankare, 
portrått, men portråtera; hvarfor skulle man då draga. sig fiir att skrifva t. ex. professor (diir s-ljudet år långt),



XIXMed hilnsyn till anvfindandct, i enlighet med allas eller mångas skrifsatt i nårvarande tid, eller icke-anvandandet af d eller t vid tecknandet af en stafvelse (i från franskan ej lå- nade ord), som enligt allas eller mångas uttal vid låsning eller i dagligt tal eller i båda dessa afseenden ej innehåller d- eller Mjudet, anser jag 1) att tiden for lange sedan varit inne att forklara icke-anwinda.ndet af d eller t vara det enda riktiga eller åtminstone tillå- tet i de af mig i mitt nedanstående forslag till rattstafningslåra angifna fallen (att forklara t. ex. att man hor eller kan skrifva ”roja nim” i st. f. ”rodja rum”, utldnsk i st. f. ut- 
låndsk, blanning i st. f. blandning, bråska i st. f. brådska, fragga i st. f. fradga), 2) att i of- rigt tiden ånnu ej synes mig vara inne att uti ifrågavarande fall andra det "bestående”. — Uår må anmårkas foljande: Det verb, hvars grundform allmånnast skrifves sålunda: rodja, men i ej få, aldre och nyare, skrifter (t. ex. Anders Fryxells) har foljande utseende: roja. — detta verb fdreter, enligt flertalets sått att skrifva dess sårskilda former, på pupperet en alldeles allenastående oregelbundenhet i vårt sprak. Afser man åter allas eller det ofvervågande flertalets uttal af detta verbs former, åtminstone i samtalsspråket, år dock hvarje fonn af detsamma alldeles lika med motsvarande form af raja. = uppenbara, och således det ifrågavarande verbet fullkomligt regelbundet. Oregelbundenheten med afseende på detta verb med hånsyn till det allmannaste såttet att skrifva dess former kan sagas bestå dåri, att formerna for imperfektum, supinum, participium perf. och formen for 2 pers. sing. i imperativus skrifvas i bfverensståmmelse med allas eller flertalets uttal, i nårvarande tid, men de bfriga formerna i bfverensståmmelse med det uttal, som for lång tid sedan var allmånt både vid låsning och i dagligt tal. Imperfektformen rojde i st. f. den gamla formen 
rodde uppkom tydligen forst då, når i dagligt tal allmånt eller nåstan allmånt sades roja i st. f. rodja; aldrig har någon månniska skrifvit eller sagt stojde i st. f. stodde, tydligen helt enkelt af det skål, att ånnu i dag ingen månniska såger sieja i st. f. stodja (men vål såges i mindre vål vårdadt tal sto i st/ f. stodja).1 En och annan grammatiker har sokt att gora slut på den "monstrbsa” oregelbundenheten af meranåmda verb genom att helt enkelt forklara, att rodja, heter i imperfektum rodde, ej råjde — en, som mig synes, från ofbrmå- ga att forstå "tidens tecken” inom språkets verid hårstammande forklaring, hvilken jag anser vara ungefår jåmgod med ett påstående, som hade foljande lydelse ” Vådja hette for så eller så lång'’tid tillbaka i imperf. vadde; alltså heter vddja i imperf. vadde, ej 
vådjade”. Låtom oss såga: Intet verb må anses i pres, i nf. akt. hetå rodja; i st. f. rodja må skrifvas (och sågas) raja. [Mark, att ingen tvetydighet kan uppkomma dårigenom, att man låter det verb, som nu allniånnast skrifves rodja, till skrifsatt (och till lydelse) helt och hållet sammanfalla med roja = uppenbara.] — Man marke 1) att t. ex. Tegner låter bland- 
ning och morgoiiraiidninghmmA med sanning; att det enligt min mening bor, afven i fråga om låsning, anses tillhbra ett konstladt uttal att frambringå d-ljud (eller t-ljud) vid uttalandet af t. ex. blandning, vdndniug, uttåndxk, hundsfott, handske, brådska. m. m.; att ej få i nårvarande tid skrifva och att forr ofta skrifvits t. ex. blmming, forevdnnlng, utldnsk, brå
ska.; att det i sjalfva vårket år inkonseqvent att skrifva leds (af ledas) = hafva ledsamt, vantrifvas, men lyss (af lydens); att den i skrift sålian synliga imperfektformen låddes = låt- sade, forutsåtter bbjningsstammcn lå, ej bojningsstammen låt (jårnf. brå-s och bråddes; mot- as, mbttes.); att det år långt ifrån att ledsen, ledsatn, ledsnad for det ailmånna medvetan- det hafva tydlig gemenskap med adjektivet led eller det numora i prosa nåstan obrukliga, i poesi mycket sålla.n anvanda verbet ledas. [Mark, att de deponenta verbalformerna ledas 
men profesorer (dår s-ljudet år kort)?]; 11) att t. ex. slutljudet. vare sig att det tir långt eller kort, skal] dubbclskrifvas
i hvarje sådant med k-ljudet eller med 1 judfbljden tip slutando ord. hvars slutljml omedelbart fbregås af vokalljuil, som 
enligt allas uttal år kort (hvilket ej år fallet i t. ex. l'&rlck) — dock så. att jag anser, att från denna regel må undan- 
tagas. om man så vill. sådana. allmånt fbrekomniande ord. hvilkas slutljud under detta. århundrade af alla eller nåstan 
allmånt cnkelskrifvits (t. ex. biskop, fånrik). Man mårke, att af somliga slutljudet dubbelskrifvits i hvarje ord af 
ifrågav. slag' (t ex. tallrick. fiinrick. hejduek. konjack. briillopp). att, ehnrn det allmånt uttalas kort, liksom t. ex. t-ljudet i 
hundsfott, slutljudet allmånt eller nåstan allmånt dubbelskrifves i t. ex. pinsbaek, sehellack. hidock, (ett slags apa.), (ord, 
som vål ej bora anses vara 'sammansatta-: ord i svenska spriiket): att i alla rent svenska ord af ifrågavarande slag slut
ljudet år långt eller forkortadt; att, kanske till en del i foljd af nåinda omståndigheter. nybiirjare enligt min erfaren- 
het hafva synnerligen svårt for att urskilja. huruvida slutljudet bor anses vara långt eller kort i ett sådant med k- 
Ijudet eller Ijudfoljden åp slutande ord af namda slag, som ej har hufvudtonen på slutstafvelsen.

1 Vid betraktande af språkfbråndrandcts gang hos oss, sårskildt vid betraktande af den stora benågenheten att 
bortkasta. d- och t-ljuden i vissa lågen, kan man vara tåmligen viss om, att den tid varder kommando, då det «lcf- 
vande« svenska - riksspråkeb eger ett verb sto, mon ej ett verb stodja.



XXoch ledens bora betraktas som former af ett nastan "utdodt” verb, i hvars stalle anvåndes, for vissa betydelsor, (det annu ej såsom stådadt riksspråksord allmånt erkånda) verbet leds 
= less (uppkommet genom forkortning af ledas), eller andra nttryckssått, t. ex. ”vara led vid”, ”ej fordraga”.]D. Vore det låmpligt att infOra nya bokståfver? Jag anser, att denna fråga bør besvaras med ja, ehuru jag visserligen ej anser inforandet af nya bok- ståfver vara bland det allra angelågnaste af det, som bOr gøras till forbåttrandet af vårt stafsatt, och visserligen for min del ej bestamdt påyrkar detsamma. Jag anser, att det vore åndamålsenligt att infora 1) en sårskild bokstaf før s/e-ljudet, hvilkens namn borde Ijuda lika med det ord, som før nårvarandes tecknas sålunda : ske; 2) en sårskild bokstaf for ^’e-ljudet, hvilkens namn borde Ijuda lika med den med tje tecknade Ijudfoljden i ordet tje-ljud; 3) en sårskild bokstaf for (my-ljudet, hvilkens namn borde Ijuda lika med det ord, som før nårvarande tecknas sålunda: 
dug; 4) samt — under den forutsåttningen, att man vill, att «-ljudet fortfarande som hittills skall tecknas i vissa fali med å, i vissa fali med annan bostaf — en ny bokstaf før «-ljudet- hvilken borde kallas nytt å. Denna bokstaf borde, dår det ej i foljd af uttalets vacklande eller af annat skål kunde anses onødigt, an- våndas i st. f. o till tecknande af å-]jud, som man ej vill teckna med å. Jag tror, att ” allmånheten” — på hvars tycke åfven jag anser, att man bor fasta afseende, då det ”utan skada” kan ske — skall finna en ny bokstaf før något af ofvannåmda talljud antagligare, ju mer den liknar en bokstaf, som for nårvarande i många fail anvåndes for att ensam eller tillsammans med en eller flera andra bokståfver beteckna det ifrågavarande tal-ljudet. Jag anser på grund håraf, att det vore låmpligt foreslå att endast accent aigu eller ett annat skriftecken ofvantill ft. ex.~, *,') borde skilja a) ny bokstaf for sje-ljudet från bokstafven s, b) ny bokstaf for tje- Ijudet från bokstafven k, c) ny bokstaf før ång-ljudet från bokstafven n, d) ny bokstaf for å-ljudet från bokstafven o. T. ex. sina (sina, sina, sina) = skina 1. sjina; un = ung, unn = ugn; tanka = tanka, kora = køra, kedja = kedja, syskon = syskon, roffa, frossa. — Mången anser det utan tvifvel fullkomligt onødigt att infora nya bokståfver (och finner det rent af løjligt, att någon kan tycka, att det tjånar något till att man skall skrifva kbra i st. f. kbra), men en sådan mening kan svårligen omfattas af någon, som besinnar, hvilken stor låttnad — i oånd- lig grad uppvågande den lilla tilløkning i møda, det skulle medføra i fråga om inlårandet af alfabetet — inforandet af nya bokståfver for ifrågavarande Ijud skulle hereda barn, som skola lara sig att låsa: det vore ju før abecedarier lika lått att begripa, att ”såger”: ”kiir”; att ”sar” ”sager”: ” skilr”; att un såger: 
ung; loss såger: låss — som att t. ex. bilr såger: biir. — Det år tydligt, att det for namda kategori af ungdomar måste vara i høg grad forvillande och med- fora stora svårigheter att få erfara, att en viss bokstaf den ena gangen betecknar det talljudet, den andra gangen ett helt annat; att en viss bokstafsføljd den

1

1 Man mårke a) att sje-ljudet såsom begynnelseljud i ett rent svenskt ord frir narvarando alltid tecknas med 
bokstafven .s jåmte en olier flera. efterfoljande bokståfver; och att for ofrigt bokstafven s utom i en del lånord alltid 
anvåndes vid teeknandot af detta Ijud (t. éx. faders, marsch, useh) — att sje-ljudet står nårmaro s-ljudet ån något 
annat talljud, b) att tje-ljudet (som visserligen står nårmaro j-ljudet ån något annat talljud) for nårvarande utom i 
ett jåmforelsevis mycket ringa antal ord alltid tecknas med k; c) att <w<7-ljudet, utom i’ några lånord (t. ex. assem- 
Mé) tecknas med en bokstafsfoljd, som borjar med n eller med endast n (t. ex. ung, ugn, tanka)-, d) att å-ljudet 
for nårvarande i många fali tecknas med o.



XXIena gangen betecknar ett talljud, den andra gangen två eller flera på hvarandra foljande talljud (jåmf. kar och kar, utrikes och katekes, ilsken och månsken, lott och 
batten, skina och skona, i sjakt och sjakt.) — Och, for att vadja till kånslan, ar det ej synd att for ett medvetande, som nyss vaknat upp ur djupaste sOmn, och for hvilket så mycket i naturens verid ger anledning till ”stora funderingar”, ej vilja gora f'Orsta intrådet inom konstens verid så litet konstigt som mojligt?Jag ar långt ifrån att anse forkastligt, att sje-ljudet tecknas med sj, ang-ljudet med 
ng, men att (såsom i Fsl. A. påyrkas) utan att gifva dem något slags sårskild "utstyrsel” i 
alfabetet upptaga nåmda bokstafsfoljder hvardera som en sårskild bokstaf, anser jag, såsom egnadt att vara i hog grad forvillande, ytterst olampligt.1 (Har ej barnet skål att un- dra, hvarfor t. ex. si ej skall anses utgora en sårskild bokstaf lika val som sj? Och hand- lar man ej ologiskt, då man ger anledning till en sådan undran ?) — Jag bor hår tillågga, att, om man bor bemoda sig om att det nya skrifsatt, som man vill infora, skall på alla punkter, då det utan svårighet kan ske, blifva tydligare ån ^let nuvarande, och man vill, att man skall anvånda bokstafsfoljden sj till betecknandet af sje-ljudet, bokstafsfoljden ng till betecknande af d’nø-l judet; man bor foreslå, att bindetecken såttas mellan den forre och den senare bokstafven i nåmda bokstafsfoljder, då de ej anvandas for att beteckna hvardera 
ett Ijud (liksom mellan t och ett efterfoljande j, som betecknar j-ljudet) t. ex. lås-jirig, vin
gård, vin-glas (motjlft).

1 Daremot iir jag ej synnorligen obon tigen for att godkiinna upptagande i alfabetet af t. ex. sj (såsom bokstaf 

for sje-ljudet) och ng (såsom bokstaf for ang-ljudet).

E. Till forklarande till en del af cle skiljaktigheter i forut ej sårskildt af- handlade punkter, som forefinnes mellan den råttstafningslåra, jag hår fram lågger, och andra, aldre och nyare råttstafningslaror, vill jag ytterligare tillågga foljande:
a) Jag anser:1) att det år i hOgsta grad olampligt, såsom i hog grad forvillande, att i regler for råttstafningen sammanblanda egennamn, fOr hvilkas teckning ju Inga be- ståmda regler kunna gifvas, och tydliga hårstamningar från egennamn med ofriga ord; att man i fråga om ord, som ej aro egennamn eller tydliga hårstamningar från egennamn, bor i råttstafningslåran beståmdt skilja mellan sådana sammansatta och afledda (eller bojda) ord, som med skål kunna anses vara tydligen sammansatta eller afledda (eller bojda), och sådana, som for den allmånna uppfatt- ningen åro lika med enkla ord och stamord. Det ar visserligen mycket svårt att i detta fall med full noggrannhet uppdraga grånserna for det tydliga, men denna olågenhet kan afhjalpas dårigenom, att, dår så behofves, sådana ord sårskildt angifvas, i fråga om hvilka man kan vara tveksam om huruvida de bora anses tillhora det ena eller andra området: det år båttre, att grånserna for det tydligas område blifva for vida, ån for trånga. — Såsom sammansatta ord bora enligt min åsigt i en svensk språklåra endast angifvas sådana ord, som jag i det foljande kallar sammansatta ord. Det synes mig vara sjålfklart, att, då det ute- slutande år fråga om ett visst sprak eller en viss form af ett visst språk (t. ex. den form af svenska språket, som kan kallas nusvenskan), man vid beståmmandc af hvilka ord bOra betraktas som enkla eller sammansatta och hvilka bland de enkla bora anses vara stamord, afledda eller bojda ord, endast bOr taga hånsyn till for- hållandet mellan orden i det språk eller den form af ett visst språk, som år i fråga. (Sager man, att hvarje ord, som omedelbart eller medelbart uppkommit af tvånne eller flera andra ord — hvilket, i forbigående sagdt, ej år fOrhållandet t. ex. med barnbarn - eller som innehåller ett visst ord och ett prefix ar ett 



XXIIsamman satt ord, så aro jn Icongress, amortera, ja, hvilken, nalkas och stolen att betrakta som ”sammansatta ord i svenska språket”).Mina har framstålda åsigter, i ofverensstammelse med hvilka jag indelar orden, från råttstafningens synpunkt betraktade, i tre ordningar, har jag visserligen i det foregående indirekt angifvit på flera stållen (se bland annat det fingerade samtalet mellan lårare och lårjtmge i afdelningen I, samt hvad som sagts om enkel- och dubbelskrifning af n-ljudet i par- ticklarne och prefixen an och in). Att det åtminstone med hånsyn till nu gallande sed att skrifva "fråmmande” ord år låmpligt att indela de ord, hvilka jag betraktar såsom ord af "forstå ordningen” (se i det foljande) i två klasser, torde man (naturligtvis under forutsått- ning, att man gillar mitt indelande af orden i ordningar) kunna medgifva, om man besinnar 1) att forstå ordningens andra klass, då mycket få (åtminstone mycket få bland oftare fo- rekommande) ord, hvilka kunna sårskildt angifvas, undantagas, omfattar alla sådana till forstå ordningen horande ord af fråmmande ursprung, som for nårvarande allmånt skrifvas (men ej alla framdeles bora skrifvas) i mer eller mindre mån på fråmmande sått; 2) att ungdomar, som ej låst något fråmmande språk, naturligtvis hafva ingen eller mycket ringa nytta af att få veta t. ex. att det eller det talljudet skrifves så eller så utom i en mångd 
fråmmande ord: for många ungdomar af nåmda slag åro många ord, som med eller utau skål betraktas som rent svenska (t. ex. i idrott, idog, varkunna, orlog, oskara, hemul) mycket mera "fråmmande” ån en ganska stor skara af ord, som oomtvistligen åro af fram- mande bord (t. ex. schås, schatull, chiffonier, plantage, portion, auktion, geni, bassin = bassang, eko). Men får en gosse eller flicka veta, att t. ex. sje-ljudet tecknas så eller så i de eller de orden bland ord af forstå ordningens forstå klass och i många ord tif nåmda ordnings andra klass, bor han eller hon bestånidt veta i fråga om kanske tusentals ord, huru- vida det angifna beteckningssåttet skall anvåndas eller icke. Mark, att i båda de af mig i det foregående sårskildt omnåmda forslagen till reformerande af stafsåttet yrkas i mer eller mindre vidstråkt mån undantagslagstiftning i fråga om å- och å-ljudens teckning for just sådana låneord, som af mig foras till forstå ordningens andra klass.2) att man, då man får fria håncler, i ingen punkt må, såvida ej mycket vigtiga skål tala dårfor, fOrorda ett sårskildt skrifsatt for ett eller flera enskilda ord, som ej åro vacklande till uttalet; att, med andra ord, man så mycket som mojligt bor uppstålla endast ”allmånna regler” (hufvud- eller undantagsregler), d. v. s. regler, som ej omfatta ett enda eller flera enskilda ord.3) att i rattstafningslåran for tydlighetens skuli bor goras skillnad mellan de talljud, ett ord innehåller, och dess Ijudleder (i brist på båttre anvånder jag- har, såsom i forut utgifna skrifter, detta ord till betecknande af en sak, som jag anser behofligt att framhålla); att det icke blott icke år olampligt, utan åfven for undervisningen behofligt att så, som jag i nedanstående råttskrifningslåra gor, skilja mellan dubbla och enkta konsonantljud.Det måste, t. ex. for nybor jaren, vara alldeles obegripligt, huru man kan såga, att o- 
odlad innehåller tre stafvelser, "emedan det innehåller tre vokaler” = vokalljud. Han tyc- ker med råtta, att oodlad endast innehåller två "vokaler”, o och a. Men namde uttrycks- sått biir for honom fattligt, då haj] får veta, att, då man såger, att oodlad har tre vokaler 
= vokalljud, man menar, att det innehåller tre vokaltjitdleder (att vokalljud frambringas tre ganger vid dess uttalande).1

1 Man har fornuftigtvis aldrig bestanit antalot af ett ords stafvelser efter dess vokalbokstafsleder. (Man har 
aldrig sagt, att t. ex. nanmet Soop ar tvåstafvigt.) Har ma anmarkas, att, eniir uttrycken vokaler och konsonanter, 
liksom uttrycken sjal.fljud och medljud, iinisom anvtindas for att heteckna talljud och bokståfver, jag for tydligho- 
tens sknll ansett mig bora bcgagna uttrycken: vokalljud, konsonantljud; vokalbokstiifrer, konsonantbokstafver.

I t. ex. "Svensk spåklåra af Eugéne Schwartz och Adolf Noreen” talas om bortfall af det ena k-ljudet i t. ex. takkant. År ett sådant uttryckssått låmpligt? — Antag, att det finnes ett sådant sammansatt ord som ta-kant, bildadt sålunda, att ett ord, som till lydeisen vore lika med ordet ta = taga, satts- framfor substantivet kant. Skulle orden tak-kant och ta-kant, uttalade tydligt, men på vanligt sått (d. v. s. utan afsigtligt bemddande att 



XXIIIlåta k-ljudet horas två ganger i takkant, en gang i takant), kunna sågas hafva fullkomligt samma lydelse? Kan man vårkligen genom horseln, (och ej endast ”genom sammanhan- get”) fornimma, hvilketdera af ifrågavarande ord en person vill uttala, då han på ofvaii- nåmda sått uttalar ettdera af dessa ord? Enligt min bestamda mening bor den sista frå- gan besvaras jakande.1 Men huru bor då den skillnad, hvad uttalet angår, som må anses forefinnas mellan takkant och takant, betecknas? Båda orden innehålla foljande talljud i foljande ordning: t,a,k,a,n,t — och det ena af dessa ord år af alldeles samma beskaffenhet som det andra med hånsyn till qvantitet och ton vigt: jag kan derfor ej finna att något lampli- gare sått att beteckna skillnaden med hånsyn till lydeisen mellan 'takkant och takant, ån att såga, hvilket bor vara låttfattligt for alla (alldenstund det utan tvifvel ofverensståmmer med den ”omedelbara” uppfattningen att antaga, att k-ljudet år dubbelt i takkant, likaval som o-ljudet i t. ex. oodlad) — hvilket ej hindrar mig att antaga, det k-ljudet i takkant, då detta ord uttalas på vanligt sått, ej bor anses vara dubbelt alldeles på samma sått, som t. ex. o-ljudet i oodlad. — Man kan i ordets egentliga betydelse tala om bortfall a) af d- Ijud i rodt (af rod), då man tånker på huru man, då man jamfor namda ord med t. ex. rakt (af rak), yront (af gron), kan anse, att det egentligen skulle Ijuda (men såkerligen aldrig Ijudit); b) af d i hånd, om man tånker på det i hvardagstal mycket vanliga uttal af detta ord, enligt hvilket det har alldeles samma lydelse som pronominalformen han, och jamfor detta med uttalet vid vårdad låsning, betraktadt såsom det riktiga; c) af det ena s-ljudet i namn sådana som Nilsson eller Nilson, Eriksson eller Erikson, om man tånker på det satt, hvarpå dessa namn (utan tvifvel af alla, såvål vid låsning som i dagligt tal) tarkliyen uttalas, och jamfor detta med det uttal, som man kan såga, att dessa namn egentligen skulle hafva (jåmfor isskåp, islå).2 Men kan man vårkligen i samma mening, som i fråga om of- vanstående tala om något bortfall med afseende på sådana ord som uppussa, hopplocka, ut- 
trycka. o. s. v? Det år frågan!

1 Om så ej vore fallet. hum då Rirklara, att sådana nybbrjare på råttskrifningens område, hvilka skrifva «grås- 
liga» fel i många andra afseendon, sålian eller aldrig gora sig skyldiga till sådana »vårkliga staffel* (med varkliga 
staffel må ej fbrblandas felskrifningar, som ej hårrbra af okunnighet) som att skrifva lekamrat i st. f. lekkamrat, ut- 
rgcka i st. f, uttrgcka, uttryckai st. f. utrycka, hoplocka i st. f. hopploeka in. m. ? Giltigheton af denna anmårk- 
ning jåfvas ingalunda af den invåndningen, att man ej siillan hos mora forsigkomne lårjungar triiflar iaktaga i st. f. iakt- 
tagd,'handlingxiitt i st. f. hanålingMått. På denna invåndning kan gonmålas: uttalet år i vissa fall vacklande i dag
ligt tal och åfven i låsspråket (t. ex. gudom 1. guddom, halsstarrig 1. halsstarrig) mellan dubbelt och enkelt uttal 
af konsonantljud, liksom i många andra afseendon i en stor mangd ord. — Man skulle kunna såga, att onden tak- 
kant och takant aro olika bland, annat dilrigenom, att tung an sattes i det lage, som erfordras for t-ljudets 
frambringande vid "forstå rbstutstbtningen” vid uttalandet af takkaut, men forst vid andra rbstutstbtningen 
vid uttalandet af takant.

2 Miirk oek, att i enanuw, som åndas med son, sista stafvelsen år kort (jåmfor t. ex. Eriksson och Erikson 
med t. ex. bondson och biskopsson).

3 Riktigheten af ett sådant uttryckssått kan svårligen bestrides af någon, som i fråga om svenska språket sa
ger (fullt riktigt enligt min mening) i Ofveronsstiimmelse med t. ex. »Svensk språklåra af Engene Schwartz och Adolf 
Noreom: »Huruvida en stafvelse år lång eller kort, beror helt och hållet på dess tonvigt. Hvarje betonad stafvelse år 
lång, hvarje obetonad kort. Lång år en stafvelse. om den innehåller något långt ljud». — 1 min fortit namda. lårobok 
i modersmålet — hvars mindre låmplighet, i forbigående sagdt, i pedagogiskt afseendo i flora styeken jag vål insett 
och visat mig inse — sager jag, forkastende på anforda skål det vid namda skrifts utgifvando allmånna bruket att 
såga, att t. ex. s-ljudet år dubbelt i viss — att s-ljudet år (enkelt och) svagt i vis, (enkelt och) starlet i viss — ett 
uttryckssått, som jag anser fattligare år att såga, att s-ljddet år långt i viss, kort i vis. — Åtminstone i en af un
der do senaste årén utgifha råttstafningslåror (»Svensk Rattstafningslåra af Isidor Hodstrbm*, tryekt år 1882) år det 
«gamla» (enligt min bestamda mening i teoretiskt afseende felaktiga, i pedagogiskt afseende olåmpliga) bruket att såga 
t. ex. att s-ljudet i viss i motsats till s-ljudet i vis år dubbelt åtorupptagef. — Såger man, att k-ljudet år dubbelt i 
ockra, bor man såga, att dot år tredubbclt i roekkrage.

Medan jag år inne på Ijndlårans (i inskrånkt mening) område, vill jag aninårka 1) att, ehuru jag i denna skrift i ofverensståmmelse med det nu nåstan allmånt anvanda ut- tryekssåttet såger, t. ex., att i vis t-ljudet år långt, s-ljudet kort, och att dåremot i-ljudet år 
kort och s-ljudet långt i viss; jag likvål (nu som forr) anser, att skillnaden betråffande de två sista Ijuden mellan namda ord kunde angifvas på ett både riktigare och for alla (åtminstone hvad s-ljudet angår) fattligare sått ån genoni att beteckna den såsom en skillnad med afseende på de två sista talljudens langd: man kunde såga, t. ex., att i-ljudet år obe- 
tonadt, s-ljudet betonadt i viss? 2) att jag formenar, det man, om man anser nødigt att fåsta uppmårksamheten på t. ex. skillnaden hvad (det enkla, långa) k-ljudet betråftar mellan å ena sidan roekar och sockra och å den andra sidan rockarm, rockskort; man kan angifva denna 



XXIVskillnad sålunda, att man såger, att k-ljudet år lialf dubbelt i rockar och sockra, men ej i 
rockårm och rockskort: man kan såga,1 att heUi k-ljudet frambringas vid forstå rostutand- ningen i rockarm och rockskort, men att k-ljudets forrå del framstotes med samma rostut- andning som det foregående, dess senare del (på ett med horseln foga forninibart sått) med samma rostutstotning som det efterfoljande vokalljudet i orden rockar och rockskort;2 3) att, såvida bestammandet af hvilken eller hvilka talljudleder bora anses hbra till den ena eller andra stafvelsen i ett flerstafvigt ord,3 bor grunda sig på såttet att uttala ordet och ej helt och hållet på godtycke, stafvelseindelningar, sådana som (i enlighet med t. ex. Fsl. A.) sok-a, 
tag-a måste anses alldeles forkastliga: man såger vid uttalandet af soka forst so (= man frambringar, då man utsåger ordet sbka, vid forstå "rostutandningen” Ijudfoljden sb och sedan ka, ej forst sok och sedan a); 4) att, om k-ljudet bor betraktas som enkelt i t. ex. 
rockar och ockra, detta Ijud i båda dessa ord bor anses uteslutande hora till fbrsta stafvelsen; 5) att jag anser mig fullt beråttigad att såga, att t. ex. i vattnet och gaf vel enligt somligas uttal betecknar ett kort oppet d-ljud, emedan jag år fullt viss om att åtminstone alla eller de allra fleste våstgotar måste anses frambringa o-ljud vid uttalande af slutstafvelsen i nåmda ord.4 Jag anser mig hafva goda grunder for att tro, att i sjålfva vårket det vida ofvervågande flertalet af Sverges innebyggare så uttala dessa ord, att hvar och en, som har vanlig formåga att urskilja talljuden och hvars ora ej helt och hållet forvillas af ogat (af ordens utseende i skrift) bor medgifva, att enligt det cdlmånnaste (men ej enligt t. ex. det upplåndska) uttalet bokstafven e i t. ex. vattnet betecknar ett talljud, som står vida nårmare det med 6 tecknade Ijudet i dorr (då detta ord uttalas med bppet vokalljud) ån vokalljudet i natt eller snedt (och att det foljaktligen råttast anses beteckna ett u-ljud). - ■ Somligapåstå, att t. ex. el i adel, men ej i gafvel, bor anses beteckna ett talljud, "vokaLiskt” l-ljud. Afven om detta påstående med hånsyn till somligas uttal år i teorin riktigt [enligt t. ex. mitt uttals- sått måste ovilkorligen el i adel anses beteckna detsamma som i gafvel och skillnaden med hånsyn till lydeisen mellan adel, adelig och adlig anses vara densamma som mellan afvel, 
afvelig och aflig], kan det dock svårligen anses lampligt att i en for allmanheten afsedd råttstafningslåra framstålla detsamma. — Bor man anse t. ex. bokstafsfoljden rt i fort beteckna ett eller två talljud? Jag ansluter mig i detta fall till det nu allmånnaste uppfatt- ningssåttet, enligt hvilket ordet fort (liksom orden vård, varn och sori) endast har ett kon- 

1 i olverensståmmelse med nttryckssåttet i t. ox. »Svensk språklara af Engene Schwartz och Adolf Noreen®.
2 Detsamma kan afven sagas med afsoende på (dot dubbla) k-ljudet roekkrage, diir dock k-ljudets »senare 

dol® uttalas som k-ljudet i palskrage, således starkare ån i rockar och sockra, och efter en paus: (just dårfor bor 
k-ljudet i rockkrage anses vara dubbelt).

3 hvilket ej år detsamma som beståmmande af ett ords «skrifstafvelscr», d. v. s. bestammandet af hvilka af do 
bokstafver, hvarmed ett flerstafvigt ord tecknas, bora betraktas såsom bokståfver, med hvilka «ny rad» kan borjas. 
Vore hvarje ord tecknadt på fullt Ijudenligt sått, behbfdes i afseende på ett flerstafvigt ords »fdrdelande på tvånne 
rader® endast foljande regel: I fråga om fordelandet af ett flerstafvigt ord på tvånne rader må iakttagas, att hvarje 
bokstaf, som betecknar en Ijudled, som utgbr eller bbrjar en (Ijud-)stafvelse, bor anses vara en bokstaf, hvarmed ny 
rad kan horja. Mon hvad skall man anse vara det riktiga i fråga om »skrifstafvelserna® hetraffande t. ex. orden re- 
flexion, nation, ackord, bersagliere, skrifna på hår angifna sått? — 1 enlighet med planen for nedenstående forslag 
till råttstafningslåra, innehåller detta inga nårmare bestemmelser i fråga om skrifstafvelser. — Fbrnekandet af att 
ett flerstafvigt ords lydelse och intet annat bor vara det beståmmande med hånsyn till dess uppdelande i Ijndstafvel- 
ser, om det utgår från en »fonetiker®, kan jag ombjligen betrakta annorlunda ån som innebårande en ren sjålfmotså- 
gelse. Och dock hafva »fonetiker® påstått, att man bor anse n-ljudet sluta forstå stafvelsen i håna, bbrja andra 
stafvelsen i gråna, emedan grundstafvelsen (ett i alla håndolser obchbfligt uttryck, om man utom i fråga om ordens 
»afstafning® anvånder ordet stum till betecknande af hvad man menar med «grundstafvelse») åndas med n-ljudet i håna, 
men med å-ljudet i gråna. (Man mårke, att alla uttala orden håna och gråna så, att, om man anser att n-ljudet 
frambringas vid andra »rostutandningen® i gråna, man afven måste anse, att det frambringas vid andra rdstutand- 
ningon i håna.)

1 Det oaktadt har jag funnit i mer ån en råttskrifningslåra, forfattad af en våstgbte eller af en person, som 
jag har anledning tro hafva anvåndt det vastgotska uttalet uti ifrågavarande fall, t. ox. vattnet anfordt bland exemp- 
len på å-ljudets teckning med e i korta stafvelser — ett fbrhållande, som val måste anses hårrbra från eftersågando 
utan nårmare eftertanke af hvad personer med annat uttalssått skrifvit olier af medvetet hyllande af det upplåndska ut
talet af t. ex. vattnet. — Enligt våstgotauttalet (= alla eller do allra fleste våstgotars uttal) kan a) hvad slntstafvel- 
sen botråftar, skillnaden mellan fader och lonnddrr anses vara alldeles eller i det allra narmaste densamma som mel
lan gulnat oeh julnat, blifvit och blyhvitt (många uttala åtminstone i dagligt tal e i strofer som o i ofbrsigtig); 
b) sista vokalljudet i t. ex. versen, slådes, lågger anses .vara alldeles eller ungefår detsamma som sista vokalljudet 
enligt engelskt uttal — om jag ej missuppfattar detta. — i de engelska orden nation, famous, beggar, hunter (åt
minstone tyska lexikografor angifva sista vokalljudet i dessa ord som ett b-ljud).



XXVsonautljud efter vokalljudet; dock tror jag ej, att det kan anses vara en alldeles afgjord sak, att rt i fort, åfven då detta ords vokalljud uttalas långt, betecknar ett konsonantljud.
1) I fråga om ord, som åro vacklande till uttalet (= ord, som hafva flera  uttalssått; ord med. flera uttalsformer) bor man, såvida man anser nodigt, att en- het i hvarje punkt bor vara rådande i afseende på rattstafningen, naturligtvis yrka, att ett ord af ifrågavarande slag skall af alla tecknas på ett sått, som med liansyn till de regler, som man uppstålt i fråga om ord, som ej åro vacklande till uttalet, ofverensståmmer med det uttalssått, som man på goda grunder be- traktar såsom det riktigaste eller, om man anser, att ingen giltig grund forefinnes for att forklara det ena uttalet riktigare ån det andra, efter godtycke be- ståmmer som det råtta — såvida man ej anser låmpligt att fOrorda ett annat stafsatt i och for "anslutning till det bestående” eller tillåmpande af (hvad jag i brist på båttre uttryck vill kalia) sammanjåmk^ Med sammanjåmk-

1

1 Mark, att vid uttalandet af t. ex. hård, innan tungan sattes i den stiillning, som ar nodvåndig for d-ljudets 
fmmljringande, något frambringas som ej år alldeles detsamma, som frambringas, då man blott såger hå. — I en af 
mig 1886 utgifven skrift (afhandling for lektorat) såger jag — vål inseende, att r i hård ej bor anses beteckna defr 
samma som det efter vare sig en icke-skorrandes eller en skorrandes uttal betecknar i hår — att r i hård (liksom i 
t. ex. fort, vårn och sori) ensamt betecknar ett talljud, som jag kaliar r' (till skillnad från r1.—r-ljud i hår enligt 
en icke-skorrandes uttal, och r'1 = r-ljud i bar enligt en skorrandes uttal).

2 Mark, att stafvelser af ifrågavarande slag kunna sagas utgora en sårskild klass af stafvelser, som åro vaek- 
landc mellan tvånne uttalssått i fråga om vokalljudet (mellan anvåndandet af å eller e): hvarje stafvelse af nåmda 
slag innehåller enligt allas eller somligas (flertalets eller mindretalets) uttal å-ljudet; endast i tvebo. och dess hårled- 
ningar kan begynnelsostafvelsen anses innehålla e-ljudet, enligt det vida ofveroågande flertalets uttal.

:l Man mårke. att slutljudet uttalas vid låsning af många alltid kort, af många, åtminstone i dagligt tal, all
tid långt eller ibland kort, ibland långt i t. ex. brås, anses, anfortros, forstås, bestås, forgås, afslås, varskos, 
»till by's».

ningsgrundsatsen menas har den grundsatsen, att (till underlåttande af råttstaf- ningen) alla stafvelser eller stafvelsefoljder, som kunna anses tillhora en viss klass af stafvelser eller stafvelsefoljder, som aro vacklande i en viss punkt mellan tvånne uttalssått bOra (såvida det ej strider mot tydlighetens lag) skrifvas på samma sått i den punkt, som år i fråga: teckningssattet må Ofverensståmma med ettdera af de ifrågavaranda uttalssåtten. En viss stafvelse i ett visst ord må betraktas som en annan stafvelse i forhållande till en stafvelse i ett annat ord, som Ijuder lika med densamma.Man kan sågas tillåmpa "saminanjånikningsgrundsatsen”, då man t. ex. yrkar a) att vokalljudet skall tecknas med a i hvarje med Ijudfoljden tv borjande stafvelse, som enligt allas uttal innehåller antingen a- eller e-ljudet:2 (t. ex. tvår, tvånne, tvatydig, tvaka}; b) att vokalljudet skall tecknas med e i hvarje stafvelse, som utgbres af eller borjar med ett e- eller å-ljud (som ej utgor en sammansåttningsled) och omedelbart efterfoijes af ett g-ljud, som skall enkelskrifvas (t. ex. ”han eger intet”, egare, egodel, egen, egenskap): hvarje stafvelse af ifrågavarande slag torde vara vacklande mellan å och e, men i intet ord forekommer en stafvelse af detta slag, som ej enligt mångas (flertalets eller mindretalets) uttal innehåller e-ljud; c) att slutljudet skall skrifvas enkelt i hvarje stafvelse, som utgor eller af- slutar ett ord, som genom tillågg af endast s bildats af ett ord, som åndas med vokalljud. I hvarje stafvelse af ifrågavarande slag år slutljudet enligt allas eller mångas uttal kort, utom att slutljudet i verbalformen ”slås”, då den anvåndes i deponent betydelse, och i uttrycket ”till sjos” torde allmånt uttalas långt (men det oaktadt må skrifvas enkelt enligt satsen: plurima vota valent).3 — Såttet att tillåmpa sammanjåmkningsgruiidsatsen kan naturligtvis vara mer eller mindre låmpligt. Endast under den forutsåttning, att det bor anses åndamålsenligt sluta sig till det bestående med hånsyn till sådana bojda ord med bbjnings-åndelsen t, hvilkas nåst sista talljud nu tecknas med g, kan det anses låmpligt, att med hånsyn till stafvelser, som utgbra eller afsluta ord af detta slag, vilja så tillåmpa sammanjåmknhigsgrundsatsen, att man yrkar, det man bor skrifva t. ex. lugt, trogt och ej 
hokt, tråkt.

4



XXVII fråga om hvilketdera af tvånne eller flera olika sått att uttala ett ord må anses vara det riktigaste, torde alla kunna komma ofverens åtminstone dårom, att, af tvånne olika sått att vid låsning uttala ett ord, det ena år vetterligen vida allmånnare både vid låsning och i dagligt tal, det uttalssatt, som har den-forstnåmda egenskapen, bor anses vara det riktigaste. — Det år uppenbart, att man ej i fråga om beståmmande af, så att saga, rangskillnaden mellan ett till uttalet vacklande ords sårskilda uttalsformer ej bor låmna helt och hållet åsido ordets uttal i de bildades umgångesspråk, liksom att det vore orimligt att påstå (fullkomligt godkannande af ett dylikt påstående skulle ju i vidstråkt mån leda till ”kinesiskt” stillastående i afseende på rattstafningen), att man i hvarje tid bor foljdrik- tigt iakttaga den grundsatsen, att ett i de bildades umgångesspråk allmånt eller nåstan allmånt brukligt sått att uttala ett ord ej bor anses tillhora riksspråket (foljaktligen ej bor hafva något inflytande i afseende på ordets skrifning) så lange ånnu somliga vid låsning anvanda 
ett annat uttal ofverensstammande med det sått, hvarpå ordet allmånt eller allmånnast skrifvits och skrifves. Hade denna grundsats alltid troget fbljts i vårt land, skulle vi vål — for att anfora hvad som for tillfållet faller mig in — skrifva odken, vridka, kidling, mund, 
umgdlda, ”inbdda sig” i st. f. Sken 1. ocken, vricka, killing, mun, umgdUa, ”inbilla sig”. Det finnes i hvarje tid personer, som i foljd af ensidig, "pedantisk” uppfattning af "vårdadt tal” anse sig bbra, vid låsning åtminstone, uttala, om mojligt, hvarje ord så, som det år skrif- vet. — Det skulle kunna såttas starkt i fråga, om det bor anses alldeles nodvåndigt att yrka, det hvarje till uttalandet vacklande ord skall af alla skrifvas på samma sått: vi hafva ju alls ingen olågenhet af att vi i somliga skrifter se t. ex. kråkla, skakel, torndy fvel, i. andra: krdckla, skackel, tor dy fvel. — Man marke, att i vissa punkter reglerna for skrifvandet af ord, som ej åro vacklande till uttalet, kunna vara så uppstålda, att ett sått att skrifva ett till uttalandet vacklande ord, som år regelenligt med hånsyn till det ena uttalssåttet, åfven år det med afseende på det andra; enligt nu gållande skriflagar år t. ex. skrifsåttet 
plotslig regelbundet så vål med hånsyn till det uttalssatt, enligt hvilket t-ljudet i detta ord år kort, som det, enligt hvilket det ar långt. — Namnas må, att ett forståndigt tillampande af sammanjåmkningsgrundsatsen kan i ej ringa mån bidraga till enhet i uttalet i vissa punkter.

Jag vill nu endast tillågga — i en fråga som vål ligger inom rattskrif- 
ningsiavans, men egentligen ej inom råtts^iwv/slårans område — att jag anser, att man bor skrifva, t. ex. ”de ålskade hvarandra”, omsider, tillbaka, åstad, eho, i- 
hjid m. m. och icke: ”de ålskade livar andra”, om sider, till baka, å stad, e ho, 
i hjul; att, med andra ord, åtminstone hvarje sådant genom tvånne eller flera ords forening omedelbart eller medelbart uppkommet uttryck, som under detta århundrade af somliga (i synnerhet under de senare årtiondena, t. ex. af J. E. Rydqvist och ”fonetikern” Artur Hazelius) sårskrifvits, men af andra, mestadels af det vida ofvervagande flertalet, skrifvits hvartdera som ett ord, råttast skrifvas på sistnåmda sått.1 De skål, som anforts for en motsatt åsigt, bora, åtminstone hvad flertalet af ifrågavarande uttryck angår, enligt min ofOrgripliga mening anses hållbara endast i det fall, att t. ex. foljande påståenden bOra som sådana betrak- tas: En ring bor sågas vara två ringar, om man af sig sjålf vet eller af andra fått veta, att en guldsmed gjort den af två ringar. En vattendam bor sagas vara 
Mi vattendammar, om man vet genom sig sjalf eller genom andra, att den rymd, som dammen upptager, forr inneslutit två dammar, som genom grafning eller naturens arbete blifvit forenade. En mosso bor man såga vara en sjo, om man fått veta, att den del af jordytan, som nu upptages af mossen, fordom upp- 

1 Mina åsigter uti ifrågavarande åmne åro tåmligen utfbrligt framstålda i den trykta redegørelsen for det all- 
månna lårarembtet i Jonkoping 1873. — I forbigående må hår sågas, att jag anser det sjålfklart, att man bor skrifva 
antingen «for ros skull», «fbr lange sedan« eller forroskull (jåmfor fordenskuli), forlångesedan (men ej «for roskull«).



XXVIItagits af en stor vattensamling. — Detta ar detta! Det galler om språkuttryck som om annat: hvad något varit, det år ej detsamma som hvad det ar.1

1 Det har sagda kan afven tillampas på sådana påståenden, af t. ex. J. E. Bydqvist oeh «Svenska akademiens 
ordlista®, som att det ar ett fcl att anvånda formerna frånvaro, nårvaro som subjekt, emedan dessa ordformor (ej 
åro, ty substantiven i nusvenskan hafva inga dativformer, men) varit dativ former: «dativformer nytjas ju ej som sub
jekt«. Anser man nåmda påståonde riktigt, så Dor man afven saga t. ex.: Det år ett fol att skrifva: a) -'hvem har 
sagt det«; divem har varit en objektsform, oe.h man såger ju ej: «honom har gjort det«; b) «.Tag har frågat honom«, 
oaktadt stormen: diskat och oaktadt åro båda ursprungligen neutrala adjektivformer; man borde skrifva: «jag har 
frågad honom«, «oaktad stormen«; c) «jag ålskast, ty s-ljudet i ålskas år en forkastning af sik = sig; man bor juej 
såga: «jag ålskar sig«; d) «min lékament, emedan en i lekamen egentligen år slutartickel; man bor juej skrifva: «min 
kroppen*; e) ” ender a dagen”, emedan dera i endrra egentligen betyder af dem; man bor ju ej skrifva: «en af dem 
dagen«; f) «jag kommer ihåg det«, emedan man forr sade: «mig kommer ihåg«; man såger ju ej: »jag foll den saken 
i minnet«, utan «mig foll den saken i minnet«. Gåiler manne ej årmu den satsen, att ett påstående år falskt, om det 
leder till orimliga konseqvenser?
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Forslag till Svensk råttstafningslåra.

afdelningen.

Inle dning.§ 1. Vi månniskor anvanda hufvudsakligen tal och skrift, då vi åt andra månniskor vilja meddela våra tankar. Då vi tala, framsaga vi ett eller flera sarskil da orcl: vid framsagandet af ett ord frambringa vi ett eller flera sådana Ijud, som kunna kallas talljud (eller bokstafsljud). Då vi svenskar skrifva ett ord, teckna vi vanligen (liksom de fiesta Ofriga folk) en eller flera sådana figurer, som kallas 
bokståfver, till angifvande af det eller det talljud, som frambringas, då ordet uttalas.

Amn. 1. Vid framstållande af våra tankar i skrift anvanda vi i mer eller mindre mån hvad man skulle kunna kalia skriftecken i inskrånkt mening, d. v. s. andra figurer ån bokståfver eller bokståfver, med hvilka vi ej vilja angifva just det eller det tall judot eller just den eller den fbljden af talljud. Skriftecken i in
skrånkt mening anvandas till många olika åndamål. Så kan ett skriftecken i inskrånkt mening vara anvåndt a) som ordtecken d. v. s. for att ensamt eller till- sammans med ett eller flera andra skriftecken beteckna ett ord eller en viss foljd af ord; b) eller på annat sått: som skiljetecken, tontecken, anforingstecken, binde- 
teeken m. m.Ett visst ord kan, liksom en viss foljd af ord, sågas 1) vara tecknadt -medelst 
skriftecken (i inskrånkt mening), då det år angifvet medelst ett eller flera skriftecken i inskrånkt mening (t. ex. 1 + 5 = 6; 5 Lindstrom & Brattberg; &c.); 2) vara bokståfveradt i annat fail, då det år tecknadt medelst en eller flera bokståfver. — Ett ord bokstafveras stundom for korthetens skuil ofullståndigt så- hmda, att ett eller flera af de talljud, som frambringas vid dess uttalando, ej be- tecknas: t. ex. nåmi. = nåmligen, m. m. = med mera, o. s. v. = och så vidare. Med skriffbrkortning menas en i ofvannåmda mening ofullståndig teckning af ett enskildt ord eller en viss ordfoljd.

Anm. 2. Alla folk anvanda. ej samma skriftart (= slag af skrift). Af olika skriftarter må hår nåmnas ordskrift (som uteslutande eller nastan uteslutande anvåndes af kineserna, och hvilken skriftart vi kunna sågas anvanda, då vi beteckna t. ex. ordet nio med siffran 9), stafvelseskrift, bokstafsskrift. — Ett folk kan sågas anvanda 1) ordskrift, om hos detsamma i alhnånhet hvarje ord alltid tecknas med en skriffigur; 2) stafvelseskrift, om hos detsamma i alhnånhet hvarje 
stafvelse tecknas med en skriffigur;. 3) bokstafsskrift, om hos detsamma i allmån- het hvarje ord alltid betecknas med lika många skriffigurer, som sårskilda talljud frambringas vid dess uttalande. Vi svenskar anvanda i likhet med de alira- tlesta andra folk bokstafsskrift. [Många af de i forna tider brukliga sått att genom skrifna eller inristade figurer meddela tankar åt samtida och efterkommande (man påminne sig t. ex. "hållristningar" i Sverge m. m.) kunna lika litet som en malning, som foreståiler en slagtning eller dylikt, anses vara skrift i egentlig mening.]

Anm. 3. Med "bokståfverna hos ett visst folk” (= ett visst folks alfabet) forstås de skriffigurer, som åro att betrakta såsom hos detta folk (”genom tyst ofverenskommelse”) allmånt antagna. tecken for betecknande af talljuden i fråga om dess språk. De hos oss nu brukliga bokståfverna (som åro lånade från andra folk) kunna indelas på flera sått, t. ex. i stora och små, latinska (= antiqva) och och svenska (— fraktur) o. s. v. Bokståfver, som hafva samma namn (på samma sått som t. ex. stort a och litet a) betraktas som en bokstaf: vi kunna dårffir såga, att vi for nårvarande hafva 28 bokståfver.



XXIX§ 2. Låran om huru orden i ett visst språk bora skrifvas, kan kalias 
råttstafningslåra for det ifrågavarande språket. Ljudlåran eller laran om de skilj- aktigheter, som kunna forekomma. mellan sårskilda ord med hansyn till deras lydelse må, anses utgora en del af rattstafningslåran. — I denna skrift menas med ”svensk råttstafningslåra” en sådan råttstafningslåra, som afser det nusven
ska riksspråket (= skriftspråket) d. v. s. den form af svenskt tungomål, som af bil- dade svenska personer i nuvarande tid anvåndes, då de vilja i skrift på vanligt sil tt uttrycka sina tankar på sitt modersmål.

Anm. Det "nusvenska riksspråket” skiljer sig mer eller mindre från t. ex. a) aldre former af svenskt språk; b) de sveuska allmogemålen; c) alla "frammande” sprak; d) de bildades talspråk = umgångesspråk. De ord, som man anvånder, då man t. ex. hvardagsvis såger: "ja å torsti", hafva i det nusvenska riksspråket (= tanker man sig, då man villl teekna dem i vårdad skrift hafva) foljande lydelse: jag, år, torstig.Mark, att ej hvarje ord i ett språk i mer eller mindre mån år till lydeisen olika hvarje annat ord i samma språk: t. ex. "hvar var han”, "fiskaren lade ut sin vad nåra ett vad”.§ 3. I det foljande i denna skrift, dår ej annat sårskildt tillkånnagifves, 1) menas med ”i nusvenskan brukliga ord” sådana ord, — vare sig rent svenska eller helt och hållet eller delvis från fråmmande folk lånade ord  — som forekomma i skrifter, forfattade på det nusvenska riksspråket; 2) afses inga andra ord an ord af ofvannamda slag; 3) anses hvarje ord hafva den lydelse, som det har, då det af bildade personer frambringas vid låsning (på vanligt sått)  af någon på nusvenska riksspråket forfattad skrift, om dårvid ett mårkbart uppehåll gores fore och efter dess frambringande; 4) fåstes i fråga om ett ord, som ar vacklande till lydeisen (uttalet) — d. v. s. ett ord, som af somliga uttalas på ett sått, af andra på ett annat — (t. ex. honom, gråt, apél), intet afseende på ett ut- talssatt, som af jåmforelsevis mycket få anvåndes; 5) fastes i fråga om ett. ords skrifvande endast afseende på huru ordet, då det skall anvandas vid skrifvande på nusvenska riksspråket, bor kokstaf veras, då det skall bokstafveras fullståndigt (d. v. s. intet afseende fastes på huruvida man bor jamte en eller flera bokståf- ver anvånda ett eller flera skriftecken i inskrånkt mening vid dess tecknande).

1
2

1 Mark t. ex. a) att orden leater oeh. te åro i sin helhet lånade från fråmmande språk: b) att i ordet homull 
(som kan sagas vara en «half ofversåttning af ett tyskt ord»: ett blandninysorå, såsom innehållande element af olika 
språk) slutstafvelsen innehåller ett rent svenskt ord, under det forstå stafvelsen år tagen från tyskan.

2 t. ex. utan hiirmning af andras uttal eller utan afsigtligt uttalande af ordet på annat sått, ån dot af bildade 
personer i allmånhet uttalas vid låsning.

Anm. Ett ord, som helt och hållet år lånadt från fråmmande språk, kan kal- las lånord. Mark t. ex. 1) att de två forstå orden i satsen: "har du låst flitigt?” då denna sats uttalas, på vanligt sått, utan att ett mårkbart uppehåll gores efter frambringande af hvarje sårskildt ord, af alla eller åtminstone flertalet uttalas annorlunda. ån då hvartdera af nåmda ord uttalas ”for sig” cl. v. s. så, att ett mårkbart uppehåll gores fore och efter dess frambringande; 2) att -n-ljudet bor anses vara långt i det tredje ordet i ordningen i satsen: "han år en utmårkt man”, då detta ord uttalas "for sig”, men i annat fall (liksom e-ljudet) kort; 3) att ett och samma ord kan bora uttalas annorlunda vid låsning af en på annat språk (t. ex. franskan) forfattad skrift, ån vid låsning af skrifter på nusvenska riksspråket; att man vid skrifvandet på sistnåmda språk nu vanligen skrifver t. ex. 
-idé, salong, portrått, men bor skrifva idée, salon, portraite, då man skall anvånda ifrågavarande ord vid skrifvande på franska.
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Ljudlåra.i.§ 4. Ett ord kan siigas innehålla det eller de talljud, som på ett fullstån- digt eller mer eller mindre ofullstandigt satt frambringas vid dess uttalande. Ett talljud, som ett visst ord innehåller, kan sågas forekomma i det ifrågavarande ordet.

Amn. Man må anse, att det eller det talljudet forekommer i ett visst ord, åfven om den, som hor ordet uttalas, Ivan sagas snarare fornimma den talandes afsigt (men dock fornimma denna) att frambringa det ifrågavarande talljudet an dess vårkliga (fullståndiga) frambringande. Så må, t. ex., d-ljudet anses forekomma i 
spadtag (då nåmligen detta ords uttal vid vårdad låsning afses) lika vål som i spade.§ 5. Man kan i forstå rummet indela:1) talljuden i tvånne hufvudgrupper: vokalljud och konsonantljud; 2) vokallju- 

den i foljande namnklasserf «-ljud, å-ljud, o-ljud, «-ljud, e-ljud, å-ljud, 7-ljud, #-ljud, o-ljud; 3) konsonantljuden i foljande namnklasser: Å-ljud, 72-ljud; f-ljud,/-Ijud; å-ljud, Mjud; )7-ljttd, Å-ljud; /'e-ljud; J-ljud, s-ljud, sje-ljud; n-ljud, ån/y-ljud; æ-ljud, Z-ljud, r-ljud, Zi-ljud.§ 6. Hvardera af de ofvan angifna klasserna af vokalljud och konsonantljud må anses omfatta ett eller flera sårskilda talljud enligt foljande framståll- ning angående 1) Vokalljuden:a) Man anvander 1) rent e-ljud, då man anvander det talljud, som frambringas vid långsammare eller hastigare uttalande af nanmet på bokstafven e; 2) å-ljud, då man. långsammare eller hastigare frambringar det talljud, som år tecknadt med å i t. ex. att, fård? kår.b) Den sårskildt utmårkta bokstafven må anses beteckna 1) a-ljud i t. ex. 
al, all, fela; 2) å-ljud i å, åt, gå, gått, gång, gosse, mått; 3) o-ljud i. ko, bott, 
bundo; 4) M-ljud i ut, brun, brunn, hund, burk; 5) Z-ljud i id, bli, biir, vi, vid, 
vidd; 6) t/-ljud i t. ex. yr, bly, flyr, flyt, flytt; 7) o-ljud i o, do, dott, bjorn, 
forr.

Anni. 7. Man kan skilja, bland annat, mellan slutet och oppet a-, å-, u- och 6- Ijud. (Då man såger, att ett vokalljud i motsats till ett annat vokalljud af samma nanmklass år slutet eller oppet, menar man, att det uttalas i forrå fallet med mindre, i det senare med storre munoppning, ån det andra vokalljudet.) Enligt det allmånnaste uttalet forekommer slutet a-ljud i a.l, oppet a-ljud i all, fela; slutet å-ljud i gå, gåta, vrån; Oppet i gasse, kork, slott. — Enligt det allmånnaste uttalet i t. ex. Våstergotland forekommer a) slutet u-ljud i brun och bur; oppet u- Ijud i brunn, burk, hund; b) slutet o-ljud i do, dod, dott; oppet o-ljud i dorr, forst.
Anm. 2. I hvartdera af t. ex. orden vattnet, gosse, gossen, åsen, spegel, gaf- 

vel, fader, låger, rdrelse- må bokstafven e anses beteckna, enligt somligas uttal, ett (mycket kort) oppet o-ljud, enligt andras ett (mycket kort) å-ljud eller orent e-ljud.1 (Bokstafsfoljderna el och en må anses beteckna i t. ex. gordel, adel, liten, 
sliten detsamma som i t. ex. spegel, segel, gossen, åsen.)*

1 Tvånne talljud må anses tillhUra samma. namnlåass, om båda hafva samma namn såhmda, att t. ex. båda 
sågas vara a-ljud eller båda sje-ljud.

2 Mark, att somliga (t. ex. stoekholmare i allmånhct) frambringa vid uttalandet af t. ex. fiird ett bredare (opp 
narc) d-ljud ån många andra (våstgotar m. m., m. m.).

3 Se Forordet (II E).
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Anm. 3. Enligt det allmånnaste uttalet i Våstergotland m. m. betecknar den sårskildt utmårkte bokstafven 1) rent e-ljud i t. ex. be, bed, bedd, vetta, bettla, 

fresia, liemsk; 2) å-ljud i t. ex. slid, viig, 'lakare, milta. - Enligt det allmånnaste uttalet i Stockholm, Uppland m. ni. betecknar den sårskildt utmårka bokstafven 1) å-ljud i t. ex. vetta, bettla, fresta, liemsk; 2) e-ljud i sad, vag, milta, tjana.2) Konsonantljuden:Den sårskildt utmårkta bokstafven eller bokstafsfoljden må anses beteckna 1) ^-Ijud i t. ex. barn, bar, blad, stabed, labb, labbs, nubb; 2) p-ljud i par, 
panna, plan, stapel, lapp, lapps, upplar; 3) cMjud i t. ex. dom, vid, vidd, 
nedtaga, barndom; 4) Mjud i t. ex. tom, hvil, Iwitt, svett, utdraga, ordtom; 5) g- Ijud i t. ex. går, gran, tag, tagg, sagd, dagkarl; 6) 7;-ljud i t. ex. kår, kran, 
tak, tack, makt, lakgård; 7) v-ljud i t. ex. var, vrån, två, skrof, svar; 8) f- Ijud i t. ex. far, från, strof, straff; 9) 7-ljud i t. ex. al, all, alls, glad, lek, 
jordlager; 10) w-ljud i t. ex. mod, dam, damm, skism; 11) w-]jud i t. ex. nyc- 
kel, tunn, tunt, bon, portnyckel; 12) awy-ljud i t. ex. tung, tungt, ung, agn, 
zinken, punkt; 13) r-ljud i rad, bar, lårr, lårrs; 14) s-ljud i se, sot, svart, sål, 
vis, visst; 15) sje-ljud i ske, skot, sjal, stjåla, Lars, page, dusch, kurs; 16) Å-ljud i t. ex. hat, hål, hb, hy; 17) j-ljud i jag, gen, boja. — Bokstafven k i kbra och bokstafsfoljden tj i tjåra må anses beteckna 1) endast ^e-ljudet, då Mjud ej forst frambringas vid dessa ords uttalande; 2) Mjudet jåmte efterfoljande Oe-ljud, då t-ljud forst frambringas vid nåmda ords uttalande.1

1 Detta uttalssått, som sålian eller aldrig anvåndes i t. ex. Våstergiitland, lår vara det allmannaste.
2 Uttalandet af t. ex. bord så, att forst frambringas alldeles detsamma, som frambringas vid uttalandet af t. 

ex. bor och darefter alldeles samma ijud, som år tecknadt med d i t. ex. bod, vand, år (utom mbjligen bland dem, 
som «skorra» vid uttalandet af t. ex. bor) så sållsynt, att det torde med skål kunna betraktas som ett konstladt ut
tal. (Se Forordet, II E.)

3 Orent (= tjockt) d-, t-, 1- eller n-ljud «bildas» med »tungans spets mot ofre tandkottetv, hvaremot rent d-, 
t-, 1- eller n-ljud bildas med tungans spets mot fråmre gommen. Mark, att enligt det allmånnaste uttalet orent d-, 
t-, 1- eller n-ljud åfven kan forekomma omedelbart efter konsonantljud (nåmligen efter orent d-, t-, 1-, eller n-ljud eller 
lent sje-ljud). Jåmfor t. ex. d-ljudet i dom (dår d-ljudet år rent) och barndom (dår det enligt det allmånnaste ut- 
talot år orent). — [Mark ock, att somligstades (t. ex. i alla éller somliga delar af Småland) endast rent t-ljud fram
bringas efter a-ljudet vid uttalandet af t. ex. snart, svart.]

Mark, att enligt mångas (flertalets) uttal lent ,v'e-ljud frambringas vid uttalandet af eltipage, affisch, usch, 
åsja, pascha m. m., m. m.

Anm. 1. Konsonantljud kunna med hånsyn till frambringningssattet indelas, bland annat, i 1) Å-ljud; 2) låppljud = Ijuden b, p, v, f, m: 3) tungljud = ofriga konsonantljud. Ett tungljud år antingen a) ett tungspetsljud (t. ex. d-, t-, Z-ljuden), som bildas ”med tungans spets mot en-viss mundel”; bj eller ett tungryggsljud (t. ex. j-, g-, /c-ljuclen), som bildas med "tungans rygg mot en del af gommen”.
Anm. 2. Man kan med hånsyn thi det allmånnaste uttalssåttet2 anse, att de. två sista bokståfverna beteckna ett talljud, nåmligen a) orent d-ljud i t. ex. 

fdrd, jord; b) orent t-ljud i t. ex. stort, svart; c) orent 1-ljud i t. ex. karl; d) orent n-ljud i t. ex. vårn, horn.3 Men i det foljande, dår ej annat sårskildt tillkånnagif- ves, anses, då det omedelbart fbregås af vokalljud, orent cZ-ljud vara Ijudfoljden rd, orent Mjud vara Ijudfoljden rt, orent Z-ljud vara Ijudfoljden ri, orent n-ljud vara Ijudfoljden rn: sålunda anses i det foljande, att vid uttalandet af t. ex. ordet fdrd frambringas fyra sårskilda talljud: Ijuden f, å, r, d. — Man kan skilja mellan 1) 
hårdt s/e-ljud (= sje-ljud såsom tungryggsljud), som enligt det allmånnaste uttalssåttet frambringas t. ex. vid uttalandet af orden sjb, sjal, och lent sje-ljud (= sje-ljud som tungspetsljud), som enligt det allmånnaste uttalssåttet frambringas vid uttalandet af t. ex. Lars, tors, borste 2) mellan rent r-ljud (= r-ljud så-



XXXIIsom tungspetsljud), som t. ex. af w7«e-skorrande1 frambringas vid uttalandet af t. ex. bar, ocli skorrljudet r ( = r-ljud såsom tungryggsljud), som frambringas af en skorrande t. ex. vid uttalandet af sistnamda ord. — Man må anse, att bokstafven g betecknar ett enda talljud i t. ex. blygt, trogt (enligt somligas uttal g- Ijudet, enligt andras A-ljudet).

1 Man plagar saga, att en person skorrar endast i det fall, att han frambringar tungry ggs-ljudet r vid utta
landet af t. ex. bar, diir, for. Mark, att många, som i denna mening ej skorra, t. ex. flertalet af våstgotar, fram
bringa tnngryggsljudct r vid uttalandet af t. ex. rad, rod, rot ,dorr, forrå, storre (forst tungspetsljudet r, så tung- 
ryggsljudet r i t. ex. forråd, forråtta, forringa).

2 eliuru det i dagligt tal ej sålian uttalas enkelt.
;1 Mark, att enligt det allmånna uttalet såvål vid låsning som i dagligt tal det enda eller sista s-ljudet utta

las enkelt, men egentligen skulle uttalas dubbelt, i sådana «tillnamn» som Andersson 1. Andersson, Eriksson 1. Erik
sen, Nilsson o. s. v.; -att lorbfrigt i vissa ord ett konsonantljud, som ursprungligen uttalats dubbelt, nuinera alltid el
ler vanligen uttalas enkelt, t. ex. »-Ijudet i ånnu; <Z-]judet i middag, gudom \. guddom.

§ 7. Sårskilda talljud, som tillhOra samma namnklass, betraktas i det foljande, dår ej annat sårskildt tillkånnagifves, såsom ett och samma talljud.II.§ 8. Man kan skilja mellan enkelt och dubbelt vokal- eller konsonantljud, enligt foljande anvisning:■ Den enda eller fornåmsta skillnaden med hånsyn till lydeisen mellan odlad och oodlad må angifvas sålunda, att man sager, att o-ljudet år enkelt i odlad, dubbelt i oodlad. Då man såger, att o-ljudet år dubbelt i oodlad, bor mam mena, att det vid uttalandet af nåmda ord frambringas två gånger efter hvarandra.Den enda eller fornåmsta skillnaden med hansyn till jj-ljudet emellan hop- 
plocka och hvilket som hålst af orden hoplocka, (= locka ihop), hoptals, hop, 
hops, hopar må angifvas såhmda, att. man såger, att p-ljudet ar dubbelt i hop- 
plocka, enkelt i hoplocka, hoptals, hop, hops, hopar. I ofverensstammelse hårmed må jo-ljudet anses vara dubbelt i upp-plocka, men enkelt i t. ex. upplocka (= locka upp), 
upptaga, upp, uppe, tupp, tupps, tappen. — Då man såger, att ett konsonantljud såsom en del af ett visst ord år dubbelt, bor man mena, att det vid ordets ut- talande (på tydligt, men ej konstladt sått) frambringas fullstandigt två gånger efter hvarandra eller åtminstone så, att den, som hor ordet uttalas, tydligen marker den talandes afsigt att frambringa det två gånger efter hvarandra.

Anm. 1. Mark, att man enligt ofvanstående bor betrakta som dubbelt t. ex.a) t-ljudet i uttrycka, katt-tass, katt-tunga, men ej i utrycka, ute, utan, slut, stuts, ”en kattas ungar”, kattung ar, tretton, bittida o. s. v.; b) 1-ljudet i taU6s (= orakne- lig), talt-los (= utan tallar), till-lampa, men ej i talbfning, Tallb, tillamna o. s. v.: c) T-ljudet i årring, sUfoerring, fårråtter, forråtta, dbrr-regel, men ej i bring (= ring af bar), laxoring, silf'verknif, dbrrlås, dbrr, dorrs, dorrar o. s. v.; d) n-ljudet1 i 
innåstla; Mjudet1 i iakttaga; s-ljudet2 i handlingssdtt, biskopsson?

Anm. 2. Man skulle kunna såga, att enkelt konsonantljud, som omedelbart foregås af vokalljud, år a) halfdubbelt, då det (år långt — se nedan — och) utta- talas som t. ex. 1-ljud i sillar, tallar, p-ljud i hoppa; b) enkelt i inskrånkt mening i andra fall t. ex. l-]jud i sillbga, sitar, sil, tallodare, p-ljud i hoppofningar, hopa, 
hop. — Somliga anvånda dubbelt eller enkelt talljud i annan ån hår angifven mening: dessa såga, t. ex., att 7-ljudet år dubbelt i såvål sili som sillake, enkelt i sil.§ 9. Ett ord kan sågas hafva en eller flera Ijudleder, enligt foljande anvisning: Ordet b, vid hvars uttalande frambringas ett talljud, o-ljudet, en gang, har endast en Ijudled, som utgores af o-ljudet. Ordet dbd innehåller två talljud (d- 



XXXIIIIjudet och O-ljudet) men tre Ijudleder: den forstå innehåller (= utgores af) d-ljudet, den andra o-ljudet, den tredje, liksom den fOrsta, d-ljudet. Ordet tos (vid hvars uttalande foljande talljud frambringas, hvartdera en gång, i foljande ordning: t,o,s,) har tre Ijudleder: den forstå innehåller t-ljudet, den andra O-ljudet, den tredje s- Ijudet. Orden sot och sott hafva afven hvartdera tre Ijudleder: den forstå innehåller s-ljudet, den andra O-ljudet, den tredje t-ljudet. Ordet oenig har fåm Ijudleder: den forstå innehåller o-ljudet, den andra e-ljudet, den tredje n-Ijudet, den fjårde i-ljudet, den jåmte g-ljudet. Ordet treenig har sju Ijudleder: den forstå innehåller t-ljudet, den andra r-ljudet, den tredje e-ljudet, den fjårde (liksom den tredje e-ljudet, den fåmte af n-ljudet o. s. v. — En Ijudled kan sagas bland annat vara 1) vokalljudled eller konsonantljudled, allteftersom den innehåller (utgores af) 
vokalljud eller konsonantljud; a-ljudled, om den innehåller a-ljud, J-ljudled, om den innehåller b-ljud o. s. v.;2) likståmmig med en annan, till samma eller ett annat ord horande Ijudled, om den innehåller samma talljud som den andra Ijudleden: således åro tredje och fjarde Ijudlederna likståmmiga i till-laga, år tredje Ijudleden i låt likståmmig med tredje Ijudleden i lotten;3) oppen, om den ar ett ords sista Ijudled eller, i annat fall, omedelbart efterfoljes af vokaltjudled; sluten i motsatt fall: således ar tredje Ijudleden oppen i 
tal, talt, tala och tallar, sluten i tal och talis;4) enkelskrifven, om den år tecknad med en bokstaf, en gång skrifven, såsom tredje Ijudleden i sil och mottaga, fjarde i sill-lake; dubbet'skrifven, om den år tecknad med en bokstaf, två gånger skrifven, såsom tredje Ijudleden i sili och sill- 
lake, eller, om den år k-ljudet, med ck, såsom andra Ijudleden i ock; flerskrifven, då den år tecknad med tvånne eller flera olika bokståfver, hvardera en eller två gånger skrifven, såsom forstå, Ijudleden i djup, gjorde, andra Ijudleden i hafva, åsja 1. åssja, tredje Ijudleden i rodt och lorste; ej sårskildt tecknad i annat fall, såsom tredje och fjårde Ijudlederna i sax (hår betecknas tredje och fjarde Ijudlederna ge- 
mensamt med bokstafven x); fjårde och fåmte Ijudlederna i flexion;5) skrifven med motsvarande bokstaf, om den ar enkel- eller dubbelskrifven och tecknad med den bokstaf, som har samma namn, som det talljud, den innehåller: således år t. ex. Mjudleden tecknad med motsvarande bokstaf i sot och sott;6) skrifven på fråmmande satt, då den år skrifven på ett (från fråmmande folk lånadt) satt, hvarpå ingen Ijudled, som enligt allas uttal innehåller samma talljud under detta århundrade af bildade personer skrifvits i något annat rent svenskt ord, som ej år ett egennamn eller en harstamning från ett egennamn, an ordet och: således år på fråmmande satt skrifven ^e-ljuden i schås och jalusi; 
sista, liksom nåst sista, Ijuden i atelier f forstå Ijudleden, liksom u-ljudlen och hvardera af de två sista Ijudlederna i entoucas?7) lång = letonad (stark) eller kort = obetonad (svag).

Anm. Om endera af de sårskilda bokståfver, hvarmed en flerskrifven Ijudled år tecknad, till nanmet år lika med det talljud, som Ijudleden innehåller, så-
1 I uppå, dtir p-ljudet nu allmiint uttalas enkelt (som p i uppe), torde p-ljudet en tid hafva uttalats dubbelt, 

entir, genom missuppfattuing, ordet på kunnat bildas af detsamma. .
2 Har år (på franskt sått) j-ljndleden tecknad med i, sista Ijudleden (e-ljudlod) med er.
3 Hår år forstå Ijudleden enkelskrifven med e. u-ljudleden ilerskrifven med ou, k-ljudleden enkelskrifven med 

c, sista Ijudleden (a-ljudled) flerskrifven med ««.5



XXXiVgas den eller de Sfriga bokståfverna vara stumma: således år h stumt i hvad, l i 
verid, r i atelier. — En flerskrifven Ijudled kan sågas vara dubbelskrifven i oegent
lig mening 1) om den år en k-ljudled, tecknad med ck, 2) dessutom, om, såsom sje-ljudleden i dssja, den forstå af de bokståfver, hvarmed den år tecknad, år s'krifven två gångér efter hvarandra.§ 10. Ett ord a) må anses innehålla lika många Ijudstafvel ser, som det innehåller vokalljudleder, b) må silgas vara en staf vigt, tvåstafvigt, trest af vigt o. s. v,, allt- eftersom det innehåller en Ijudstafvelse eller två eller tre o. s. v. Jjudstafvelser: således år t. ex. ordet dbd enstafvigt, ordet odlad tvåstafvigt, ordet oodlad trestaf- 

vigt. Man kan saga, att ett flerstafvigt ord på riktigt sått af del as i Ijudstafvel ser, om man vid ordets uttalande gor lika många mårkbara uppehåll (pauser) som ordet har vokaltjudieder, på ett sådant sått, som ej år onaturligt d. v. s. som ej 
tydligen strider mot ordets vanliga uttalande. Exempel på riktigt afdelande af flerstafviga ord i Ijudstafvelser: tre-enig, half-b, hal-fva, sb-ka, grå-na, M-na, vi-sa, 
vis-sång-a-re, viss-af vis-t el-se, vist-has, hast-van, has-ten, till-stå, af-stand, ut-ryck, ut- 
tryck, o-tro, upp-amm-a, upp-pass-a, upp-e, fos-tra 1. fost-ra, fim-stred 1. fonst-ret 1. fons-tret, re-spekt, a-ri-sto-krat, tor-dyfvel, fiil-je-sla-ga-re?Rorande de sårskilda Ijudstafvelserna i ett flerstafvigt ord mårkes foljande. Hvarje vokalljudled a) utgor antingen ensam eller tillsammans med en eller flera konsonantljudleder en sårskild Ijudstafvelse, b) borjar eller utgor en sarskild Ijudstafvelse, om den omedelbart foregås af vokalljudled. En konsonantljudled, som omedelbart eller medelbart går fore forstå vokalljudleden eller efter den sista, till- hor i forrå fallet.den forstå, i senare fallet den sista stafvelsen. Annan konsonantljudled må anses tydligen bor ja en Ijudstafvelse, om det tydligen vore oriktigt att ej gora ett "markbart uppehåll” fore dess frambringande vid afdelandet i Ijud- stafvelser af det ord, som den tillhor: i vissa fali kan det anses ej vara beståmdt felaktigt att antaga, att ny Ijudstafvelse borjar med vare sig den ene eller den andra af tvånne eller flera på hvarandra foljande Ijudleder (t. ex. fim-stret X.fbns- 
tret 1. fonst-ret).

Anm. Man talar åfven om skr ifstaf velker. En skrifstafvelse i ett flerstafvigt ord må anses borja med hvarje sådan af de bokståfver, med hvilka ordet tecknas, med hvilken man anser låmpligt att låta ”ny rad” borja vid ordets for- delande på tvånne rader. — Vissa ord, som åro vacklande till uttalet, åro åfven vacklande med hånsyn till en eller flera Ijudstafvelsers innehåll; t. ox. da-del 1. 
dad-el, gu-dom 1. gud-domf — I det foljande menas, dår ej sårskildt talas om 
skr ifstaf velser, med stafvelser alltid Ijuduiafedser.§ 11. Vid uttalandet af ett flerstafvigt ord framsåges en af dess stafvelser med storre eftertryek ån den eller de Ofriga: denna stafvelse kan sågas hafva 

h/ufvudtonen. Ett flerstafvigt ord såges hafva betonad eller obetonad begynnelsestaf-

1 J)å s-ljudleden bor betraktas (enligt min mening) som enkel i detta ord, liksom i visshet och hdsten; då 
konsonantljud omojligen kan uttalas långt (se nedan), om ett markbart uppehåll gbres flire dess frambringande, måste 
s-ljudet i detta ord, liksom i t. ex. visshet och blisten, anses uteslutande hora till forstå stafvelsen.

- Så och ej annorlunda bora tordyfvel och foljeslagure uppdelas i Ijudstafvelser, om man ej tager i betrak- 
tande ett konstladt (efter 'ordens ursprung" liimpadt) uttal af dossa ord. (Mark, t. ex., a) att Thorild m. fl. skrifvit 
afvund och således betraktat afund som ett enkelt ord, b) att det t. ex. hetor i V. C. E Kosts i (rottingen år 1841 
tryekta 'Griechische Grammatik", sid. 57, det man biir anse det efter forstå vokalljudet foljande konsonantljudet hora 
till andra stafvelsen i t. ex. aneeho, parecho, eperchomai.)

3 Mark, att d-ljudledon hor till andra eller forstå Ijudstafvelsen i dadel, alltoftersom d-ljudot uttalas kort eller 
långt; att d-ljudet enligt somligas uttal tillhiir en, enligt andras åsigt två (på hvarandra foljande) Ijudleder i gudom 
1. guddom.
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vel se, allteftersom dess forstå, stafvelse har hufvudtonen eller icke, t. ex. bidragaf 
bedragaf stortvåttj portruttf bagaref bageri f idef idéf osi'dlf gestd!} — Ett ord med obetonad begynnelsestafvelse kan hafva hufvudtonen a) på andra stafvelsen, såsom porfratt, protest, professor, b) eller på tredje stafvelsen, såsom portråttera, 
protestera, bageri, magasin, c) eller på fjarde stafvelsen, såsom magasinera, menageri, d) eller på annan stafvelse, såsom makadamisera (som har hufvudtonen på fåmte stafvelsen).

Anm. 1 Många flerstafviga ord åro vacklande med hånsyn till hufvudtonens låge. Så uttalas a) somliga ord i allmånhet af samme person ibland med betonad ibland med obetonad begynnelsestafvelse; t. ex. "dårpå tviflar jag”; ”jag tviflar 
dårpå”; ånnu, också, andet, framåt; b) åtskilliga andra af somliga alltid med betonad, af andra alltid med obetonad begynnelsestafvelse; t. ex. angenåm, angeld- 
yen. Sårskildt markes, att (bland andra) foljande med hånsyn 'till hufvudtonens låge vacklande ord må anses vara ord, som råtteligen hafva hufvudtonen på begynnelsestafvelsen: aUvarlig, allsmåktig, allsvåklig, allshdrjarting, annalkande, 
angelågen angenåm, anfakta, anfåktelse, fullborda, fullånda, idisla, illistig, kalibrand, 
knapphåndig, lyeksalig, misskund, misskimda, också, plattform, råttfårdig, rdttnu, 
■samifardig, sannskyldig, tacksågelse, tennfolium, ånnu.

Anm. 2. Den mest betonade stafvelsen i ett flerstafvigt ord kan hafva hog (akut ton), såsom slutordet i uttrycket ”han foll i striden”, eller låg (grav), såsom begynnelseordet i uttrycket "striden tappert!”§ 12. I allmånhet talas ej om Ijudleder utan i stållet om det eller det tal
ljud, som ett ord innehåller: man såger i allmånhet, t. ex., ^-Ijud i st. f. &-ljud- 
led; x-ljudets teckning i st. f. x-ljudleders teckning.

Anm. I det foljande i denna skrift anvåndes, dår tydligheten ej fordrar an- våndandet af uttrycket Ijudled, ofvan angifna uttryckssatt.§ 13. Den skillnad, som finnes med hånsyn till lydeisen mellan vis och viss, kan uttryckas sålunda, att man såger, att i vis /-Ijudet år långt obetonadt (starkt), men s-ljudet, liksom v-ljudet, kort = obetonadt (svagt); att i viss s-ljudet år långt 
— betonadt (starkt), men /-Ijudet, liksom v-ljudet, kort = obetonadt (svagt). Skillnaden mellan långt och kort uttal af ett visst talljud sages vara en skillnad med hånsyn till qmmtitet ~ med hånsyn till uttalstid2 och uttalsstyrka.Ett vokalljud må anses vara 1) langt, då det med hånsyn till qvantiteten år af samma beskaffenhet som t. ex. i-ljudet i vi, vig, vige, aviga, sorgfri, tryekeri, 
blyhvit; 2) kort, då det med hansyn till qvantiteten år af samma beskaffenhet som t. ex. /-Ijudet i vigg, tvårvigg, tvårviggar, evig, evige, eviga, lappri, blyhvitt, klufvit. Ett konsonantljud, som omedelbart foregås af vokalljud, må anses vara 1) langt, då det med hansyn till qvantiteten år af samma beskaffenhet som t. ex. p-ljudet i vigg, viggar, tvårvigg, tvårviggar; Mjudet i blyhvitt; 2) kort, då det med hånsyn till qvantiteten år af samma beskaffenhet som t. ex. p-ljudet i vig, viga, vige, o- 
viga, eviga; Mjudet i blyhvit, klufvit. Ett konsonantljud, som ej omedelbart foregås af vokalljud, må i hvarje fall anses vara kort.

Anm. Hvarje talljud, som går, omedelbart eller medelbart, fore det mest betonade talljudet i ett ord med obetonad begynnelsestafvelse må betraktas såsom (mer eller mindre) kort. Således må såsom kort betraktas hvarje talljud ti) utom i-ljudet i hycklerl, såteri, b) utom andra vokalljudet och y-ljudet i allena- 
styrelse. — Mark'a) att af två på hvarandra foljande likståmmiga konsonantljud-

' Detta ord har beton rul begynnelsestafvelse. — 2 Detta ord har ubetomifl begynnelsestafvelse.
2 Don langre eller kortare tid, som anvandes for talljudets frambringande.



XXXVIleder, den forrå kan innehålla långt konsonantljud, såsom forstå pdjudleden \upp- 
plocka, eller kort såsom p-ljudleden i hoplocka; b) att långt talljud, som tillhor den mest betonade stafvelsen i ett flerstafvigt ord, i ”långd” ofvertråffar hvarje annat långt talljud i samma ord; c) att af vokalljud omedelbart fbregångetkonsonantljud alltid år kort, om det nårmast foregående vokalljudet år långt; i ofrigt i vissa fall långt (t. e. g-ljudet i viggar, tvårviggar, dygd), i andra kort (t. ex. g- Ijudet i hertigar).Exempel till åskådliggorande af skillnaden mellan långa och korta talljud:1 
Eldstaden, tillstadde, frestade, eldstad, tillstadd, frestad — liggsoffa, bischofen — 
moltiga, hop>tigga, kraftiga — dofdricken, tallriken, fanriken, guldvigt, slarfvigt, dof- 
drick, tallrik, fånrik, tåndsticka, åttika, — hårsilar, vårsillar, fjårilar; — hårsil, 
vår siil, fjåril — togstammen, bedsamen, sjukrummet, faktumet, albumet; tallstam, 
balsam, sjukrum, faktum, edbum, afstanden, tionclen, kr ikonen; tekanna, lakana = 
lakanen, hemlandet, himlandet — breflappen, sir apen, senapen; breflapp, senap, si
rap, grdddkannan, biskopen — tallbarret, ombaret; tallbarr, ambar, — hoktssen, at- 
lasen; holass, atlas, solas; stor diska, jordiska, stor disk, jordisk, nitisk — gråsmaita, 
temata, julnatt, gulnat; orngått, något — guldtia, femtia; oro, foro, husfru, hustru 
— fatal, kristall, kriskdisera; begrepp, begreppsmåssig, medelmåttig, medelmåttighet, 
handlande, handlandena, lyckligare, lyckligaste, snedaste, ynglingarne, gullringarne, 
otro, otrohet, missunna, missunsam, missunsamhet, uppror, upprorsmakare.

1 Har ntmarker, satt ofvor on vokaJbokstaf, a) tecknot —, att den vokalbokstaf, ofver hvilken det ar satt, be- 
tecknar långt vokalljud; b) tecknet att den vokalbokstaf, ofver hvilken det ar satt, beteeknar kort vokalljud, som 
omedelbart efterfoljes af långt konsonantljud. Vokalbokstaf, ofver hvilken intet teeken år satt, beteeknar kort vokal
ljud, som ej omedelbart efterfoljes af långt konsonantljud.

- Hvad i denna afdclning anfores, hor naturligtvis egentligen ej till råttstafningslåran och skulle ej hår intagits, 
om det vanliga såttet att angifva enkla och sammansatta ord m. m. ej med hånsyn till innehåll och form i åtskilligt 
vore stridande mot forf:s åsigter.

3 Mark, att hvardera af de två forst anforda af de hår anforda ordfogningame, men ingen af de bfriga, utgbr 
en fullståndig sats.

En stafvelse såges vara lång, om den innehåller något långt talljud, i annat fall kort. III.
De sårskilda ordens indelning i hufvudgrupper från råttstafningens 

synpunkt.
A. Fbrberedande anmårkningar.2§ 14. Man må ej forblanda enskilda ord och ordfogningar. — En viss ord- 

fogning utgores i allmånhet af tvånne eller flera fullståndiga ordfogningsleder d. v. s. af tvånne eller flera sårskilda (på hvarandra foljande och for tanken sam- manhångande) ord, t. ex. »Hvad har du har planterat?”, ”Jag har planterat loftrad 
och barrtråd”, ”liftråd och barrtrad”, ^grefve-vard/igheten och friherrevårcligh&en”, ”fri- 
heter och råttigheter”^ Men en viss ordfogning kan afven innehålla en eller flera 
ofullstandiga ordfogningsleder, t. ex. ”lof- och harrtrad” (= ”10ftråd och barrtrad”), 
”grefve- och friherrevardigheten” (= ”grefvevårdigheten och friherrevardigheten”),
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”fri~. råttigheter” (= ”friheteter och råttigheter”). Med cn "ofullståndig ordfogningsled" må forstås en sådan del af en ordfogning, hvilken i likhet med t. ex.i ”lof- och barrtrild”, grefve i "grefve- och friherrevardigheterna”, fri i "fri- och råttigheter” kan sågas vara en del af ett visst ord, anvand for korthetens skall (till undvikande utaf upprepandet af ett och detsamma flera gånger tått efter hvartannat), i stållet for hela ordet. — Såsom allmån regel galler, att hvarje ut- tryck, som utgOr ett sårskildt ord (det må vara anvandt i och fOr sig eller såsom ordfogningsled) eller en ofullståndig ordfogningsled, må skrifvas som ett helt for sig: mot denna regel bOr det ej anses strida, att ett flerstafvigt uttryck, som utgor ett sårskildt ord eller en ofullståndig ordfogningsled, då det ej rymmes i dess helhet i slutet af en rad, fordelas på tvånne rader, eller att stundom aljest (fOr tydlighetens skuli) bindetecken såttes mellan tvånne stafvelser i ett ord eller en ofullståndig ordfogningsled, -blott ett bindetecken ej har (såsom i efter- middag) ett mårkbart mellanrum mellan sig och nårmast foregående eller efterfoljande bokstaf: t. ex. "han prisade nåmda stads gator”, "han prisade nåmda stadsgator”, ”han forlorade sitt fosterhinds karlek”, "han brann af fosterhindskdrlek”, "han be- kladde en biskops ambete”, ”han beklådde ett biskopsåmbete”-, ”åter kom han aldrig”, 
”återkom han aldrig?”; ”i stånd sattes af honom val vågen, men ej bron”, ”ist ånd- 
sattes vågen af honom?”; "sådant sker livar dag”, "det skedde en kvardag”; "han år nu mera flitig ån forr”, ”han var for lat, men år mimera ganska flitig”; "han har i all tid varit sådan”, ”han har alltid varit sådan”; "de hade i gemen samma intressen", "de hade ett foreningsband i gemensamma intressen”; "dessa broder ålskade hvarandra, men af dem hade hvar andra, intressen ån de ofriga”.

Anm. 1. Man mårke t. ex. a) att stafvelsefoljden "enke- och pupillkassan” utgor ett (sammansatt) ord, då dårmed menas en kassa (= kassa for enkor och pupiller), men en ordfogning, då man dårmed menar två sårskilda kasser, såsom då man såger: han hade omhandel både enke- och pupillkassan; b) att daremot stafvelsefoljden ”sondags- och tekniska skolan” (men ej stafvelsefoljden ”slqjd- 
och teckningsskolarif må anses vara en ordfogning, vare sig att den anvåndes for att beteckna två sårskilda skolor eller en viss skola.

Anm. 2. Ett uttryck, som ”i talet” utgor ett ord och afven må skrifvas som ett helt for sig, kan for den allmånna uppfattningen med hånsyn till dess bety- delse vara lika med en ordfogning. Så år forhållandet med sådana nåstan ute- slutande till hvardagsspråket horande uttryck som pa t = på det, tro’t = tro det, 
på’n = på honom, å’ke = år icke.2 Ett uttryck af ifrågavarande slag kan sågas vara ett fleremgt ord i inskrankt bemarkelse.

1 hvilken må anses utgora ett sårskildt ord eller en ordfogning, allteftersom dårmed menas en skola eller två 
sårskilda skolor.

2 «Flerstafviga ord i inskrankt bemarkelse« forekomma 1) i mångafråmmande språk; t. ex. (i latinet) nobt'seum, 
filusque, "plus minusve”;, (i franskan) s'asseoir, donnez-m en; (i italienskan) dirglielo = såga honom dot, dateme- 
ne = gifven mig dåraf; 2) i ymnighet i svenska allmogemålcn; t. ex. tvållfre = två ålle tre (— två eller tre), jilefiim 
= fira ålle fåm (= fyra eller fåm). ”dd valente [= då va le ente = det var val inte (icke)]. — Man mårke. att 
en stor mångd ord i svenska riksspråket uppkommit hvartdera omedelbart eller medelbart dårigenom. att de sårskilda 
lederna i en ordfogning, så att såga, sammansmiilt till ett helt (i talet och till betydelsen) t. ex. hvarandra, kallas 
(bildadt af kalla sik = kalia sig), endera, stol en (af ”stol in” eller "stolen” = "stol den”).

3 Man sårskrifver t.. ex. ordet stadsgator, om man teeknar det t. ex. på ettdera af foljande sått: stads gator,
stads- gator; men ej om man skrifter det sålunda: stads-gator.

Anm. 3. Man mårke 1) att åtskilliga uttryck (mestadels egennamn), som med hånsyn till betydelsen for den allmånna uppfattningen utgora hvartdera ett ord (och i allmånhet afven med hånsyn till uttalssåtset utgora hvartdera ett ord) 
allmant "sårskrifvas,8 t. ex. "grefve de la, Gardu”, "general von Bobeln”, "skakten 
af Leopold”; 2) att många andra uttryck (af hvilka åtminstone de fiesta åro af 



XXXVITIden art, att det borde anses oomtvisteligt, att de utgora hvartdera ett ord) af somliga skrifvas hvartdera som ett ord, men af andra sårskrifvas. Så skrifvas a) af somliga (riktigt) "komma ondt åstad”, "de ålskade hvar andra”, ”han kom 
tillbaka”; men af andra: ”han kom ondt å stad”, ”de ålskade hvarandra”, ”han kom till baka”; c) af somliga (riktigt): vårkståltandedirektois-befiMning 1. vårkstål- 
lande-direktors-befat^ vicekonstds-syssla 1. vicekonsulssyssla, vattenochbrod- 
straff 1. vattenochbrodstraff, lagakraftvunnen dom, Mårten-Lutliers-fest 1. Mårten- 
Luthersfest — men af andra: vårkstållande direktorsbefattning 1. vårkståUande di
rektor s-befattning, vice konsuls-syssa 1. vice konsidssyssla, vatten och brbdntraff 1. 
vatten och brodstraff 1. vatten- och brodstraff, laga kraftvunnen dom, Mårten Lu- 
thers-fest 1. Mårten Luthersfest.

Anm. 4. Ett från fråmmande språk lånadt uttryck, som "sarskrifves” i det språk, hvarifrån det år lånadt (men hos oss for den allmånna uppfattningen mestadels utgor, åtminstone till betydelsen, ett ord) må sågas vara "fråmmande 
ordfogning”; t .ex. ”corps de logis”, "table d’hbte”, "pauvres honteux”, "pastor loci” (”grefve de la, G ar die”).§ 15. De fiesta i nusvenskan brukliga ord åro bildade hvartdera. af ett eller flera andra, i nusvenskan brukliga. ord; t. ex. nattlig, natten (dessa båda ord åro bildade af ordet natt), sommarnatt (som år bildadt af sommar och natt). Hvarje sådant ord kan sågas vara ett hårstammande ord. Ofriga ord kunna nåmnas stamord.

Anm. Hvarje egennamn (det må vara ett rent svenskt ord eller icke, afse svenska eller utlåndska personer eller saker) må betraktas såsom ett i ”nu- svenskan brukligt ord’’.§ 16. Ett "harstammande ord” kan sagas vara antingen ett sammansatt 
ord i inskrånkt mening eller ett h.årsta,mmande ord, i inskrånktmening (somår antingenett 
afledt = hårledt, eller ett bojdt ord). — Såsom ett sammansatt ord i inskrånkt me
ning må endast foljande ord betraktas: l:o Hvarje ord, som bildats(= omedelbart upp- kommit genom forenande) af två eller flera i nusvenskan brukliga ord; t. ex. som
marnatt, barfotad (som bildats af bar och fot), fbrgåtmigej (som bildats af forgåt, 
mig och ej); 2:o Hvarje ord, som bildats genom dubbelsåttning af ett visst i nu- 
svenskan brukligt ord, t. ex. barnbarn, datterdatter, farfar;* 3:o Hvarje annat ord, som kan anses vara bildadt af ett annat i nu svenskan brukligt ord, antingen endast genom tillaggande af hvad man kan kalia ett prefix eller en foresåttning (d. v. s. ett sådant tillågg till lorjan af ett ord, som ej kan anses vara "taget” från något annat i nusvenskan brukligt ord) eller åfven på annat sått. T. ex. bekriga (som bildats af kriga endast genom såttande af Ijudfoljden be framfor detta ords begynnelseljud); ododlig; orubblig [som kan sågas vara bildadt af rublm genom till- låggande af o-ljudet till bOrjan af detta ord och utbytandet af dess slutljud mot (=fogande till dess stams slutljud af) Ijudfoljden lig]. — Hvarje ord af ifrågavarande slag kan sågas a) vara en prefixsammansåttning; b) innehålla det ord, hvaraf det bildats,

1 Det år tydligt, att ifrågavarande uttryck bildar ett (sammansatt) ord. såvidt dårmed menas: '"befattning som 
vårkstållande direktdr’ och ej '’direktbrsbefattning, som år vårkstållande" — liksom att "uttryakot"” vatten och brod- 
strap'” år ett (sammansatt) ord. om dårmed menas: straffet att endast få njuta. vatten och brod och ej två sårskilda 
slag af straff. — Mark, att i vissa fail anvåndes ett uttryck, som med hånsyn till uttalssåttet bildar en ordfogning, då 
i stållet borde anvåndas ett (sammansatt) ord eller en ordfogning af annat slag: uttrycket * svensk historieforskning” 
år i alla afseenden riktigt, om dårmed menas 'historieforskning på. svenskt sått” eller "historieforskning, idkad af sven- 
skar‘; men ej om dårmed menas ''forskning i svensk historia" (hvilken forestållning riktigt uttryekes sålunda: svensk- 
historie-forskning): Sådana mot språkets logik stridando uttryck, som det sistnåmda, anvandt i sistnåmda betydelse, 
må anses riktiga, om de "vunnit håf<r (t. ex. "svensk språklarå"): men man måste anse som ett fel att skrifva t. ex. 
'inhemsk våxtodling' for att beteckna: "odling af inhemska våxter".

■ I hvartdera af nu nåmda ord ingår ett ord två ganger.



XXXIXjamte ett prefix: så kan endast ordet bekriga sågas innehålla ordet krigajamte pre- fixet be; man kan ock såga, att ordet kriga och prefixet be ingå i ordet bekriga.Ett liårstammamde ord i inskrankt mening kan vara bildadt 1) af ett stam- 
ord; t. ex. manlig (af man); 2) eller af ett annat ”hårstammande ord i inskrankt mening; t. ex. manlighet (af manlig), eller 3) af ett "sammansatt ord i inskrankt mening”; t. ex. upphiunelig (af uppkiwna), orubbl-ighet (af orubblig), sommarnatten (af sommarnatt). Ett ” sammansatt ord i inskrankt mening” a) kan sågas omedel
bart (= i forstå led, i fOrsta hånd) hårstamma från det ord, hvaraf det bildats b) kan medelbart harstamma från ett visst annat ord. Exempel: Ordet sjukligheten år bildadt af ordet sjuklighet, som år bildadt af ordet sjuklig, som år bildadt af ordet sjak: således hårstammar ordet sjuliligheten omedelbart från sjuklighet, medel
bart från såval sjuklig (i andra led) som sjak (i tredje led).1

1 Mark, att man kan saga, att on person omedelbart (i forstå lod) hårstammar från sin får, medelbart från sin 
farfar (i andra, led), sin farfarsfar (i tredje led) o. s. v.

2 Många ord, hvilka enligt livad som sagts hår och i det foregående i denna paragraf ej åro sammansatta ord,
skulle anses som sådana, om man som ett sammansatt ord betraktade hvarje ord, som omedelbart eller medelbart upp- 
kommit af tvånne eller flera ord, vare sig nusvenska eller ieke, eller genom dubbelsåttning af ett nusvenskt eller 
ie.kc-nusvenskt ord, eller genom bifogande af ett prefix till ett nusvenskt eller ickc-uusvonskt ord; t. ex. gvadsvard 
(som bildats af det nusvenska ordet qtdll och det gammalsvenska vard =. måltid), faster (som uppkommit genom
forkortning af ordet farssyster, som åter bildats af far och syster), allmoge, hvilken, lekamen, kalias, stolen, en
dera, besked, begåra, stilleben, effekt, konflikt, exercera.

:l Mark, att hvarje sammansatt ord i inskrankt mening kan sagas hafva uppkommit i foljd af begårot att an- 
vånda kortare uttryck (ett ord) i st. f. vidlyftigare (vintemattsmånsken = t. ex. månans sken i natt i vinter), men
att man dårfor ej i egentlig mening kan såga. att hvarje ord af ifrågavarande slag år bildadt af en eller flera ordfog- 
ningar. — 1 bildadt endast genom «hopflyttning» af ledema i ordfogningen ”fbrgat mig ej”. — 5 bildadt af ord- 
fogningen ”gå på" genom hoptlyttning af dess leder och tillåggando af art. — l! bildadt af ordfogningen "mellan 
folk" gonom hopflyttning af dess leder och tillåggando af lig.

Som ett "sammansatt ord i vidstr&kt mening” må betraktas 1) hvarje ord, som enligt ofvanstående år ett "sammansatt ord i inskrankt mening; 2) hvarje sådant ”hårstammande ord i inskrankt mening”, som omedelbart eller medelbart hårstammar från ett "sammansatt ord i inskrankt mening”. Hvarje annat ord må sågas vara enkelt.
Amn. 1. Intet ord, hvars lydelse år sådan, att den kan sagas snarare afgjordt strida em ot ån gifva stod åt antagandet, att det år ett "sammansatt ord (i vid- stråckt mening)” må betraktas som sådant. — I det foljande menas med uttryc- ket "sammansatt ord” sammansatt ord i vidstrakt mening.2
Anm. 2. Ett "sammansatt ord i inskrankt mening”, som ej år en prefix- sammansåttning eller bildadt genom "dubbelsåttning af ett ord”, år i allmånhet bildadt 1) af två ord, af hvilka intetdera, ettdera eller hvartdera år ett sammansatt ord i inskrankt mening; t. ex vinternatt (tå vinter och natt), månsken (af måne och sken), vinternattskyla (af vinternatt och kyla), vinternattsmånsken (af vinternatt och månsken); 2) eller af en ordfogning och ett annat ord eller, mojligen, af tvånne ordfogningar; t. ex. forstekammar-ledamot 1. forstekammarleåamot (af ”forste kam- 

maren” och ledamot), vicekonsulsbefattning (af "vice konsul” och befattning), Ryss- lands Svartahafsflotta (af ”Svarta hafvet" och flotta)6 Somliga "sammansatta ord i inskrankt mening” kunna sågas (i egentlig mening) vara bildade ensamt af en viss ordfogning, antingen endast genom "hoptlyttning” af ordfogningens leder eller åfven på annat sått; t. ex. "en blommande forgatmigej”gåpåare,6 forståsigpåare, 
"mellanfolklig (= internationel) forening” = forening mellan (olika) folk.6 — Mark, att man kan såga t. ex a) att ordet vinternatt innehåller ordet vinter och natt, emedan det år bildadt af dessa ord; att orden vinter och natt ingå i ordet vinter
natt; b) att ordet vicekonsulsbefattning innehåller ordfogningen "vice konsul” och 
befattning; c) att ordet barnbarn innehåller ordet barn två gånger; d) att ordet 
forgåtmigej innehåller orden forgat, mig, ej — eller att det innehåller ordfogningen 
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"for gcit mig ej”. — Om ett sammansatt ord i inskrankt mening innehåller a) ett annat sammansatt ord i inskrankt mening, kan det afven anses innehålla (i andra rummet) det eller de ord, som ingå i detta; b) en viss ordfogning, kan det afven sågas innehålla hvardera af ordfogningens leder. Man kan således såga t. ex. a) så val att ordet sommarnattsmånsken innehåller (i forstå rummet) orden 
sommarnatt och månsken (af hvilka ord det bildats), som att det innehåller orden sommar, natt, måne, sken; b) såvål att ordet for stekcimmar ledamot innehåller (i forstå rummet) ordfogningen ”forste kammaren” och ordet ledamot, som att det innehåller orden forstå, kammaren (i forkortad1 form) och ledamot. — Ett ord eller en ordfogning, som ingår i ett "sammansatt ord i inskrankt mening”, kan ingå i detsamma i oforandrad eller fbråndrad form2, med eller utan tillågg af ett eller flera talljud: så ingår a) såvål sommar som natt i oforandrad form utan till- lagg i sommarnatt; b) kalla i fbråndrad (= forkortad), men vatten i oforåndrad form i kållvatten; ordet bar otad innehåller orden bar och fot, hvartdera i oforåndrad form, med tillågg af ad till det senare ordet.

1 = genom uteslutning af en (= slutartickeln).
2 Dormfbriindringen kan hafva skott genom uteslutning af ett eller flora talljud eller något talljuds utbytande 

mot ett annat talljud ni. in.
3 Det år från råttstafningslårans synpunkt likgiltigt, hvilketdera af olika rimliga antaganden uti ifrågavarande 

afseenden må anses vara det riktigaste.
4 Teeknet + utmårker hår grånsen mellan två sammansåttningsleder.
" Mark, att af hår exempelvis anforda ord de fore b angifna, men ej de dfriga, åro sammansatta ord i in- 

skrånkt mening.
“ Mark, att enligt somligas uttal rs i t. ex. forsona betecknar sje-ljudet.

Anm. 3. I vissa fall kan det synas tvifvelaktigt, huruvida a) ett sammansatt ord må anses som ett sammansatt ord i inskrankt mening eller icke (t. ex. huruvida ordet forstekammarledamoten bor anses bildadt af "forste kammarleda- 
mot” eller af "forste kammaren’’ och "tedamoten"), b) ett enkelt hårstammande ord i inskrankt mening må anses omedelbart eller medelbart harståmma från det ena eller andra af tvånne eller flera ord, som till lydeisen och betydelsen stå hvarandta nara, c) en ordfogning må anses ingå i ett visst sammansatt ord eller icke.3§ 17. Ett sammamsatt ord har två eller flere sammansåttningsleder. T. ex.  a sommar+natt, mån+sken, barn + barn, half+b, sy+nål, pojk+slyngel, bar+fotad, 

styf+moder, be+kriga, fbr+sona, o+dodlig, fbrgåt+mig+ej. b sommar matten, barne
barnet, bar+fotade, styf+moderlig, fbrgåt+mig+ejen.— En Ijudled i ett sammansatt ord må anses borja eller utgOra (hvilket senare endast kan ega rum med en vokalljudled) en sammansåttningsled 1) i ett "sammansatt ord i inskrankt mening”, om den borjar eller utgor en sådan del af ordet, som innehåller ett visst ord eller ett prefix: en ofullståndig ordfogningsled må hårvid betraktas som ett ord. — 2) i ett annat sammansatt ord, om motsvarande Ijudled bOrjar eller utgor en sammansåttningsled i det ord (= det sammansatta ord i inskrankt mening), från hvilket det ifrågavarande ordet, omedelbart eller medelbart harstammar: en sam- mansåttningled i ett ord, som ej år ett sammansatt ord i inskrankt mening, kan sågas vara en sammansåttningsled i oegentlig mening. I fråga om ords uppdel- ning i sammansåttningsleder må bokstafsfoljden rs anses alltid beteckna Ijudfoljden srs (då den ej betecknar ett eller annat), i fråmmande ord blott och bart 9 -Ijudet.

4
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Anm. 1. Hvarje "sammansatt ord i inskrankt mening”, som bildats af två sårskilda ord eller af en ordfogning och ett visst ord eller gen om dubbelskrifning af ett visst ord, eller som ar en prefixsammansåttning, kan sågas innehålla två, sammansåttningsleder af forstå ordningen: en sammansåttningsled af forstå ord



XLIningen, soin innehåller ett "sammansatt ord i inskrånkt mening” eller en ordfogning, innehåller enligt ofvanstående två eller flera sammansåttningsleder, hvilka kunna betraktas såsom sammansåttningsleder af andra ordningen. T. ex.1 vin
ter+n,atts\kgla, vinter+n(dts\'in.å:H+sken, vlce+konsuls\syssla. — [I vissa fali kan det synas tvifvelaktigt, liuruvida en sammansåttningsled må anses innehålla dot ena eller andra af tvånne eller flera ord, som till lydeisen och betydelsen stå hvarandra nara.]2

1 Hiir utmarkcr toeknet + gransen mellan två samnmnsåttningsleder af andra ordningen, af hvilka den senare 
ej afslutar en sammansåttningsled af forstå ordningen: tecknet | gransen mellan två sammansåttningsleder af forstå 
ordningen.

- Det år från råttstafningens synpnnkt likgiltigt, hvilketdera af rimliga antaganden i dessa afseenden betrak- 
(.as som det ratta.

3 Anvand, på tyskt sått, som "sannnanbindningsåndelse’' (jemfor lerlin erxagn, "ett nytt parisermod.".
1 Mark, att somliga ord kunna. hos samma folk helt och hållet eller delvis hafva olika betydelse mider olika 

tider. Tor så eller så lang tid sedan a) menades t. ex. med «Sverges alhnoge»: hela svenska folket («populns sveca- 
nns», ej «plebs svecaim); h) sades «en besynderlig olycka* = «en sywnerlig olycka®: en mcårig persona — en per
son af lågt stand: «en usel månniska« = en arm, olyckligt lottad månniska: e) menades med elånde: landsflykt; mod 
årlig: hiigt ansedd, aktad; med liemsk: dum, dåraktig m. m., m. m.

5 af hvilka somliga åro sammansatta ord enligt § 16 (t. ex. forslå och forstå, som innehålla. i andra sam- 
mansåttningsgraden, det forrå slå, det senare stå). men ej t. ex. orden likstol, underslef och gviillsvard: i det forrå 
ingår ej det nusvenska ordet stol; i underslcf, som år lånadt från tyskan. ej det nusvenska ordet slef: qyållsvard, 
som, liksom likstol och underslef, år att anse som ett enkelt ord, år bildadt af ett nusvenskt ord Ojyåll) och ett 
gammalsvenskt ord (yard — måltid).

Amn. 2. Med en sanuna^ af ett viss ord må forstås den form,som en sammansåttningsled kan hafva, hvilken innehåller det ifrågavarande ordet och år det forstå af ett ords sammansåttningsleder. Vissa ord hafva flera sammansåttningsformcr; t. ex. »rtal, .("watal, årsgammal, vattengrot 1. va^grot, ■røtotskråck 1. vattttskrack, Zargirig, låroår 1. lar&r. Vissa sammansatta ord åro vacklande till lydeisen med hånsyn till en eller flera af sammansattningslederna: t. ex. bilderbok 1. WWbok. — I vissa fail kan det synas tvifvelaktigt," Imruvida en sammansåttningsled må anses innehålla det ena eller andra af "tvånne eller flera ord, som till Jydeisen och betydelsen stå hvarandra nåra: Imruvida t. ex. forstå sammansåttniiygsleden i bilderbok (åfven såges: bildbok} bor anses innehålla ordet bild — med tillågg af en Ijudfoljd3 — eller ordet bilder3.§ 18. Ett ord må anses vara ett tydligen sammansatt ord (vare sig att det ar ”ett sammansatt ord i inskriiidd mening” eller ett sammansatt ord af annat slag), om dess såval lydelse som (nuvarande)  betydelse hr sådan att det kan anses vara tydligt for hvar och en, som vet, hvad som menas med det- samma, att det år ett sammansatt ord i of van angifna mening. — Tydligen sammansatta ord åro således t. ex. sonderslå, kulislå, uttåg (= uttågande), uppstå, tilliala, 
återfordra, oriss, tillråcklig, foråndra, misse isa, tredjedel, bondestand,''murslef, brodbit, boss- 
skott, stridfårdig, vildgås, silfrerskål, gungstol, nutid, qcaUsmål; men ej, t. ex., foljande:  for
slå, forstå, tillstå, upptåg, betala, bifalla, råttvis, nåsvis, opasslig, ofantlig, tillstådja, tillfalle, 
forsumma, forvårfca, missfirma, nackdel, afstand, underslef, talUbtt (ett slags fågel), hugskott, 
råttfardig, låttfårdig, smorgås, kallskal, likstol, måltid, qvåUsvard.

4
5

I ett tydligen "sammansatt ord i Inskrånkt mening”, som kan sagas hafva två sammansåttningsleder, af hvilka endast den senare tydligen innehåller ett visst ord, kan den forrå sammansattningsleden så gas vara en prefixled (vare sig att den år ett prefix i egentlig mening eller icke): såsom prefixled må åfven betraktas forstå sammansattningsleden i ett sådant sammansatt ord, som omedelbart eller medelbart harstammar från ett sammansatt ord i inskrånkt mening, hvars forstå sammansåttningsled ar en prefixled. T. ex. ickriga, ovan, fin andra, /b'rånderlig, wsslyckas, «wvisa, Knamn, wpryda, 6-^'fader, mbfader, cakejsare (= f. d. kejsare), «rÅ:ebiskop, «rÅeskålm, Jowkyrka, marelå, »Zmeld, burn

6



XL1Isten. Zawdstol, vaZknut, Wnot, tv^hånd, w/Zbar 1. wwZZbar, jjwZvm, Wnw'fømask, 
allslidrjartÅx\g, wZs^eklOfver,1 «msZrow<jrøkanon, chctssepofgev&T, lankasterskdla, (anti- kyrklig, ^smZoklassisk).

1 Den sarskildt utmårkta delen i hvartdera af hår anforda ord år en prefixlcd. — Mark, att forstå samman
såttningsleden i ett ord, om den ej tydligen innehåller ett nusvenskt ord eller en nusvensk ordfogning, 1) kan inne
hålla ett svenskt eller fråmmande foremåls egna namn (— ett egennamn), såsom i torsdag, alsikeklofver, salmoni- 
bref, lankasterskola, akilleshål, damoklessvård, ariadnetråd, erisåpple, 2) att den, om den ej innehåller ett egen
namn, kan vara «lånad», omedelbart eller medelbart, från ett fråmmande sprak: från tyskan (t. ex. bekriga, anvisa, 
for jaga, erbjuda, geheimeråd, lånstol), grekiskan (t. ex. årkebiskop, årkeskålm, lekman, antirysk, psevdoklassisk, 
kryptokalvinist), latinet (t. ex. eækejsare, inhuman — icke human) m. ni. — eller innehalla ett gammalsvenskt eller 
nusvenskt ord (t. ex. måndag, torsdag, martall, mareid, gudfader 1. gufar.) Mark ock, att det år tydligt for hvar 
och en, som vet hvad som menas med Skarabiskop och Stockholmsdam, att egennamnet Skara ingår i det forrå, 
egennamnet Stockholm i det senare ordet; men att den, som mycket vål vet. att med alsikeklofver menas ett visst 
slags klbfver och åfven kan skilja detta klofverslag från andra klbfversorter, ar alldeles okunnig om att namnet på en 
viss socken i Uppland (Alsike) ingår i ordet alsikeklofver, såvida han ej erhållit sårskild upplysning dåroni; att folj- 
aktligen forstå sammansåttningsleden må betraktas såsom prefixlcd i alsikeklofver (liksom i lankasterskola m. m.), 
men ej i Skarabiskop. '

Amn. Ett sammansatt ord, som ej år ett tydligen sammansatt ord, må anses vara ett "enkelt ord i vidstrakt mening”.§ 19. Med en hårstamning från ett visst ord må menas 1) hvarje hårstam- 
mande ord i inskrankt mening, som omedelbart eller medelbart hårstammar från det ifrågavarande ordet, 2) hvarje samman saftning (af forstå eller andra ordningen), som innehåller det ifrågavarande ordet. En sammansåttningsled, som innehåller en viss ordfogning, må anses vara en hårstamning från densamma. En hårstamning från ett visst ord eller en viss ordfogning kan vara en tydlig eller icke tydlig hårstamning från ordet eller ordfogningen. En tydlig hårstamning a) från sjuk år t. ex. hvartdera af orden sjukt, sjuklig, ^ukdom, sjukligare, sjuklighet, sjuk- 
domar, forstå sammansåttningsleden i syM'badd, andra i febersjw/c; b) från missunna ar hvartdera af orden missunnande, missunnsam, mlssunnsamhet m. m.; c) från månsken år t. ex. månskenet och. forstå sammansåttningsleden af forstå ordningen i månskensnatt-, d) från ordfogningen ”forste kammaren” år t. ex. forstå sammansåttningsleden af forstå ordningen i forstekammarledamot.

Anm. Ett (afledt eller bojdt) ord, som år en hårstamning från ett visst ord, må anses vara en tydlig hårstamning från detta, om båda orden med hånsyn till lydeisen och betydelsen for den allmånna uppfattningen stå hvarandra nara: dyg- 
dig ar sålunda en tydlig liårstanining från dygd; dygd (som forr betydde duglig- 
het) år en hårstamning, men ej en tydlig hårstamning, från duga. (Forstå staf- velsen i till-laga, men ej i tlllstå, utgor en tydlig hårstamning från till.) — Hvarje 
bojd form af ett visst substantiv, adjektiv eller verb o. s. v., hvars grundform år bruklig, må anses vara en (omedelbar eller medelbar) hårstamning från substantivets eller adjektivets o. s. v. grundform. — Tvånne ord kunna sågas vara be- 
sldgtade med hvarandra i foljande fall a) om intetdera- år ett "sammansatt ord i inskrankt mening”; om det ena, omedelbart eller medelbart, år en hårstamning från det andra, eller om båda aro hårstamningar från samma ord; b) om det ena 
år ett sammansatt ord i inskrankt mening och det andra en hårstamning från detsamma.

B.§ 20. De sårskilda orden kunna i råttstafningslåran indelas i trenne huf- vudafdelningar eller ordningar sålunda: Man må betrakta1) foljande ord såsom ord af tredje ordningen: Hvarje ord, som tydligen ensamt eller (som ordfogningsled) tillsammans med ett eller tiera andra ord år ett
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egennamn (proprium).1 T. ex. Esaias, Tegner, ”sjon Målaren”, ”stjernbilden Karla- 
uagnen” ”grefve de la Gardie”, "tidningarne Nya Dagligt Allehanda och Eorr och Nu”. 2. Dessutom foljande bland ord, som ej aro tydligen sammansatta: a) Hvarje ord, som betecknar, till hvilket folk, till hvilket religionssamfund eller ordenssamfund, till hvilket land, till hvilken landsdel, till hvilken stad eller till hvilket stalle af annat slag någon eller något hbr,2 åfvensom hvarje annat ord, som år en tydlig hårstamning från ett egennamn, t. ex. preussare, preussisk, tysk, lutheran, luthersk, 
katolik, herrnhutare, brikollist, ostgote, bohuslåniug, kindbo (= person, tillhorande ha- radet Kind), stockholmere, stockholmsk, tegnérisera (=•• efterhårma skalden Tegner), 
” Kellgrenska lyran”; h) Hvarje ord, som betecknar fråmmande mynt mått, mål eller vigt; c) Hvarje ord, som betecknar ett visst slag af vin, punsch, konjak, brånvin eller andra dryckesvaror eller ett visst slag af vatten (lukt- eller helso- vatten) eller ett visst slag af åpplen, påron eller korshår, eller af snus, cigarrer eller rå tobak.3

' Mark a) att naturligtvis hvar och en. som sjålfvilligt sager: rHan år en Tegner”, ”Han år en ny lånnc”, 
’Jag liiste nyss om Telemakos rådgifvarc och ledsagaro Mentor" — vet, att slutordet i ofvan anforda satser år ett egen- 
namn, anvåndt i egentlig eller bikllig betydelse; men att t. ex. de allra fiesta af dem, som såga, t. ex., ”Han år min 
mentor” (= rådgifvarc) ej veta, att slutordet i nåmda mening egentligen betyder: en sådan som Mentor var for Tcle- 
makos; b) att t. ex. bajonett ej kan anses vara en tydlig hårstamning från stadsnamnet Bayonne.

2 En stor del af ord af nu nåmda slag utgor hårstamningar från egennamn.
3 Många. foremål af ifrågavarande slag åro uppkallade efter land, landskap, landsdelar, stader eller personer. 

T. ex. ehampanj, madera, "han dricker Vichy”, lioehheimer.

Anm. Hvarje ord, som tillhor en ordfogning, som kan sågas vara anvånd såsom ett namn (egennamn eller artnamn) må anses vara ett ord af tredje ordningen. T. ex. ”Han roker Goda hoppetT, "jungfru Marie nyckelpiga” (= gullhona).Som ett ord af tredje ordningen må forofrigt betraktas hvarje från fråmmande språk lånadt uttryck a) som sålian eller aldrig forekommer i någon sådan skrift, som ej år en lårobok eller en annan vetenskaplig skrift, b) eller som uteslutande afser fråmmande, nutida eller forntida, mindre kånda forhållanden, eller som sålian eller aldrig anvåndes af personer, som ej låst något fråmmande språk och ej nårmare kånna vissa yrken och idrotter och sysselsåttningar m. m., t. e. vissa spel.2) foljande ord såsom ord af andra ordningen: Alla ofriga ord, som åro tydligen sammansatta.3) alla ofriga ord, som ord af forstå ordningen.§ 21. Ord af forstå, ordningen kunna indelas i tvånne klasser på foljande sått: Såsom ord af forstå ordningens forstå, klass må endast betraktas: 1. Hvarje ord, som ej har obetonad begynnelsestafvelse (eller som ej, på fråmmande vis, åndas med den IjudfOljd, som fbljer efter m-ljudet i kavaljeremang.) Foljande bland ord med obetonad begynnelsestafvelse: a. Hvarje ord, som borjas med någon af foljande Ijudfoljder: be, je, f o, til, f ul. 2. T. ex. bevågen, gemal, fortrafflig, till- 
stådes, fullkomlig. 3. Hvarje annat ord, som i skrift afslutas med eri eller inna och har hufvudtonen på det enda eller sista i-ljudet, eller år en adjektivform, som åndas med ig, eller en tydlig hårstamning från något af hår nåmda ord. T. ex. 
snickeri, jåttinna, evårdlig, of amtlig; snickeriet,jåttim evårdliga, evårdligt. 4. Hvarje adverb eller (annan) partikel, som ej tydligen genom tillåggande af t-ljudet år bil- dad af en adjektivform (såsom magnetiskt = på magnetiskt sått, af magnetisk). T. ex. åtminstone, emellanåt, såvida, faståii, vålan, dåran, ånskont.
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Tillagg,§ 22. Alten regel for tecknandet af tydliga hårstamningar, utom i fråga om enkeleller dubbelskrifning af konsonantljud: Som ett talljud tecknas i ett visst ord, be- traktadt i och for sig eller som en ordfogningsled, eller i en viss ofullstandig ordfogningsled, på samma. satt tecknas det afven på motsvarande stalle i hvarje 

tydlig hårstamning från ifrågavarande ord eller ordfogningsled.
1

1 Har fastes emlast afseende på det stafsatt, som forf. finner lampligt att antaga.

Anm. 1. Denna regel galler ej med afseende på ord af forstå ordningens andra klass i fråga om tecknandet af å- eller å-ljud, som ej hor till begynnelse- stafvelsen. — Intet egennamn må med hånsyn till råttstafningen anses vara eller innehålla (såsom sammansåttningsled) en hårstamning från något ord, som ej cir 
egennamn: den som skrifver ”den lysande stjdrnan” må teckna å-ljudet med e vid tecknandet af namnet på ett bolag, om dess medlemmar skrifva. det sålunda: Nordstjernan.

[Anm. 2. Sista, leden i en bokstafsfbljd, hvarvid ett vokalljud år flerskrifvet på fråmmande. sått i ett visst ord, må uteslutas vid tecknandet af samma vokalljud, då det ej afslutar en sammansåttningsled och forekommer på motsvarande stålle i en tydlig hårstamning från det ifrågavarande ordet, om i annat fall 1) bokstafven e skulle skrifvas två gånger efter hvarandra, 2) eller det ifrågavarande vokaUjudet omedelbart efterfoljes af konsonantljud; man må skrifva pager (af page) ej pageer, jalousi (af jaloux), men ej jalouxsi, om man skrifver page, jaloux.]§ 23. Kort talljud må anses vara tydligen forkortadt, om det tydligen till- hor en hårstamning från ett ord eller en ordfoljd, dår det på motsvarande stalle år långt. Exempel: Lljvdet år långt i ovis = icke-vis; kort i ovi sk et, som år en hårstamning af ovis: det må således anses vara tydligen forkortadt i ovi sit et. L- Ijudet ar långt i infaJl; kort i anfallsvis, som år bildadt af apfall: 1-ljudet i infaUs- 
vismakare må således anses vara tydligen forkortadt. — En stafvelse må anses tydligen forkortad, om dess vokalljud eller ett omedelbart efter detsamma foljande konsonantljud tydligen år forkortadt: således må andra stafvelsen anses vara tydligen forkortad i såval ovishet som infcdlsmakare.§ 24. Ett konsonantljud må for korthetens skuli sågas vara a) i laget B i foljande fall: då det går omedelbart eller medelbart fore den mest betonade staf- velsens vokalljud i ett ord, som har obetonad begynnelsestafvelse, eller i en tydlig hårstamning från ett sådant ord; b) i annat fall i laget A. I laget B ar således hvarje konsonantljud, som går omedelbart eller medelbart fore å-ljudet i 
portratt, e-ljudet i portrattera, allenastyrelse; i-ljudet i bryggeri, bryggerierna, vidsigna, 
vcdsignelse, dessforinnan; å-ljudet i fullkomlig.
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Jkudrø, n^clolning-oii.

Forslag till nytt stavsått.

§ 25. Don svilnska bokstavsraden (= det svånska alfabetet) må innehålla foljande a) vokalbokståvcr: a, å, 6, u,e,d,i,y,b,(æ,af'å) — b) konsonantbokståver:
/ / f

b, p, v, f; d, t; g, k; k, j; s, s; n, n; m, l, r, h, (c, q, x, z).
Anm. De åvan inom parentes anforda bokståverna må endast anvåndas vid tekknandet av vissa egennamn okk hårstamningar från egennamn åvensom vid tekknandet av några få andra ord, som åro låneord. — Af vokalbokståverna må a, å, 6 okk u (okk li) kallas hårda, de ovriga lena.

B.Regler angående tekknandet av ord, som ej åro ord av tredje årdninen.
Allmånna regler.§ 26. Med e må i varje fail tekknas vokaljudet i kort stavelse, på sam- ma sått som slutstafvelsen i t. eks. sarte, sartes, sarten, gavel, artel, silker eller raft- 

net, enligt somligas uttal utjores av eller innehåller ett Oppet o-jud, enligt andras ett å-jud eller ett orent e-jud. T. ex. vistelse, irre, innerlig, ypperst, medelst, ar- 
jesta, systemati sk.

Anm. 1. I det foljande a) betekknas vokaljudet i en stavelse av åvannamda slag med e, b) fastes i intet fail avseende på vokaljudet i en sådan stavelse.
Anm. 2. En stavelse av ifrågavarande slag år t. e. a) andra stavelsen i 

merendels, andra liksom tredje i fiende (men ej andra stavelsen i fiantlig), b) slut- stavelsen i kulvert, puffert, koffert, bombert m. m.§ 27. Man må 1) i åtsilliga fail tekkna s-judet, då det omedelbart foregås av vokaljud, som ej avslutar en sammansåttningsled, med en bokstavsfoljd, som borjar med r: i måna fail med rs, i somliga fali med rs/i några medn?s;3 med rrs i hUrrskap okk tydliga hårstamningar från detta ord; 2) i vissa fail tekkna k-judet med g, då det omedelbart efterfoijes av t- eller s-jud, som ej bOr-
1 Nåmligen i do fali, dår det for nårvarande allmånnt tekknas med rs. ris, eller rc eller rce. (Mark: ung

karls, forcera = unkars, forsera.)
2 Nåmligen i de fali, diir det for narvarande tekknas på fråmmande sått med on bokstavsfoljd, som borjar med 

r, mon ej med rc eller rce.
2 Nåmligen i de fali, dår det for nårvarande tekknas mod rds eller rids.
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jar en sammansåttninsled; 3) tekkna k-judet med fj, då det skall skrivas framfOr hård vokal (avensom i vissa fall framfor an.f T. eks. kors, fors, storst, konkurs,

rit , f
resurs, person, (jardsgård, vardshus), murs, desars, hogt, hbgsf, riksdagsmann; fjog, 
tjuge 1. tjugo, tjortel,- fjusa. — 4) i vissa fall tecknas å-judet med 6 eller o, a-judet med e\ t. eks. rokk, kort, jeolog; person, protest, kadetf. — I ovrigt tekknas varje taljud med motsvarande bokstav: konsonantjuden skrivas i vissa fall enkelt, i andra dubbelt, med undantag af v-, k-, j-, h- okk n-juden, som ej åro dubbet- 

tf f • • • f
skrivliga, d. v. s. alltid enkelskrivas. T. eks. un, uhu, punt, hint; sid, sina, salust, 
seni, eklpas, kbra, kali, kilder, bekanna, jenom, varj, jomma, ”juta doden”, ”juta tarar , 
jbra rått, jord jarnin, fosterjord, renjord, sadeljord, rovjur, hav, havet, vilken, varandra, 
avund, avyttra, avveta, rott, brett, oaktat, ett diskat barn, sirkel, sitron, sypress, ofiser, 
residiv, vaksin, spesifik, liiksa, eksempel, eksamen, ékselens, palsians, tendensios, restan- 
sier, profefsia, gratsidlist, atelje, manjlfik, biljedu, svajseri, ”solen år i senit”, soolog, 

f
soologi, sinkplåt, friskt.

Anm. 1. På ett mot foregående regler stridande sått må tekknas ett eller flera talljud 1) i en sammansåttningsled, som innehåller ett egennamn, då det tydligen kraves av den allmånna regeln for hårstamninar: t. e. GoMmv/skopmann (ej JoMmyskopman). — 2. vissa prefiksleder, som i allmånhet, ehuru ej tydligen, innehålla ett egennamn, t. e. chassepot jey:åx, ayrshire-xas; — 3. Dessutom i några få andra ord. En "frammande ordfogning”, som sårskrives, må tekknas så, som den skrives i det språk, varifrån den år lånad, t. e. corps de logis, pastor loci, 
ad acta.

Anm. 2. Måna ord åro vakklande till uttalet. Dessa må i allmånhat av alla skrivas på ett sått.
Sårskilda regler:

aj angående å- okk a-judens tekknin i ord av forstå årdninen.§ 28. Å-ljudet må tekknas med å:1) Då det år ett ords slutljud.* T. e. grå, okkså, by rå, kcdlikå, forstå, ridå, 
trikå; grått, forstås, byrån, ri dåer.

22) Dessutom i foljande fall i ord av forstå årdninens l:a klass: 1. Då det år lånt, t. eks. låna, håna, åvan, ihålig, underdanig, fbrmåga, forsåt, bevågen, jemål.

1 Namligen i dot ord, som for narvarande allmiinnast skrivas sålunda: tjana okk hårstamninar dårifrån. For- 

fattaren anser dokk, att k råttast anvåndes åvcn i detta. fall. Mark, att Å-jud ej må anses forekoma efter forstå vo- 
kaljudot i t. e. jytja, nytja, låtja, stiltje, kulfje, moatji.

2 Tekknet * utmårker hår okk i det foljande att allmånna reglerna for hårstamninar jålla i a.vseende på tydli
ga hårstamninar från det eller de enskilda ord eller det slag av ord, som åro i fråga.



XLVII2. Då det år kort, a) om det omedelbart efterfoijes av n-, l-, d-, t- eller v-jud eller skall skrivas mellan st okk nd, eller framfor rd eller sk; b) om det (i annat fåli) tillhOr en stavelse, som borjas med m-jud, men det ej skall skrivas framfOr r, eller bejynnelsestavelsen i ett ord, som borjas med judfoljden vå; c) eller (i annat fali) om det utjor eller tillhor forstå stavelsen i en partikkel med obetonad bejynnelsestavelse men ej efterfoijes av k-1. rø-jud. T. e. a) lån, lånsam, stånka, nåli, fåil, 
håll, hålla, ”hel okk ludlen”, alder, aldrig, såil såid, rusthåll, kallskal, håråld, andfådd, 
årdna, årdnin, forrådd, åtminstone, emellanåt, forsåt, skått, lått, igelkått, måtta, mått- 
lig, hugskått, (skråvlig), jårdsgård, åska, bråska, ståndaktig, bestånd, anstand; b) månne, 
måste, måsse, vårda, vånda, våm; c) såframt, åstad.J-judet i ovriga fali tecknas med o eller o: det senare alltid okk endast, då det tillhor en kort stavelse, som ej år bejynnelsestavelse i ett ord av forstå årdningens andra- klass. T. e. kort, inkomst, okk, fåmton, m6bb, soffa, plommon, la
gom, filosof, filosofi, komm, ofiser, kolega.

Amn. Å-judet må skrivas med 6 i sekstonde, något. I vissa fali år uttalet vacklande mellan å-jud okk o-jud (såsom i årtor, honom), mellan långt okk kort å-jud (såsom i från, vårta, son, rodna). Sarskilt markes, att sista vokaljudet må anses råttast vara o-jud i årtor, lårkor, blommor m. m.§ 29. Å-judet tekknas i varje fali med å, då det omedelbart efterfoijes av ett j- eller n-jud, avensom i varje annat fali, då det tillhor ett ord av forstå ård- ninens forstå klass. T. ex. håjd, fråjd, nåjd, daglig, helbråjda 1. ludlbråjda, timotåj, 
! f l

paståg, ån, poån, refrån; råt, rådf, råtfhaveri, påls, pråssa, pråst, tempel, vårksam, 
hålg, håljd, hålst, benågen, forgåves, till stades, ejåmtlig, fiånflig, varå-st, dåråst, nitålska, 
spetålska, harnåsk, salåp, kalomål.

Und. Å-jud må tekknas med e 1) vid skrivande af ”jdf”r m å n, anvånd som partikkel, avensom av de ord, som lyda sålunda: ej, nej, eller, det; 2) vid tekknandet av promomenformen dem okk dessutom i foljande fail, då det år k6rt: a) Då det omedelbart fbregås av d-jud såsom en stavelses bejynnelsejud okk efterfoijes av n-, s- eller t-jud: t. e. den, denne, dessa, detta, desto, desslikes; b) Då det borjar en stavelse okk skall skrivas framfor ft eller borjar ett ord okk skall skrivas framfor ks t. ex. efter, efterst, ekstra; c) Då det tillhor ett tvåstavigt ord med kort slutstavelse, som andas med ”jdf” år2 eller bejynnelsestavelsen i ett flerstavigt ord, som borjar med ”jdf” sånt eller sans: t. ex. rektor, lektor, nestor, sentner, senter, sentrum, sensus; d) Då det tillhor jdf juktiv eller slutstavelsen i ett ord med kort slutstavelse, som åndas med ”jdf” ås, åns eller åks; t. ex. spe- 
sies, nonsens, kodeks, objektiv.Å-jud, som tillhor ett ord av forstå årdninens andra klass okk ej omedelbart efterfoijes av j- eller n-jud, må skrivas med å, då det ar lånt, i hvarje annat 

1 Har okk i det foljande menas a) ined 'jd/-: judfoljden eller någon av judfoljderna, b) med «bsf»: bok- 

siavsfbljden eller någon av bokstavstoljdema, c) med a: kort, oppet a-jud i kort stavelse.

Mark, att varje ord, som iindas med ’jdf" jiiktiv enligt månas uttal har obetonad bejynnelsestavelse; att 
man enligt foljande bor skriva t. ex. rektorn, rektorat, sensor ni. m.
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fransas, majestat, kapital, petimater, modurn, problam; depes, modernisera, biljett, ka

dett, portrett, bekasin, refleks, prcsennin, mamsell, pretendent, person, prestera.

Anm. Man tekkne med e slntstavelsens vokaljud i en sådan adjektivform med huvudtonen på slutsta velsen, som åndas med ”jdf” ål;1 t. ex. icleel 1. ideeU;

1 Hårvid må intet nvsoondo fastsis på deras uttalssatt, som frambrina å-jud vid uttalande av t. e. fresia, 
vetta, ende, eld, eller e-jud vid uttalande av vag, sari, lakare, åta.

- Ett adverb, som bildas av ett visst adjektiv okk år lika lydande med en med t-jud slutande, bojd form av 
detta, betraktas hår som adjektivform. — Enligt det allmånnaste vardagsuttalet betekknar ”l>sf” gi i enligt, lykkligt 
endast t-jud, ett uttalssatt, som såkerligen i framtiden kommer att bliva årkånt såsom det riktiga.

3 Med enkelt konsonantjud menas naturligtvis konsonantljud, som ej omedelbart foregås eller efterfoljes av lik- 
ståmig Ijudled.

materiel 1. materie.il. — I åtsilliga ord år en judled vakklaude mellan å- okk e- jud; t. e. hallbrdjda 1. helbrajda, helgon, enkel. En sådan judled må i allmånhet tekknas med e.
b) k-judets tekknin med g.§ 30. Konsonantjudled, som enligt allas eller somligas uttal innehåller k-judet ékk omedelbart efterfoljes av t- eller s-judled må tekknas med g i foljande fall: 1. Vid tekknandet av en stavelse, som juder lika med bejynnelsestavelsen i 

dagsvilrke, slagsmål, krigsrM, skogs^Q eller slutstavelsen i tovodrogs, firetogs, fore
slogs, uppsagt, uppsagts, upplagt eller upplagts, t. e. ”hur dags?”, ”alla slags mån- niskor”, ”det bar till skogs”, ”jag har lagt på minnet, hvad du sagt”, ”ett fetlagt barn”. 2. I varje annat fall, då den foljer efter sista vokaljudleden i ett ord, som år en bojd fårm av ett adjektiv, verb eller substantiv, vårs grundform andas med g-judet eller med ”jdf”, ga, gas eller gd: t. ex. smygt, hbgt, hbgst, evigt, 
blygt, ”blygs du ej?” Desutom i foljande ord: blygsel, drygsel, vigsel; avl dysen, 
uwderldgsen, hogtider. — Dåremot: ”en sak af vikt”, viktig, duktig, slakting, afsikt, 
uppsikt, andjakt, lovtakt, intakt, bakt, ”en dyr plikt”.

Anm. Mark: "enligt2 din onskan”, ”vara någon till lags”.
Regler angående enkel- eller dubbelskrivnin1) av konsonantjudled, som omedelbart foregås eller efterfoljes av likstamig judled.§ 31. Af tvånne på varandra foljande likståmiga konsonantjudleder må vardera skrivas enkelt eller dubbelt, om den innehåller dubbelskrivligt kénsonant- jud enligt de foljande reglerna angående enkelt konsonantjud:3 bindetekken må alltid såttas efter den foregående judleden, då den skall dubbelskrivas; t. eks. till- 

lågga, upp-passa, natt-trbja, still-leben.

materie.il
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Anm. Konsonantjud, som går omedelbart eller medelbart fore den måst be- tonade stavelsens vokaljud i ett ord, som har obetonad bejynnelsestavelse, må betraktas som dubbelt endast i foljande fall: 1. I vissa fall, då det år bppet okk tredje taljndet från borjan i ett ord, som borjas med judfoljden for; t. e. forrå- 

dure, forråtta. 2. Då det tillhbr en tydlig hårstamnin från ett ord, som ej har obetonad bejynnelsestavelse, i vilket det på motsvarande stalle år dubbelt, ' t. e. 
kamm-makeri (av kamm-makare). (Dåremot transumt. ilegitim, ireguljar.) — Man skrive: gudom (hållre ån guddom), hallstar rig (hållre ån halsstarrig), skafottes (liållre ån skaff-fottes), men sepp-pund.2) av enkelt dubbelskrivligt konsonantjud, som ar i "laget Å” okk ej ar m- eller n-jud.§ 32. Hegler angående tydliga hårstamninar:Som ett av kort (eller till kvantiteten vakklande) konsonantjud skrives i ett visst ord, på lika sått må det alltid tekknas i (bland andra) foljande fall på motsvarande stalle i en lydlig hårstamnin av sama ord, om det på båda stallena fOregås av sama. kårta (eller till kvantiteten vakklande) vokaljud: 1. Om det på båda stallena år oppet, t. e. omnibus, omnibusar. 2. I foljande fall, om det i hårstamninen år slutet: a) om det avslutar en en med s-judet si utande genitivform i ejåntlig menin eller en sådan stavelse inuti ett ord, som utjores av ”jdf” 

f
vågs, siis, syls, såls, håls, t. e. en vaggs, va.%/målnin, tåmpelva////, tåmpelvå^s, tåmpelvå//ys- målnin; b) 6m det skall skrivas framfor l, n, r, h, sam, dom; t. ex. (lyZ;Å:a, tro/Z, vifter, trofta, troZZ), lyÆ/clig, trOftna, trOfthet, trOftsam, viftra, tro/Zdom;1 c) dessutom i varje annat fall, då det foregås av a-judet (eller av å-jud tekknat med o, ej med å eller 6). T. e. vasst (av v«ss), krasst (av krass), [tjokkt (av tjokk)].3. Om det på båda stallena år slutet okk efterfbljes av sama kénsonantijudet; t. e. (vild) vilda, vildhet.

Anm. T-judet, som ej år nåst sista judet i en genitivform, må alltid enkel- skrivas mellan sa okk -s lj då det ar nåst sista. judet i ett ord, 2) i en hårstam- 
/ fnin från ett ord, dår det i nåmda låge enkelskrives; t. e. sysselsats, ”platsen ]mr 

tUlsais", motsats, 'denna sats har sats på orått plats”, motsa'tser.2§ 33. S-jud må i varje fall enkelskrivas, då det avslutar a) en passiv form av ett verb, som ej utjOres af ”jdf” lys, lås, les eller is; b) ett med ”jdf” 
ib-us eller ikus slutande ord, som ej har hufvudtonen på slutjudet. T. eks. ”han 
Irrås på sin far”, ”det påstås att det fås for intet”, umgås, forgås, ”tas med någon”, "slås ej, pojkel”; omnibus, rustibus, fiffikus. — Alltid må dubbel.skrivas, då det omedelbart foregås af kort vokaljud 1) slutjudet i ord, som åndas med k-jud, som ej skall skrivas efter e, eller med p-judet. T. e. bolde, råbékk, fåm-

' Men mann skrive t. e. forspilde, forspils, oaktat mann bor skriva forspilla, till.
- Miirk 1) att sysselsats viirkligen ar bildat av xysselsatt; att det fiir nybiirjaren ligger nåra till hånds att 

tro, att slutordet i uttrycket: »en motsats »ir bildad av motsatb; 2) att det måste anses vara liiinpligt att stadga, att 

av kort vokaljud omedelbart foregånet t-jud i niinula lage i varje fall skrives antincn enkelt (dier dubbelt (C. J. L. 
Almqvist m. ti. skrevo: »en satts-s, »en uppsattsv, m. m.)7



L
bokk, bgonblikk, vederkvikk, kambrikk, munlakk, fotsakk, allmanakk, sallmiakk, hulokk — ett slags apa, utlopp, durkUpp, briillopp, isopp; 2) i en partikkel, som med hånsyn till slutstavelsen ar lika med utantill, fwdenskuU.

Anm. Mann skrive: biskop, tobak, elak (fånrikk 1. fanrlk, tallrikk 1. taUrik, 
arrakk 1. arrak, konjakk 1. konjak).§ 34. I ovrigt må konsonantjud dubbelskrivas alltid 6kk endast i foljande fail:1) då det avslutar ett ord, om det år lånt eller tydligen forkortat, t. e. 

natt, midnatt, tafatt, sidt, jesuit, fail, nbdfall, bifuU, skått, hugskått, igelkått, idrått, 
brngått, tillstadd, tvurvigg, vittnesjill, nåsborr, tulTbarr, holass. (Dåremot: ”10 vet har 
gulnat”, gammal, stadsef något, frestad, evig, fjåril, lårkor, åmmbar, attlas.)

t2) dessutom i foljande fali, då det år lånt eller tydligen fOrkortat, såvida det ej tydligen strider mot foregående regler:a. Då det omedelbart efterfoijes av vokaljud, t. e. vatten, sbtvatten, sot- 
vattenfisk, lefalla, partikkel, kapittel, tittel.b. Dessutom (d. v. s. som slutet), forutom då dubbelskrivningen tydligen kraves av reglerna for hårstamninar, i foljande fail i ord av forstå årdninen: 1) Då det tillhor någon af judfOljderna al, ab, ap; t. e. dllmoge, allvar, cdltare, all- 
månn, vallmo, enfalld, befcdlde, ”vad befalls?”, alls, valls, hallt, halls, smallt,snapps. 2) Då det tillhOr bejynnelsestavelsen i ett ord, som bOrjar med ”jdf” up, til, lat, råt, ful, 
vist, mis; t. e. uppsåt, uppror, tillfålle, tillståndig, tillfbrsikt, råttskaffen, låttvindig, 
fidlståndig, ”ett visst fruntimmer har visst sagt det”, visste, visstas, missfirma, 
misshag. 3) Då det avslutar en stavelse okk skall skrivas framfor l, n, r, bo eller sam, åvensom i varje annat fali, då n årmast foljande stavelse år lån eller tydligen fOrkortad; t. e. brukklig, fbrskråkklig, huttla, vittna, slipprig, båttre, slåttbo, 
sållsam, sållskap, flyttbar, nattvard, tykkmykken, grillfånare, vettvillin, nattblakka, 
taUbitd§ 35. I ord av andra årdninen skrives slutet konsonantjud, då enkel- eller dubbelskrivninen ej tydligen kraves av reglerna for hårstamninar, i enlighet med reglerna fOr ord av forstå årdninen.

Anm. Måna ord åro vakklande med liånsyn till ett eller flera konsonant- juds kvantitet. 3) av enkelt n-jud okk m-jud i låget A.§ 36. N-jud må enkel- eller dubbelskrivas i Overensstemmelse med fore-
1 Då remot: eld, fåid, samfåld, tåpt, tåpte, sliipte, våld, våkta, forstrakt, beståid, bejynte, ålska, ålska

re, ålskawle, ålskas, ålsklig, idka, nodga, brotslig, hurtig, spånstig, brånsle, kånsla, måstare, bårjmåstare,ryt- 

tåre, frikostig, mystisk, sålvisk, vismut, asfalt, pastor, porto, ond, ondo, bundo, bundit, vårjo, beyrepsmåssig, 

kvalsvard, sårmytsla, syskon, afton, rustibus.



LIgående regler for dubbelskrivligt konsonantljud. T. e. sann sannin, mann^ 
mannlig, mannskap, spannmål, samvctsgrann, samvetsgrannhet, allmann, allmdnnhet, 
vagran, liten, grbnska, vimst, spånstig, kånsel, bransle, valann, ijånn, fastånn, "mam tror, att denne mann har rymmt”, grannJaga, grannskap, grannt.

^Anm. N-judet må i varje fall enkelskrivas, då det omedelbart foregås af ’‘jdf" ha eller la eller å- eller o-ljud eller ett o-ljud, som omedelbart fbregås af 1-judet — utom i manne., vånna, lånn (= ett slag tråd), ponny 1. ponni. T. e. ”j-Ian upphans af mig”, ”En hane och en hona”, hankbn, honkån, hånung, tonar måndag, ”gbra något i Ion”, lonlig, londom, lonfonster. Angående sådant n-jud i annat låge, som ej tillhbr den måst betonade stavelsen i ett ord, som har obe- tonad bejynnelsestavelse eller en tydlig hårstamnin från ett sådant ord, mårkes foljande: N-judet, som år lånt eller tydligen forkortat må i varje fall dubbelskrivas, då det skall skrivas fore s och omedelbart foregås av a-jud, som ej bor- jar en stafvelse. T. e. svanns, kranns. N-judet må dubbelskrivas i ett med n-judet slutande personbetekknande ord, som med hånsyn till slutstavelsen år lika med lånnsmann 1-. lånnsmånn.N-judet må enkelskrivas a) då det tillhbr en partikkel, som utjbres av ’ jdf' iiuin eller ett ord, som utgores av ”jdf” dån 1. (låns, eller något av de med n-jud slutande ord, som fbrekoma i foljande uttryck: ”Min far gaf sin nya hatt åt din bror”, b) i foljande fall. då det omedelbart fbregås af vokaljud, som bbr- jar eller utjbr en stavelse-: 1. Då det fbregås av e- 1. i-ljudet. 2. Då det år slutet eller fbregås af a- 1. å-judet. T. e. en hast, ensam, envis, "stig in”, ine, inom, inerst, målvor, inlaga, inmåte, ”lågga an”, anlag, ansikte, antal, anseende, anhang, fbranlåten. ”ån år han lårdare ån du”, åndå. Man skrifve: anårda, nog- grawi, manngrannt, vinnlågga.1

1 Man marke, att n-judet ar vakklande till kvantiteten i londiirr, lonfonster, hane, från m. ni.

§ 37. M-jud, som. omedelbart foregås av a-jud, må dubbelskrivas alltid okk endast i foljande fall: Då det ar lånt eller tydligen forkortat 6kk tillhor en stavelse, som borjar med ”jdf” sa, fra eller kra. T. e. damm, N-åk^&ndamm, 
N-A^xxdanims, vattemføwwsbyggnad, telegramm, telegrammsvar. (Men ensama, 
takksama, hallsamen, sums, samla, samårdna, samfund, ”same man’, densame, fram, 

framtaga, frame.)M-jud, som ej omedelbart foregås af a-jud, må dubbelskrivas alltid okk en- 
r /dast i foljande fall (i enkla okk samansatta ord): Då det ar lånt okk tillhor den forstå eller enda stavelsen i ett ord, som ej borjar med å-judet eller ”jdf” så. T. e. timme, timmeis, badtime, rttmm, badrnm, badrumet, dommen, straffdomen, domma, 

omdome, egendomen, komma, komm, inlrnma, ”om han inkarner”, som, somliga.■D av enkelt, diibbelskrivligt konsonantjud i laget B.§ 38. Ett konsonantjud, som år i låget B, må endast dubbelskrivas i foljande ord okk på motsvarande stål le i tydliga harstamninar darifrån: I varje ord, som i skrift avslutas med ”bsf” eri eller inna 6kk år en tydlig hårstamnin från ett ord, dår konsonantjudet på motsvarande stalle dubbelskrives i låget A, t. e./ /
bryggeri (av bryggare 1. brygga), sepsbyggeri (av sepsbyggare), jattimna (av jatte).



LIIDesutém i foljande ord: efter forstå vokaljudet orden allesam manif), alltsammaidp), 
all/hopla,), allt-ihopla), ilvensom i varje partikkel, som borjar med ”jdf” al, Æe eller i ett med ”jdf” til eller ful (men ej ”jdf” fuli, fulm, fulg) borjande ord i t. Q.f/dl- 
komlig, ulldeiistund, alltjamt, tillstades, tillbaka, ikkeforty. — Daremot: atest, protest, 
årende, kolegium, kolekt, resonera, sonett, sitopp, pasépp, desutém, skraldus, éfser, li
terdi-, sigarett (men sigarr), sigarettmakare (men sigarrmakare), bétfor, kafe, kafein, 
flotist. Till-lagg till foregående regler.§ 39. Vokaljudet i on stavelse, om det år å- eller e-jud, som ej utjor en samansått- / ninsled, må1) i varje fail tekknas med å, a) om stavelsen bårjar med judfbljden tv, b) om det ar stavelsens bejynuclsejud, tillhor ett flerstavigt ord, som ej har obetonad bejynnelsestavelse, okk skall skrivas framfor r; c) om det skall skrivas mellan 1 eller r okk mn okk ej år sista eller nåst sista judet i en sammansåttninsled. T. e. todtydig, tvåhågsen, (tvaka), årsiMa, år- 
tappa, urfuren, oårhord, lamna, ooerlamna, lamidnar, ramna. — Und. Man skrive: era — tidråknin, tidevarv.*2) i varje fail tekknas med e a) om det utjor eller borjar en stavelse okk omedelbart eftorfoljes av </-jud, som skall onkclskrivas; t. e. ”en egen egendom i ej egen; egare, egodel,b) om det år kort, forekomer mellan //-jud okk ett 1-jud, vilkot omedelbart etterfoljes av ett ry-jud, som tydligen ej borjar en sammansåttninsled; t. c. helga, helgelse, helgon, ”helge mide”. — c) om det tillhor nåst sista stavelsen i ett ord, som med liånsyn till de två sista stavelsernas betydelso okk lydelso år lika med endera, enderas, ettdera, ettderas.§ 40. Man må i skrift avsluta med ”bsf ’ dja, i intet fail med dja, ett ord, som i dagligt tal åndas med ”jdf” dja eller (sålian) odja okk vårs nåst sista vokaljud omedelbart foregås av /--judet. T. ex. ”rdja riunm for någon”, undanroja, bortrija, ”rbj ruin”, rdjnin (ej rodja runnn 6. s. v.). — Mann må endast skriva dubbelt n mellan nåsta okk nåst sista vokaljudet i ett flerstavigt ord, som åndas med ”jdf” In (eller år en adjektivform, som åndas med 
ne eller na), om det i dagligt tal (i alhnånhct) endast bar lånt n-jud eller (sålian) judfblj- den ndn mellan sista okk nåst sista vokaljudet. T. ex. utlannin, kldnnin blunnin, vannin, 
uytannin, blanninar, inbunna bbeker, uppstånna svårigheter.  — Mann må anse, att tZ-jud ej forekommer fore det enda eller sista. s-judet a) i ett ord, som åndas med ”jdf” sk, si, 
ska, skas, ske; t. ex. udansk, fosterlånsk, hunsk, bonsk, tresk, nisk, dist, hanskas, hanske, on- 
ska; [b) i en stavelse, som ej år ett ords enda eller sista stavelse okk i dagligt tal åndas med ”jdf” ns eller nds t. ex. å/nyhofdin, lanskanslist, vinsrum, bunsforvant, avgrunsjup; daremot ”dotta lands furste”, tUlhands, ”till lands”, ”denna avgrunds jup”.]

1

1 Forf. vill tor sin del ej motsatta sig. att ”bxf” ndn ocli nds fortfarande tekknas i de fail, dår de for når- 
varande allmånt eller oftast anvåndas.

2 Enligt fiiljande allmånnregel: En enstavig passiv form med kort vokaljud, som i dagligt tal åndas med s- 

judet eller (sållan) med ”jdf” ts eller ds, må anses sluta med lånt s-jud.

Man skrive: a) ”han less mykket”, ''han låss vara suk”, rhan iss ej arbeta";2 les
sen, lessnad, lessam, dagsmaja, — eller ”han leds (luts, ids)”, ledsen, ledscvm, ledsnad, dags-



liii

■uwdja; b). allra stbrst 1. «Wr«stbrst, eniclertid, mellerst, stanna, forna, gunus, fragga. gube- 
cars — ej aldra stbrst, emedlertld, medierst, stadna, fordna, fradga, gudnås, gudbevars; c) ’ han borjade studsa”, ”en studsure”, (.ett jevår eller ett slags ur), uppstudsig, ”ett elakt 
puts”, putslustig, trådgård, skr idsko, suts — eller stussa, stussare, uppstussig, ”ett elakt 
piiss”^ pnisslustig, suss, tragård, skrisko; d) i intet fall sednare, sednares, sednast, sednastes utan i stållet senare, senaste, senastes 6. s. v.§41 . En judled. som enligt somligas uttal innehåller f-judet, enligt andras r-judet, må i varje fall tekknas med f 1) då den omedelbart efterfoljes av en till samma stavelse ho- rande t- eller s-judled; t. eks. groft, juft, grdft, negatift, grafs, behofs1-, 2) då den tillhor slut- stafvelsen i ett ord af forstå årdninens andra klass, som åndas med ”jdf” svar eller sver okk har buvudtonen på slutstavelsen, afvensom i varje annat fall, då.den omedelbart fbregås av till samma stavelse hbrande s-jndled; t. eks. hemisoår, atmosvår, svdrisk, svinks.

f f fMan må ej antaga, att efter n-jud fbrekomer a) n-jud, som omedelbart skulle efter- fbljas av till samma stavelse hbrande s- eller hjud; b) k-jud, som omedelbart skulle efter-
/ r .fbljas av ett t- eller s-jud, som tydligen ej borjar en sammansattninsled: marin skrive således: "denna vans egare”, vanshåst, tiUgans, hvid, punt, adjunt, instint, funs<m, sansen, 

inierpwison (tante, blant, sant)2.I intet fall a) må n-jud, som omedelbart skulle efterfoljas av konsonantjud, annat 
an h-jud, anses fbrekoma efter m-ljud, som år tredje judet i årdninen i en stavelse, sorn borjar med "jdf”.;«: man skrive "ett jamt tal”, ulltjund,jundike, jmifora,jm 
aUtju-nud, jumnlike o. s. v.); men jdmnhdg; b) må n-jud anses fbrekoma efter ett m-jud, som år tredje judet i årdninen i en stavelse, som borjar med ”jdf” nå eller lid, om n-ljudet skulle omedelbart efterfoljas af d- eller t-jud, som ej borjar en sammansåttninsled: ndinde, ndmt, 
håmd, ndindeman.Mann skrive a) Lhye, linja., linjera, linjal, fojderi — halire ån linie, linia, liniera, lineal, fbjderi; b) blåo^tZ, stoiw/h, am-bgd o. s. v. eller blåojh, storo/h, swqjd; c)J ellery efter å- eller e-jud, som år andra judet i en med 1-jud bbrjande stavelse okk omedelbart efterfoljes, enligt somligas uttal av j-judet, enligt andras av g-judet, altcftersom mann efter detsamma fram- brinar j-eller g-jud i dagligt tal: t. e. Idja 1. lega, liijde 1. legde, legodrån3; d)J, ikke i, fram- fbr det enda eller sista s-judet i en adjektivform, som år ett ord av forstå årdninens 2:dra klass okk i dagligt tal åndas med ’'jdf” ajsk, aisk, ajsk eller elsk. T. e. (djebrajsk, (euro- 
påjsk). — Mann avslute i skrift med ,-bsf’ jar varje ord av forstå årdninens 2:a klass, som i dagligt tal åndas med ”jdf” jar eller ier; t. ex. reguljar, pekunjdr, (grenadjar).Mann må anse, att t-jud ej fbrekomer a) i ett ord av forstå årdninen framfor s-jud, som omedelbart efterfoljes av oppet i-jud, om t-judet skulle omedelbart (enligt allas uttal) fbregås av anuan konsonant; t. e. aksle, restansie, konfidensiell, patsiensla (ej aktsie, patsient- 
sia); b) fore ”jdf” son i ett ord av forstå, årdninens andra klass, om det enligt allas uttal skulle omedelbart fbregås af annat konsonantjud ån v- eller s-judet eller vokaljud. Mann skrive; invenson, adison, reooluson (ej inventson, aditson, revolutson).

1 men grov, pif, gravet, negativ, grav, berbva.
2 Forf. unser, att denna regel biir fbljas i dess helhet eller med foljande undantag: k-jud må anses fbrekoma 

fiire det enda. eller sista t-judet i en tydlig eller ikke tydlig hårstamnin från ett ord. som åndas med rjdf' ni: eller 

nka (t. ex. tånkte, blankt, Sankt, bettmkt, ofbrtankt).
3 G betekknar liår enligt allas uttal g-judet.



LIVA-jud såsom en stavelses bcjynnelseord må tekknas sålunda: a eller ah, då det år lånt eller tydligen forkortat okk efterfoijes av slutet n-jud, t. e. undryg, knstolt eller 
ahndryg, ahnstolt.§ 42. Mann skrive a) nio 1. nie, tio 1. tie; hållre tjuge, trdttl, forti, femti, saksti, sutti, 
åtti, nitti ån tjugu 1. tjugo. trattio, fortio o. s. v. ; b) med, medan, emedan, emot, emelertid, 
emellan, emottaga (hållre ån imot, imelertid o. s. v.; c) nåst sista stavelsens bejynnelsejud i ett ord, som utgores av eller andas med stavelsefoljden viol 1. fiol, med f, om ordet betekk- nar ett musikaliskt instrument, åljest med v. ; t. ex. spela fiol, fiolonsell, fiolin; "en doft- ande viol." nattviol; d) år, i intet fall or, efter bejynnelsejudet i ett ord, som borjar med ”jdf” går — utom i gorm; t. e. rblod okk går", gårtjuv; ej jU-judet alldrig dubbelt, då det år andra judet i en stavelse okk tillhor ”jdf" trupe, t. ex. supertorta superfin; f) "åie sutto", 
suttit, besidtit, besutten, forsutten, avsutten ni. m.; g) enbet, tvåbet, fyrbet o. s. v. eller enbett m. in.; h) d-judet enkelt i varje fall, efter ha, åvensom efter s-judet i hårstamninar från suk;

1
2

1 Sålian olier alldrig skrives numera : fyratio, åttatio. — Sista vokaljudet må anses vara o-jud i sådana, numera 

nastan uteslutande såmtvis anvanda ord som tokot = tokig 1. tokigt; brokot = brokig 1. brokigt; nakot = naken 
1. naket.

' Mark, att v-judet nastan alltid år stumt i dagligt tal i dessa okk några andra ord.

3 Mark, att liera af dessa ord åro lånord: varje »fråmmande ordfognin* må anses utgbra ett ord.
4 Mark, a) att r-judet i aborre 1. abborre, ekorre okk friharre (liksom i bigarå. vare sig att detta ord

uttalas med huvudtonen' på forstå ellef sista stavelsen), enligt sannolikt alias uttal år kort: b) att v-judet i dagligt 

tal nastan allmånt uteslutes i vissa sammansåttninsleder, som innehålla ordet: halv, t. ex. halvstop; e) att As i gods, 

guds, gudsfruktan, stadsbo, enligt uttalet vid låsnin betekknar «jdf» ds eller ts, enligt sannolikt flertalets uttal i 
dagligt tal endast s-judet.

6 Mark, att for nårvarande allmånt skrives: «en chargé d’affaires®, «flera charges d’affaires«; att Crusenstolpe 
m. 11. skrivit: «flera chargé d'affairer».

t. e. "han hade", suklig.De viktigaste av sådana fbrut ej anmårkta ord, a) som åro vakklande till uttalet vid låsnin eller i dagligt tal nastan allmånt uttalas annorlunda ån vid låsnin, b) eller som åro ord av annat slag okk må skrivas i strid mot de allmånna reglerna:Dessa ord åro foljande,3 som i skrift må borja med bokstaven:
A: abborre 1. aborref arbete, arbeta, armod, arvode, adjo, alg, april, andfådd, averson, arakk 1. arrakk, asyrera, auqusti, agttera, abbot, apel, apelkastad, "iagga något ad, acta", allhelqona- 

dag, å la bonne heuré.
B: bokhållare, bokhålleri, båtsmau, båtshake, bisku,i 1. biskvi, biltog, barbaka, brost, binnike- 

mask, blyants, "denne hund bits ikke”, bastu,, bresilja, bdrsårk, borika, besudla, blotna, briinn- 
vin, bekk, besk, blåst, bettla, byksor, budget.

C: cawera obscura, comme il faid, chargedafårf corps diplomatiqw, con amore.

Ds di•sert, dobbsko 1. doppsko, desendent., disippel, disi,plin 1. disippel, dlsiplin; dandy, 
departement, domino, dykdalb, drågla, Don Juan, Don Quixote, donquixoteri, "hans forstå

/ f
debut", digestson, diverson, da,del, dotter, debet, debent.

E: elande, etablissement, etui, ekorre, ettdera, ekskurson, et cetera = med mera, ex officio, 
(ko, eker, ebenhals (1. ebenhults), en gros, en face, en vogue, etsa, elegi, elegisk, energisk, ekétokk, ebkstokk), ex professo, ex tempore, embargo, enkom.



LV
Fs finerbor, forklade, fdrgår, fysonomi, fiasko, fonster, frukkost, ”på finaste /hs7«w”, 

fruHtmer, fernissa, ”akta dig for att flaka trådet", frihårre, ”vi fordra detta av dig”, 
fetna, fetma, fojé (= foyer), fåfanlig, fåvitsk, forrånn, farfar, farmor, farbror.

Gs gårdvar; gudmåuUig, gudslun, gudskånst 1. gudstjunst m. m., gudfar 1. gufar, gudmor 1. gumor o. s. v.; glåmig, galjas (1. galeas), gredelin, grandseigneur; ”klådd i gaUcf. gailadråkt, 
gallaspektakel (hållre ån: klådd i gala, galadrdkt o. s. v.), grensle, grimas, ”ett stort gods” 
gratids, gitarr. ' ’

f
H: honom, homm, hårlig, hårlighet, haljefhmdra, helsot, hillebard, hundsvått. ”håll dig”, 

hitre, hiterst, hos (dårhos, hårhos), hissna (1. hisna), lumsk, hota åt någon”, halvtunna, 
halvstop m. m., hakkspått, honoratiores, hårbårje, ”hln onde”, ”det var hin till kar”, hinsidan.

I eller J s jåstjivare, jarclsel, jårdsla, jardsgård, juri \.jury m. m., intermesso 1. intermetso, 
indijestson,jetin,jirig,jopen, inkråm, inkiett, "in blanco”, inhem.sk,joddia, instans, jyllene, insenjor, 
interjor, instållsam, idog, juslått.

K: konsert, komet, kråma, kråmjåclda, kakerlakk, kabbiljo, kråmare, kram, "denna kakelunn innehåller månakakel” fruen: ”jåssenskakkel"); "enliederlig kar”, "enhållkar”, ”enlåskar”o.s.v.;/ /
kalfatra, ”elda med kåks”, konverson, konsonell, kajuta, kruka, kråkkla, kålgård, kutym, 
konesement fej konosement), klown, kuliss, knåvelborr,” klemma med någon klemmig”; ksylograf.

t f t r t / r r /K: kelvin, kolna, kågla, kågelspel o. s. v.; kyrka, kedja kisel.
L: linntyg, lånnstol, logik, logisk, ”lucida intervalla”, "laterna magica”, libbstikka, 

f l
legel, ladugård (i dagligt tal lagård), lynslag, lynsa, "fartyget år låkk", ”sån borjar låkka”, 
lord, lakrits, lemmel, lovkoja, lornjett, ”han låt binda boken”, ”det låt illa”, lopna, lekatt, licen- 
tia poetica, luU-lull, la haute volée.

Ms måltid, måfå, medvurst 1. metvurst, mullbår, matsåkk, mulbete, midsomar, machvårk, 
marsialisk fl. martsialisk), matmor, makril, moln, måklare, marionett, milion, milionår, men- 
tion honorable (= hedersomnåmnande), midja, mårgel, månslig, monsieur, medelst, mogel, mor
far, mormor, morbror.

Ni nachspiel, nånsin, natla, ”det lander honom till stor nesa”.
O: oboist obskyr 1. obskur, okvådinsord, orgier, original.
Pi partsiel, pastor loci; psevdonym, psevdoklassisk, psevdoluthersk o. s. v.; psykisk, psy

kolog, psykologi, psykograf, pfalsgreve (pfedsgreve), pajasso, pimmpsten 1. pimmsten; prommpt .1 prommt, pråm, ponny 1. ponni, piggvar, portson, proportson, proportsonerlig, portjé, pilgrim, 
pretsiosa, pokkenhåls (pokkenhålts), piedestal, platsera 1. plasera, prågel, prågla, plombera, 
pauvres honieux, platsmajor, paket, per eapita, passiv, panik, pitsaft, privilegium, par préférence.

di quatuor species, qviproquo.

R: risbastu, ”gora en rassia” = ratsia, religion 1. relijon, religios 1. relisos, rodna, 
runnstykke (rundstykke), ransaka, rådisa, raggla (ragla), reljeff, remsa, reffla, restaurason, ”en lysande roil = rol, rutten, raket, redgarn, "regel (rigel) på en dorr”, redebogen (1. redo- 
bogen), rodspotta, rotgel = ett slags fågel, råttluweri, rddlett, rektanel.

S: ’en utmårkt salat”,1 sillsalat, hummersalat o. s. v.; sallpeter 1. salltpeter, stigbygel 
(stigbogel), skorsten, svåjseri, symptom 1. syrntom, strapasera 1. strapatsera, spasera 1. spatsera, 
spatsids, sidvordnad (sidovordnad), spått = hakkspått, ”stapla upp ved!”, ”han kann gå okk lasa utan att stappla”, skiss 1. skits, svinks, sikksakk, straks (ej strakst), stom, stomhemman, sokken, 



LVI
sykel, sotma, snoplig, slup, skroffler 1. skrufler, skrupler, sudla, skroplig, skråma, 1 lian låt det se 
svetsa, samfårdsel; stadsbo, stadsbud, stadsfog de m. m.; statsråd, statsmann in. ni.; staket, 
sammka, snuppla 1. snubbla, sigill, sigenare, skuldra, satin, savoir-rivre, skakkel, sårra (1. soffra), sans fa^on, sans p]ir ase, "snor i nåsan”, snorjers, sentimental, species facil, smorgås,

sabbat, spenslig, synål, sakramenskad, (1. sakramentskad), sersant.
ft / II t /
S: sepelse sepnad, sårtin (shirting), sdlottenlbk, sarlakan.Ti "Rysslands tsar” 1. ”RyssIands sar”, tersial l. tertsial, trikktakk, ”en torn", ”en tomt", 

todelt (toddy), tisdag, tattare, tordyvel (= torndyvel), tillreds, tiUfreds, tårta, tenlika, tadel, 
tete å tete, teologi, tragisk, tillfyllest, tekknisk, tekkniker, trampet, tunik, "tota efter (till)”, tullnår.

U: eisel, usling, uppoigla, utmårgla, uppskov, ur-odder (1. yrvåder).
Vs vettenskap, eettjirig, vetterlig, rettskap (1. vetenskap, vetjirig,veterlig,vdskap), vinthund,

t f /
valthorn, rirrvarr, vidsepelse, vidseplig, vålsinna, "vinda en bro”, vindbrygga, vindogd 1. vindojd, 
vålnad, vitna = blifva vit, vete, variera, volym, villkår, vårdslos, vdrdshus, vårdslig, vigilera,

t
vederfås, vittlin.o

Al åldfar, åddjesdll, åldfru o. s. v.; årta, åtra; åbåklig.
A: dljest, drbvra, årinnra, årbarmlig, arg (1. erg).
■■ /

O: dggla 1. bgla, oken (1. bkken), omsa (ymsa), okund, ogna.Man skrive: a) pauvres hbnteux (= "blygsame fattiga” av stånd), utom då det sårsilt ar fråga om en person, då man skrive: pauvre honteuæ; b) corps de logis, table d’hote, table rase, om man ej, låmpligare, skriver: kordelosi, tabeklot, tabelras.
I afseende på ord af tredje årdninen, for vilka i allmånhet ina beståmda regler kunna jivas, må hår endast nåmnas, att forfattaren anser de grundsatser, som i avseende

/på stavninen av egennamn, vilka hittills i alhnånhet fbljts, fortfarande bora foljas; att gramattiska tårmer låmpligast skrivas på nu brukligt sått, t. e. genitivus i st. f. jenitivus. — I forbigående må sågas, att forfattaren anser det, minst sagt, tvivelaktigt, huruvida det bor anses låmpligt att så konsekvent till-låmpa den i okk for sig riktiga grundsatsen, att en utlånsk persons eller orts "egna” namn bor uttalas okk skrivas som det uttalas och skrtves i det land, som personen eller orten tillhort eller tillhor, att mann i likhet med några nutida fbrfattare i strid mot det allmånna bruket hos oss under en lån tidrymd skriver, t. e. Felipe, II, Louis XIV, James II, Napoli, Uoma i st. f. Filip II, Ludvig XIV, 
Jakob II, Neapel, Kom.

Låsaren af denna afhandling torde benåget ursakta att den typografiska utstyrseln, i synnerhet hvad ”andra afdelningen” angår, blifvit något egendomlig, hvilket beror dårpå, att ofver typerna s, n och k, anvanda før att beteckna ”sje”-, ”ång”- och ”tje”-ljuden, kommata måst sattas, alldenstund accenter daråsaknas; åfven bedes om låsarens Of versseende med den, i foljd af brådska, bristfålliga korrekturla;sningen. Såttarnes anm.



Jgre allmånna låroverket i Venersborg.
A. Undervisningen.

1. Hostterminen borjade den 24 augusti och slutade den 19 december. Den egentliga undervisningen borjade den 29 augusti och slutade den 16 december.Vårterminen bor jade den 20 januari och kommer att afslutas den 2 juni. Den egentliga undervisningen borjade den 26 januari och slutar den 27 maj.Under hostterminen hafva med Efori tillstånd 2:ne fridagår, den 17 och 19 oktober, gifvits, motsvarande det gamla marknadslofvet. I enlighet med § 19 i skolstadgan har 6:te klassen haft 2, 7:de klassen 4 dagars ledighet i månaden, af hvilka dock halften an- våndts for skriftliga arbeten på lårorummet.
2. Till den gemensamma morgenbonen hafva alla låroverkets lårjungar samlats 20 minuter fore 7. Undervisningstimmarne hafva varit forlagda till 7-9, 11—12, 1—3 alla dagar for alla klasser utom for l:sta, som haft låsning 7—8 endast måndagar, samt till 5—6 måndagar och torsdagar for 6:te klassen. Gymnastikofningarne hafva egt rum ute- slutande på formiddagarne, de ofriga ofningarne dels på for- och dels på eftermiddagen, såsom synes vid redogorelsen for hvarje sårskildt ofningsåmne.
3. Antalet lårotimmar i veckan for låsamnena under hostterminen 1885:
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å ier1 12 24 — — 242 32 28 — — 283 27 28 — — 28R. 4 17 7*) — 22 29 *) Engelska.L. 4 13 8*) — (22) 8 *) Latin.R. 5 8 8*) — 21 29 *) 7 tim. Engelska, 1 t. Svenska.L. 5 26 9*) — (21) 9 *) 8 t. Latin, 1 t. Svenska.R. 6: 1 3 23 — 6’) 29 *) 4 t. Franska med L. (i: i, 1 t. Historia mod L. 0: i, 1 t.

Matem. med L. 6: i B.L. „ B 7 4*) 20 (6)**) 24 *) Engelska. **) Se anm. vid R. 6: i.„ „ A 9 7*) (20) (5)**) 7 *) Grekiska. **) 4 t. Franska, 1 t. Historia med R. 6: i.R. 6: 2 6 22 — 7*) 29 *) 1 tim. Svenska, 4 t. Franska, 1 t. Historia med L. 6 2:
1 tim. Matem. med L. (i: 2 B.L. „ B 11 4*) 19 (7)**) 23 *) Engelska. **) Se anm. vid R. 6: 2.„ „ A 3 7*) (19) (6)**) 7 *) Grekiska. **) 1 tim. Svenska, 4 tim. Franska, 1 tim.
Historia mod R. 6: 2.R. 7: i 2 19 1*) 9**) 29 *) 1 tim. Svenska med R. 7: 2. **) 1 tim. Svenska, 3 tim.
Franska, 1 tim. Historia, 1 tim. Filosofi med L. 7: i;
11. Franska med L. 7: i B., 2 t. Engelska med L. 7: 2 B.L. „ B 15 3*) 18 (7)**) 21 ®) 2 t Engelska, 1 t. Matematik. **) Se anm. vid R. 7: i.„ „ A 3 8*1 (18) (6)**) 8 *) 6 tim. Grekiska, 1 tim. Engelska, (valfritt) 11. Hebroiska.
**) Se anm. vid R. 7: i.R. 7: 2 23 (1)*) 5**) 28 * Se anm. vid R. 7: i. **) 11. Svenska, 11. Franska, 11. Historia,
1 t. Filosofi m. L. 7: 2; 1 t. Franska m. L. 7: 2 B.L. „ B 5 1*) 20 (7)**) 21 *) 1 tim. Matom. **) So anm. vid R. 7: 2; dessutem 2 tim.
Engelska med R. 7: i.„ „ A 4 7*) (20) (4)**) 7 *) 61. Grekiska. 11. Engelska (valfritt). **) Se anm. vid R. 7: 2.Summa 208 240 78 70 388



2
4, Låro- och låsebocker.

Kristendom: Bibeln 1—7; Katekesen 1 — 5; Bibi, historia af Bohm 1 — 3; Bibelns kånnedom af Welander 4—5; Norbecks lårobok i dogmatiken 6—7; Larobok i kyrko- historien af Cornelius 5—7.
Modersmålet: Sundéns larobok 1—3; Låsebok for folkskolan 1-3; Låsebok af Melin och Hernlund 4—5; Claésons literaturhistoria 6:1—7; Skrifter af Tegner, Rune- berg, Bottiger, Beskow, Holberg m. ti. forfattare 4-7.
Latin: Grammatik af Tornebladh och Lindroth 4-6; Ellendt-Seyffert 7; Elementarbok af Boéthius 4; Cornelius Nepos ed. Tornebladh 4—5; Ovidius 6:1; Virgilius, Æneis ed. Tornebladh 6—7:1; Cicero 6—7; Livius ed. Broman och Frigell 6—7; Horatius ed. Fahlcrantz 7. Dessutom vid undervisningen anvanda: Mytologi af Brodén 6:1; Boje- sen: Romerska antiqviteter; Schlyter, Monumenta antiquitatis 6—7.
Grekiska: Grammatik af Lofstedt 6—7; Låsebok af Petersson 6; Xenophons Anabasis 6:2—7; Homeros Odysseia 7.
Tyska: Grammatik af Flach 3—6; D:o af Lofgren 2; Mathesius elementarbok 1—3; Deut- sches Eclio 4—6; Mahrchen af Hauff 3—5; Geschichte des 30 jahr. Kriegs 5, Die Jungfrau v. Orleans, Wilhelm Tell af Schiller, Hermann und Dorothea, Gbtz von Berlichingen af Gbthe 6.
Engelska: Grammatik af Mathesius 4—7; Elementarbok af Mathesius 4—5, L. 6:1, L. 7:1; Låsebok af Sturzen-Becker 4—7; a Christmas Carol af Dickens R. 7: 2; An unequal Match af Taylor R. 7:2; Macbeth af Shakespeare 7:2; The Alhambra af Irwing, utg. af Morén, 7; Calwagens skrif- och bfversåttningsbfningar 7. Calwagens Engelskt talspråk. Engelska samtal af Crump, utgifna af Hjorth.
Franska: Elementarbok och grammatik af Dubb 5—7; Grammatik af Lidfors 6: 2—7; Hi- stoire de Charles XII par Voltaire 7:1; Recueil de Lectures franqaises afEnblom 6—7; La joie fait peur af m:me Girardin, Mon Etoile af Scribe R. 7:1; Dosia af Henry Greville R. 7: 2. Lowenhjelms skrifbfningar 7. Enbloms Ordforråd 7.
Matematik: Nordlund, Raknebfningsexempel 2—3; Råknelåra af Nystrom 1—5; Geometrisk åskådningslåra af Bergius 2—3; Euklides efter Lindman 3—7; Algebra och ex- empelsamlingar af Lindman, Cederblom, Morf & Tzaut, Bardey 4—7; Todhunters, Jochnichs och Lindmans geom. ofningssatser 4—7; Problemsamling af Hultman 7; Stereometri af Wiemer 7; Proportionslåra efter Hultman; Proportionslårans tillampning på geometrien efter Hellgren 6—7:1. Trigonometri af Lindman 7; Analytisk geometri af Westin 7.
Natur vetenskap: Lyttkens, Låran om djuren 1—3; Holmstrom, Låran om jorden 5; Wij- kander, Låran om naturforeteelserna och verldskropparne 4; Areschoug, Låran om vaxterna 2—3; Botanik af Arrhenius 6; Zoologi af Torin 6—7; Lårobocker i fysik af Christie, Wijkander och Floderus; Lårobok i kemi af Blomstrand 6—7; Problemsamling af Hultman och Lindeberg.
Historia: Odhners mindre svenska historia 1—3, storre 6—7; Pallin, Lårobok i allmanna historien 4—5; Pallin, Medeltidens historia 6; D:o, Nyare historien 6—7; Schotte, Lårobok i gamla tidens historia 6:1.
Geografi: Dahms for skolans 3 lågsta klasser 1—3; Sorenssons 4—7.
Filosofisk propedeutik: Sjobergs och Klingbergs lårobocker i Antropologi och Logik 7.



3Lårokurser. Forstå klassen.
Kristendom 3 t. Katekes: forstå liufvudstycket.Biblisk historia: gamla testamentet.Bibellåsning samt valda psalmversar.
Modersmålet 5 t. Af formlåran det vigtigaste om ordklasserna; låran om den enkla satsen ocli dess delai' i sammanhang med satsbildningsbfningar. Råttskrifning 1 å 2 t. i veckan. Upplåsning och forklaring af valda stycken.
Tyska 6 t. Explikation och analys af st. 1—32 i Mathesii elementarbok jemte skriftlig bf- versåttning af dithorande svenska stycken; af formlåran så mycket, som dessa stycken fbrutsåtta.
Matematik 4 t. Aritmetik: de fyra råknesåtten i hela tal jemte ofning i anvandandet af decimaler; tillåmpning på sorter; hufvudråkning.
Naturldra 2 t. Det allmånnaste af låran om menniskans kroppsbyggnad samt undersok- ning af några lefvande våxter.
Historia 2 t. Från och med forntidens till nyare tidens bbrjan.
Geografi 2 t. Det allmånnaste om verldsdelarne; de skandinaviska lånderna samt Ryss- lands fysiska och politiska geografi (Piscator, alla åmnen).Åndra klassen.
Kristendom 3 t. Katekes 2 t., 2:dra liufvudstycket låst och repeteradt.Biblisk historia 1 t., det vigtigaste af nya testamentet.Bibellåsning: Matheus evangelium genomlåst och forklaradt; valda psalmversar (Sandén).
Modersmålet (5 t. Det vigtigaste af formlåran; af satslåran den enkla satsen och låttare former af den sammansatta, allt under sammanstållning med tyskan. Råttskrifnings- och interpunktionsofningar. Vallåsning samt bfningar uti att med egna ord återgifva det fbrelåsta. De skriftliga ofningarne hafva i allmånhet upptagit 3 timmar i veckan (Tengblad).
Tyska 7 t. Grammatik: det allmånnaste af formlåran.Explikation jemte analys af st. 33—71 i forstå afdelningen, 1—8 i andra afdelningen af elementarboken; muntlig och skriftlig extemporerad ofversåttning af alla de låsta så val svenska som tyska styckena, allt under jemfbrelse med modersmålet. De skriftliga ofningarne ha upptagit 2 tim. i veckan 

(Tengblad).
Matematik 5 t. Aritmetik 4 t., hela tal och sorter, hufvudsakligen efter Nordlunds råkne" bfningsexempel l:sta håftet och Nystroms sifterråknelåra; decimalbråk. Geometri 1 t., åskådningslåra samt valda satser ur storhetslåran (o. Sydow).
Naturldra 2 t. Andra afdelningen af Lyttkens lårobok. Forstå afdelningen af Areschougs lårobok, undersokning af frbvåxternas yttre organ på lefvande våxter 

(v. Hackwitz).
Historia 3 t. Från Kalmarunionens upplosning till Karl XII:s dod (Tengblad).
Geografi 2 t. De europeiska låndernas fysiska och politiska geografi fortsatt och afslutad 

(Tengblad).



4Tredje klassen.
Kristendom 3 t. Katekes 2 t, 3-5 hufvudstyckena repeterade.Biblisk historia 1 t., repetition.Bibellåsning: Markus evangelium genomlåst och fbrklaradt, valda psahn- versar (Sandén).
Modersmålet 6 t. Hela form- och satslåran. Råttskrifnings- och interpunktionsofningar 2 å 3 tim. i veckan. Vållåsning. Ofversåttningar från tyskan samt iltning i de forstå grunderna for skriftliga uppsatser (Lindblad).
Tyska 7 t. Grammatik, formlåran repeterad jemte anmårkningar samt de vigtigaste reglerna i syntaxen.Explikation, från st. 62 af forstå afdelningen till lårobokens slut med analys samt muntlig och skriftlig extemporerad ofversåttning af alla styckena. Hauffs Marchen, Kalif Storch (Lindblad).Skrifofningar på lårorummet 2 timmar i veckan.
Matematik a t. Aritmetik 4 t., låran om bråk, hufvudsakligen efter Nordlunds råknebfnings- exempel, 2:dra håftet, och Nystroms sifferråknelara; blandade exempel på bråk; tillåmpning af det genomgångna på regula de tri.Geometri 1 t., åskådningslåran, valda satser ur storhetslåran samt satserna 1—15 af Euklides l:sta bok (v. Sydow).
Natnrldm 2 t. Djur- och våxtriket (Tengblad).
Historia, 3 t. Fåderneslandets från Karl XII:s dbd till lårobokens slut jemte repetition af nyare tiden (Tengblad).
Geografi 2 t. Repetition af Europas och ofversigt af de ofriga verldsdelarnes (Tengblad).Fjerde klassen.
Kristendom 2 t. Till nya testamentet i låroboken om Bibelns bOcker; utfbrligare katekisa- tion bfver l:sta hufvudstycket; bibellåsning; Lukas evangelium, Efeser- brefvet med forklaring (Sandén).
Modersmålet 4 t. Låsning af valda prosaiska, och poetiska stycken af olika forfattare; form- och satslåra samt råttstafningsofningar och satsupplbsning; uppsatser på lårorummet (H. t. Saldén, v. t. Hogbom).
Latin 8 t. Grammatik, formlåran.Explikation, 52 stycken i Boethii elementarbok (Ericsson).
Tyska 4 t. Grammatik, formlåran med anmårkningar repeterad samt hela syntaxen; sats- upplosning.Explikation, 26 blad ur Marchen von Hauff. Styckena 1—20 i Deutsches Echo (Lindblad).Ett hemtema hvarannan vecka (Piseator).
Engelska 7 t. Elementarboken 36 sidor samt motsvarande delar af grammatiken; 6 sidor af låseboken; skrifofningar och vokabellåsning (A. G. Bergman).
Matematik 5 t. Aritmetik 1 t., regula de tri, intresseråkning, blandade exempel på bråk.Geometri 2 t., Euklides l:sta bok jemte bfningssatser.Algebra 2 t., de fyra råknesåtten i hela tal (v. Sgdou).
Naturlåra 2 t. Det allmånnaste af fysik och kemi i Wijkanders lårobok (r. HackwitA.
Historia 3 t. Allmån, gamla och medeltidens (Saldén och Hogbom).
Geografi 2 t. Europa till Syd-Europa (Sahlén och Hogbom).



Femte klassen.
Kristendom 2 t. Nya testamentets bbcker i låroboken om Bibelns bbcker, Jesu lefvernes historia; utforligare katekisation ofver 3-5 hufvudstyckena; bibellåsning: Johannes evangelium (Sandén).
Modersmålet 3 t. Låsning af stycken af olika forfattare 1 t.; form- och satslåra repeterad samt råttskrifningsofningar med satsanalys 1 t. (Sandén). Genomgående af de råttade uppsatserna 1 t. En uppsats i hemmet hvarannan vecka. Amnena for dessa hafva varit foljande:

Reullinien. ]. Vestergotland. 2. Solon och hans lagar. 3. Om fixstjemorna. 4. Gu
staf Vasas åfventyr i Dalarne. 5. Lapparne. 6. Ofversattning. 7. Vanern. 8. Håsten. 
9. Amerikas up]>taclit. 10. Det forstå korståget. 11. Våren. 12. Flyttfoglarne. 13. Ofver
sattning (v. Hackwitz).

Klass. lin. 1. Gota elf. 2. Beskrifning ofver Venersborg (brefform). 3. Kunebergs 
<likt: "Løjtnant Zidén”. 4. Die Fischo (ofversattning). 5. De vigtigaste bevisen for jordens 
klotform. G. En novemberdag på landet. 7. Guds vågar aro de basta. 8. "Stenliket i Falun.” 
9. Slosaren och don girige. 10. Friedrich II (ofversattning). 11. Teckning af Luthers lef- 
nad. 12. Goijers dikt: "Vikingen”. 13. Arbetets nytta (Sandén.)

Latin 8 t. Grammatik, formlåran repeterad; det vigtigaste af syntaxen.Explikation, Miltiades, Themistokles, Aristides, Cimon, Lysander, Epaminondas, Pelopidas i Cornelius Nepos; skrifning på lårorummet två timmar i veckan efter Tornebladh (Ericsson).
Tgska 3 t. Grammatik, hela formlåran och syntaxen med vigtigare anmårkningar repeterade. Explikation, 9 blad ur Hauffs Marchen samt 12 blad ur Schillers Geschichte des 30 jåhrigen Kriegs. St. 20-40 i Deutsches Echo. Ett hemtema hvarannan vecka (Lindblad).
Engelska 7 t. Grammatik, formlåran och af syntaxen till låran om shall och will.Explikation, afslutning af elementarboken samt 30 sid or af Sturzen-Beckers låsebok, forrå kursen; muntlig ofversattning från svenskan. Skrifning på lårorummet, vokabellåsning (A. G. Bergman).
Franska 3 t. De 4 forstå kapitlen af Dubbs elementarbok; skrifofningar, vokabellåsning 

(A. G. Bergman).
Matematik å t. Aritmetik 1 t.> blandade exempel på brak, regula de tri, intresse- och rabatt- råkning jemte planimetriska och stereometriska råkneexempel.Geometri 2 t., Euklides 2:dra och 3:dje bOcker jemte ofningssatser.Algebra 2 t., låran om bråk (v. Sydow).
Naturlåra 2 t. Repetition, Låran om jorden efter Holmstrbm (v. Hackwitz).
Historia 2 t. Allmånna historien från reformationen efter Pallin (Saldén och Hogbom).
Geografi 2 t. Asien, Afrika, Amerika och Australien samt Europa repeteradt (Saldén och 

Hogbom). Sjette klassens nedra afdelning.
Kristendom 2 t. Dogmatik, klass. lin., de 2 forstå kap.Kyrkohistoria, klass. lin., l:sta perioden; reallin., l:sta och 2:dra pe- rioderna.Nya testamentet, båda Imierna, Apostlagerningarne och Romarebrefvet 

(Sandén).
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Modersmålet 2 t. Låsning af valda stycken af svenska och danska forfattare. Råttskrif- ningsbfningar (ScMén och Hogbom). En uppsats hvarannan vecka. Af latinlinien hafva 4, af reallinien 2 forfattats på lårorummet. Åmnen for uppsatserna:

Tieallin.: 1. Don s. k. oinskrånkta forstem aktens uppkomst, andamål och verksamhets- 
siitt. 2. Ofversåttning från engelskan. 3. Skrifning på låronunmot mod fritt val mellan 
liere åmnen (= latinlfnion). 4. Jåmforelse mellan Europa och Afrika. 5. Amerikas upptåekt 
(>. Årlighet varar långst. 7. Om vattnets kretslopp. 8. Skrifning på lårorummet (= latin
linien). 9. Venersborgs hbgre allm. laroverks hus (beskrifning). 10. Georg Washington (lef- 
nadsteckning). 11. I hvilka afseenden var Ludvig XLV:s regering nyttig for Frankrike, i 
hvilka skadlig? 12. Ofversåttning från engelskan. 13. Våren (SaKlén och Hogbom).

Klass. lin.: 1. Jåmforelse mellan Gustaf Vasa och Karl XI. 2. Kort framstållning af 
Israeliternas historia. 3. Fritt val mellan flera åmnen (skrifning på lårorummet). 4. De 
olika styre]seformerna. 5. Spaniens blomstring och forfall. 6. Fritt val mellan flera åmnen 
(skrifning på lårorummet). 7. Hvarpå beror det, att store måns fortjenster ofta forst efter 
deras dbd vinna erkånnande? 8. Hvarigenom vinner ett folk verldshistorisk betydelse? 
9. Fritt val mellan fiera åmnen (skrifning på lårorummet). 10. Orsakerna till Europas bfver- 
lågsenhet bfver de bfriga verldsdclarne. 11. Akerbruket såsom bbrjan till kultur. 12. Athens 
storhet i kulturhistoriskt afseende. 13. Fritt val mellan flera åmnen (skrifning på låro- 
rummot) (Tengblad).

Latin 8 t. Grammatik, syntaxen.Explikation, l:sta boken af Cæsar; Pyramus et Thisbe, Ætates, Lycaon, Phile- mon et Baucis, Orpheus et Eurydice i Ovidius. Prosodik.Skrifofning på lårorummet efter Tornebladhs stilbfningar 2 timmar i veckan. Ett tema hvarje vecka (4 på lårorummet) (Ericsson).
Grekiska 7 t. Grammatik, formlåran, til verba på gi.Explikation, 58 st. i Peterssons låsebok (Sandén).
Tyska, klass. lin. 1 t., reallin. 2 t. Grammatik, bfversigt af grammatiken.Explikation, Schillers Wilhelm Tell. Reallinien ett hemtema hvarannan vecka (2 på lårorummet), af Deutsch. Echo st. 40—50 (Lindbi,ad).
Engelska, icke-greker 4 t. Mathesii elementarbok samt motsvarande delar af grammatiken. Explikation, 22 sidor af Sturzen-Beckers låsebok, forrå kusen; skrifofningar 

(v. Hackwitz).Reallin. 3 t. Grammatik, repetition.Explikation ur Sturzen-Beckers låsebok, forrå kursen, muntlig ofversåttning från svenskan; 80 sidor af Calwagens Engelskt talspråk. Skrifofningar på lårorummet. Ett tema i månaden (2 på lårorummet) (Bergin).
Franska 4 t. Grammatik, Dubbs lårobok till 9:de kap. Skrifofningar och vokabellåsning. Explikation, valda stycken ur Enbloms Leetures Franqaises (A. G. Bergman).
Matematik, klass. lin. 3 t. Geometri 1 t., Euklides 4:de bok efter Lindman, Proportionslåran efter Flultman afdeln. I och HL Algebra 2 t., eqvationer af forstå graden med en och flere obekanta; det allmånnaste af låran om qvadratrbtter. Icke-greker dessutom låttare algebraiska problem 11. tillsammans med reallinien.Reallinien 7. t. Geometri 3 t., Euklides 4:de bok efter Lindman; Proportionslåran af Hultman, afdelning I och III; de 20 fårsta satserna ur Euklides 6:te bok af Hellgren; satserna 1—201 ur Todhunters geometr. ofningssatser. Algebra 4 t., låran om qvadratrbtter och radikalqvantiteter af 2:dra graden; eqvationer af l:sta graden med en och flere obekanta; eqvationer af 2:dra graden med en obekant; talrika problem. Ett skriftligt matematiskt arbete i månaden, hvarje arbete behandlande ett geometriskt och ett algebraiskt problem (2 på lårorummet) (Kjéllberg).
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Naturvetenskap, klass. lin. 2 t. Naturalhistoria 1 t., vaxternas byggnad, de-ras organs for- råttningar; borjan af naturliga familjerna (v. Hackwitz). Fysik 1 t., 32 §§ af Christies larobok (v Sydow).Reallinien 6 t. Naturalhistoria 1 t., lika med klass. lin. (v. Hackwitz). Fysik 31.,Låran om varmet och ijuset efter Wijkander jemte problem(Bergin). Kemi 2 t., Låran om metalloiderna efter Blomstrand (Bergin).
Historia, klass. lin. 3 t., Fåderneslandets, från borjan af nyare tiden till Gustaf II Adolf 

(G. Th. Bergman). Allmån, gamla historien (Saldén och Hogbom).Reallinien 3 t., Fåderneslandets, lika med klass. lin. (G. Th. Bergman). Allmån nyare till Spanska tronfoljdskriget efter Pallins storre larobok (Saldén och 
Hogbom).

Geografi, reallinien, repetition i sammanhang med undervisningen i historia (Saldén och 
Hogbom). Sjette klassens ofra afdelning.

Kristendom, klass. lin. 2 t. Dogmatik, kap. 3—6.Kyrkohistoria, §§ 19—36.Låsning i nya testamentet.Reallinien 2 t. Cornelius’ kyrkohistoria.' Låsning i nya testamentet (Nordwall).
Modersmålet 2 t. Låsning af valda stycken ur den nyare svenska literaturen jemte under- råttelser om fbrfattarne; det våsentligaste af verslåran. Muntlig fram- stållning och granskning af de olika grundsatser, som fOljts med hånsyn till modersmålets rattskrifning (Nordwall). En uppsats hvarannan vecka, af latinlinien 4, af reallinien 2 på lårorummet.Amnen for uppsatserna:

Reallin. 1. Kalmarkriget. 2. Ofversåttning från engelskan. 3. Skrifning på lårorum- 
met (= latinlinien). 4. Innehållet af Tegners tal på Vexib gymnasium. 5. De fornamsta 
munkordnarne. 6. Styrka utan vett båtar foga. 7. Om de orsaker, som beståmma en orts 
klimat. 8. Venersborgs hbgre allm. låroverks hus (beskrifning). 9. Skrifning på lårorummet 
(= latinlinien). 10. Bastiljens stormning den 14 juli 1789 (beråttelse). 11. Karakteristik af 
Ludvig XVI. 12. De europeiska staternas politiska stållning nårmast fore Napoleons anfall 
på Kyssland 1812. 13. Våren (Sahlén och Hogbom).

Klass. lin. 1. Karl IX på Sbdørkopings riksdag (tal). 2. Johan III och reformationen.
3. Skrifning på lårorummet: a) C. Julius Cæsar (lefnadsteckning); b) Det peloponnesiska 
kriget (431—404): c) Sveriges inre och yttre stållning vid Gustaf II Adolfs tronbestigning; 
d) Sturemorden: e) Redogbrelse for innehållet i någon af Runebergs diktér; f) Halleberg 
och Hnnneberg (beskrifning). 4. Oland. 5. Tillståndet i Rom nårmast fore kejsartiden.
6. Skrifning på lårorummet: a) Gustaf II Adolf till standerna 1G30 (tal); b) Axel Oxen- 
stierna: c) Hvarfor var Karl don stores vålde af så kort varaktighet? d) Beskrifning bfver 
något af Sveriges landskap; e) Barometem; f) Vikingen af Geijer. 7. Engelbrekt och Vil
helm Tell. 8. Kyrkovåldets utveckling till och med Innocentius III. 9. Skrifning på låro
rummet: a) Karl X Gustafs utrikespolitik; b) Norges natur och fornamsta nåringskållor; 
c) I hvilka hånseenden var Karl XI:s regering nyttig, i hvilka skadlig? d) Konungamaktens 
utveckling i Frankrike under medeltidons andra tidehvarf. 10. Sbdra Europa och Sbdra 
Asien. 11. Atmosferen. 12. Huru bbra ferierna anvåndas? 13. Skrifning på lårorummet: 
Fritt val mellan flera amnen (v. Sy don:).

Latin 8 t. Grammatik, repetition af syntaxen samt prosodik.Explikation, Cicero, Cato Major; Livius l:sta boken kap. 1—30; Virgilius, Ænei- den l:sta boken.Extemporalier omvexlande med skrifofningarne 1 å 2 timmar i veckan (Swed- 
borg och Brattstrom). Ett tema hvarje vecka (4 på lårorummet) (Brattstrom).
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Grekiska 7 t. Grammatik, formlåran repeterad, syntax §§ 67—68, 72—75 (Sandén).Explikation, styckena 59—66 af låseboken; Anabasis, l:sta boken (Brattstrom).
Tgska, klass. lin. 1 t. Explikation, Hermann und Dorotliea; en akt ur Gbtz von Ber- lichingen.Reallinien 2 t. Herman und Dorotliea samt 2 akter ur Die Jungfrau von Orleans. Deutsches Echo, st. 46—54. Ett tema hvarannan vecka (2 på lårorummet) 

(Lindblad).
Engelska, Icke-greker 4 t. Grammatik, repetition af formlåran; syntaxen; skrifofningar på lårorummet och fraslasning for tillåmpning af syntaxen.Explikation, Sturzen-Beckers låsebok, 2:dra afdelningen och 20 sidor af den tredje (r. Hackwitz).Reallinien 3 t. Grammatik, repetition af syntaxen; muntlig ofversattning af Calwagens skrifofningar.Explikation, valda stycken ur Sturzen-Beckers låsebok, forrå kursen. Ett tema i månaden (2 på lårorummet) (Bergin).
Franska 4 t. Grammatik, Dubbs elementarbok; repetition af formlåran samt delar af syntaxen; skriftliga och muntliga ofversattningsofningar från svenska till franska.Explikation, valda stycken ur Enbloms Lectures franqaises (A. G. Bergman).
Matematik, klass. lin. 3 t. Geometri 1 t., de 30 forstå satserna ur Euklides 6:te bok af Hellgren. Algebra 2 t., låran om qvadratrotter och radikal qvantiteter samt 2:dra gradens eqvationer med en obekant jemte några låttare problem; eqva- tioner med den obekanta under rotmårke. Icke-greker dessutom låttare algebraiska problem 1 tim. gemensamt med reallinien samt repetition af det foregående.Reallinien 7 t. Geometri 3 t., proportionslåran efter Hultman repeterad. Euklides 6:te bok af Hellgren; satserna 162—278 ur Todhunters geometriska bfnings- satser. Algebra 4 t., det allmånnaste af potenslåran, logaritmer och aritmetiska samt geometriska progressioner, exponentialeqvationer jemte talrika problem af blandadt innehåll, mest sådane, der de genomgångna kurserna kunnat tillåmpas; repetition af det foregående.Ett skriftligt matematiskt arbete i månaden, hvarje arbete behandlande ett geometriskt och ett algebraiskt problem (2 på lårorummet) (Kjellberg).
Naturvetenskap, klass. lin. 2 t. Botanik, de naturliga familjerna. Zoologi, menniskokrop- pens byggnad, djurrikets indelning (v. Hackwitz). Fysik 1 t., till våg. roreisen efter Christie (v. Sydow).Reallinien 6 t. Botanik och Zoologi 1 t., lika med klass. lin. (v. Hackwitz). Fysik 3 t., mekanik samt laran om elektricitet och magnetism efter Flo- derus jemte talrika problem (Bergin). Kemi 2 t., låran om metalloiderna repeterad samt de låtta metallerna (Bergin).
Historia, klass. lin. 3 t. Fåderneslandets, från Gustaf II Adolf till Frihetstiden (G. Th. 

Bergman), Allman, repetition af gamla samt medeltiden (Saldén och Hogbom).Reallinien 3 t. Fåderneslandets, lika med klass. lin. (G. Th. Bergman). Allman, från spanska tronfbljdskriget till lårobokens slut (Saldén och Hbgbom).
Geografi, repetition i sammanhang med undervisningen i historia.
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Kristendom, klass. lin. 2 t. Dogmatik från kap. 7 till lårobokens slut; repetition. Kyrkohistoria från § 36 till lårobokens slut; repetition.Låsning i nya testamentet.Reallinien 2 t. Dogmatik, det vigtigaste af låroboken.Låsning i nya testamentet (NordwaU).
Modersmålet 2 t. Låsning af nyare svensk och dansk literatur; diskussionsofningar; inter- punktionsofningar; råttande af kortare, i logiskt och språkligt afseende felaktiga meningar, dikterade af låraren. Reallinien dessutom: det med hånsyn till den svenska literaturen vigtigaste af den romerska och grekiska mytologien, muntligt meddeladt (Nordwall). Klass. lin. en uppsats i månaden (3 på lårorummet), reallin. en hvarannan vecka (4 på lårorummet).

Aninen: Reallin. 1. Hvilken dom bora vi fålla bfver dem, som dbmde Huss till dbden? 
2. Sveriges fbrhållande till utrikes makter under regenterna af Pfalziska huset 3. Fritt val 
mellan flera åmnen (skrifning på lårorummet) = latinlinien. 4. Djurens instinkt. 5. Fritt 
val mellan flera åmnen (skrifning på lårorummet) = latinlinien. 6. Var Gustaf Ill:s stats- 
hvålfning till nytta eller skada for Sverige'? 7. Gustaf Vasa såsom enskild person. 8. Var 
dødsdomen bfver Maria Stuart en handling af råttvisa? 9. Fritt val mellan flera åmnen 
(skrifning på lårorummet) = latinlinien. 10. Orsakerna till Polens fali. 11. Kort framståll- 
ning af korstågen. 12. Fritt val mellan Hera åmnen (skrifning på lårorummet) = latinlinien. 
13. Redogbrelse for innehållet i Schillers dikt Vilhelm Tell (Nordwall).

Klass. lin. 1. Vid hvilket tillfålle och under hvilka omståndigheter har Sveriges sjelf- 
ståndighet varit mest hotad? 2. Skrifning på lårorummet: a) Orsakerna till upproren under 
Gustaf Vasa; b) Riksdagen 1680 och dess fbljder; c) Striderna om herravåldet i Italien i 
bbrjan af nyare historien; d) Karakteristik af de tudorska regenterna i England; e) Islams 
uppkomst och utbredande; f) Jåmfiirelse mellan Fritiofs och Bjbrns karaktår; g) Tankar vid 
betraktande af stjernhimmeln. 3. Hvad år det, som gbr sjbmanslifvet så loekande for ung
domen? 4. Om de civiliserede nationernas arbete for kulturens utbredande bland obildade folk. 
5. Skrifning på lårorummet: a) De kyrkliga forhållandena i England under 1500:talet; 
b) Vasa-regentemas fbrhållande till reformationen; c) Gustaf 3:djes tal till stånderna vid 
1772 års statshvålfning; d) Nederlåndska frihetskriget; e) Teckning af Katarina 2:dra i Ryss- 
land; f) Hvilka fbrdelar och olågonheter ha vi i vårt klimat af en strång vinter? g) Hum 
bor vålgbrenhet bfvas? 6. Karakteristik af Dbbeln sådan han fremstår i ”I)bbeln vid Jutes '. 
7. Skrifning på lårorummet, val mellan flera åmnen (G. Th. Hergman).

Latin 8 t. Cicero Oratio pro Roscio amerino kap. 1—25; Livius. l:sta boken kap. 31—60 samt 2:dra boken kap. 1—50; Virgilius, 2:dra boken; Horatius, Od. l:sta boken Od. 1—20. Extemporalier omvexlande med skrifofningar 1 a 2 timmar i veckan (SwedborgY Ett tema hvarje vecka (6 på lårorummet) (Swedborg och 
BrattstrOm).

Grekiska 6 t. Grammatik, formlåran repeterad, syntax §§ 74—96.Explikation, Anabasis, 2:dra och 3:dje boken. Odysséen, l:sta och 2:dra boken (Bi-attstrom).
Engelska, klass. lin. valfritt 1 t. Hela elementarboken. Grammatik. Några stycken i Sturzen-Becker.Icke-greker 2 t. 60 sidor i Sturzen-Becker. Skrifofningar och fraslåsning for tillåmpning af syntaxen. Grammatik, syntaxen repeterad (r. HackwitzYReallinien 3 t. Grammatiken repeterad. Explikation, de 80 forstå sidorna i The Alhambra af Irwing, utg. af Morén, tillsammans med icke-grekerna i 7:2; Mac- beth af Shakspeare (Vising).

II
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Franska, båda lin. gemensamt 3 t. Grammatik, syntaxen till partiklarne. Explikation, siclorna 27—77 i Charles XII, utg. af Lundberg. Extemporerad ofversåttning af de 17 forstå styckena i Lowenhjelms skrifofningar.Icke-greker och reallinien 1 t. De 7 forstå kapitlen i Enbloms ordforråd, utg. af Wigert och Malmberg.Reallinien 1 t. ”La joie fait peur” af m:me Girardin, och ”Mon Etoile” af Scribe. Hela klassen ett tema hvar 14:de dag (6 på lårorummet) {Vising).
Matematik, klass. lin 3 t. Repetition af proportionslåran och proportionslårans tillåmpning på geometrien. Algebra, låran om l:sta gradens eqvationer med liera obekanta; repetition af 2:dra gradens eqvationer jemte talrika ofningsexempel och problem. Planimetri och konstruktion af enkla analytiska expressioner.Icke-greker 1 t. ha dessutom inhemtat låran om logaritmer och bfning i logaritm- tabellernas bruk.Reallinien 7 t. Geometri, losning af geometriska ofningssatsef och rymd- geometri. Algebra, planimetri och analytiska expressioners konstruktion jemte de vigtigaste stereometriska formlerna. Det allmånnaste af plana trigonometrien och af analytiska geometrien låran om rata linier, cirkeln och parabeln. Talrika ofningsexempel och problem inom alla de genomgångna kurserna.Reallinien hvar 14:de dag en skriftlig uppgift af omvexlande geometriskt och algebraiskt innehåll (5 på lårorummet) {Rådberg och Kjellberg).
Naturvetenskap, klass. lin. Fysik 2 t. Hela låroboken af Christie {Bergin).Reallinien. Zoologi 1 t. Ryggradsdjuren (c. Haclcwitz).Fysik 3 t. Vårmelåran, optiken och geodynamiken samt repetition af geostatiken jemte losning af talrika problem {Rådberg och Bergin).Kemi 2 t. Alkalimetallerna samt jern- och zinkgruppens metaller. La- borationer. Forstudier till kemiska analysen efter Keyser {Bergin).
Historia, klass. lin. 3 t. Fåderneslandets, från Frihetstiden till Karl XIV Johan; allmån, från lårobokens borjan till Franska revolutionen.Reallinien 3 t. Fåderneslandets, lika med klass. lin.; allmån, från nyare tidens borjan till lårobokens slut (G. Th. Bergman).
Geografi, repetition i sammanhang med undervisningen i historia {G. Th. Bergman).
Filosofisk propedeutik 1 t. Logik, elementarlåran genomgången och repeterad {Nordvall).Sjunde klassens ofra afdelning.
Kristendom 2 t. Låroboken repeterad {Nordwall).
Modersmålet 2 t. Låsning af nyare svensk och dansk literatur. Klass. lin. en uppsats i månaden (2 på lårorummet), reallin. en hvarannan vecka (3 på låro- r u mmet) {Nordwall).

Amnen: a) båda linierna: 1. Hvilken dom bbra vi falla bfver dem, som domde Huss 
till dbden? 2. Fritt val mellan flera iimnon (skrifning på lårorummot). 3. Var Gustaf III:s 
statshvålfning till nytta eller skada for Sverige? 4. Fritt val mellan de,for svenska upp
satser vid maturitetsexamen mider forliden termin gifna timnena. 5. Fritt val mellan flera 
amnen (skrifning på lårorummet).

b) for reallin. sårskildt: 1. Sveriges forhållando till utrikes makter under regenterne 
af Pfalziska huset. 2. Djurens instinkt. 3. Fritt val mellan flera amnen (skrifiiing på låro
rummet). 4. Gustaf Wasa som enskild person. 5. Var dødsdomen i>fyer Maria Stuart 
råttvis (Nordwall).



n
Latin 8t. Cicero Orationes in Catilinam I—IV, repetition; Livius, repetition af l:sta delvis och 2:dra boken; Iloratius, Od. 2:dra boken jemte repetition af foregående.Under hostterminen extemporalier omvexlande med skrifofningar 1 å 2 timmar i veckan. Romerska antikviteter. Under vårterminen skrifofningar 2 timmar i veckan. Ett tema hvarje vecka, (5 på lårorummet) (Swedborg).
Grekiska 6 t. Grammatik, repetition af formlå ra och syntax.Explikation, Anabasis, Ude boken, repetition af bockerna 1 —3; Odysséen, 3:dje och 6:te bbekerna, repetition af l:sta och 2:dra (Brattstrom).
Engelska, klass. lin. valfritt 1. t. Explikation, l1/, akt af Shakespeares Julius Cæsar.Icke-greker 2 t. (gemensamt med. II. 7: i). Grammatik, formlåran och syntaxen repeterade. Explikation, de <80 forstå sidorna af The Alliambra.Reallinien 3 t. Grammatik, formlåran och syntaxen repeterade. Explikation, slutet af A Christina« Carol: An unequal Match af Taylor; 15 dialoger i Engelska samtal af Crump, utg. af Hjorth. Extemporerad ofversattning af styckena 1—31 i 3:dje afdelningen af Calwagens ofversåttningsbfningar. Ett hemtema hvar 3:dje vecka (Vising).
Franska, klass. lin. 3 t. Grammatik, adjektivets, pronominets, partiklarnes syntax; formlåran och syntaxen repeterade till partiklarne. Extemporalier efter Lbwen- hjelm (st. 16—31). Explikation ur Enbloms Recueil I, styckena 39—59.Icke-greker och reallinien 1 t. Enbloms ordforråd, sid. 114—122, 185—232.Reallinien 5 t. (deraf 1 geniens, med latinlinien, 1 med icke-greker). Grammatik = latinlinien. Extemporerad ofversattning = latinlinien. Explikation, Enbloms Recueil I, lika med klassiska linien och dessutom 210 sidor i Dosia af Greville. Hela klassen ett tema hvarannan vecka (5 på lårorummet) (Vi-sing). 
Matematik, klass. lin. 3 t. Geometri, lika med nedra afdelningen jemte repetition af Euklides 4 forstå bbeker. Algebra, repetition af hela den genomgångna kursen, foretrådesvis genom problem. Icke-greker 1 t. Losning af exponentialeqvationer, låran om logaritmer och bfning i logaritmtabellernas bruk.Reallinien 7 t. Repetition af hela den genomgångna kursen, åfven omfattande rymdgeometri och analytisk geometri. Talrika ofningsexempel och problem inom alla de genomgångna kurserna.En och annan gång ha lårjungarne fått fbrsoka att på egen hånd å lårorummet losa matematiska uppgifter. Reallinien hvar 14:de dag en skriftlig uppgift af omvexlande geometriskt och algebraiskt innehåll (4 på lårorummet) (Rådberg). 
Naturste nskap, klass. lin. Fysik 2 t. Repetition af akustik, optik, magnetism, elektricitet och vårmelara (Bergin).Reallinien: Zoologi 1 t. Ryggradsdjuren (o. Hackwitz).Fysik 3 t. Repetition af den genomgångna kursen foretrådesvis medelst problem (Råclberg)Kemi 2 t. Repetition af hela låroboken. Laborationsofningar. Forstudier till kemiska analyser (Bergin).
Historia, klass. lin. 3 t. Fåderneslandets, repetition från Gustaf I till lårobokens slut; allman, från Franska revolutionen till lårobokens slut samt repetition.Reallinien 3 t. Samma kurs som klass. lin. men utfbrligare genomgången (G. Th. 

Bergman).
Geografi. Lika med nedra afdelningen (G. Th. Bergman).
Filosofisk propedeutik 1 t. Logik hela låroboken, med repetition.Antropologi, det vigtigaste genomgånget (Nordicali).
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5. I Tyska liar i kl. 2 i stållet for Flachs grammatik begagnats LOfgrens, som sedan kommer att successivt inforas i de foljande klasserna. 1 Franska har i kl. 6:2—7:1 begagnats Lidfors grammatik i stållet for Dubbs; i kl. R. 7: 1 jåmte Enblom La joie fait peur af m:me Girardin, Mon Etoile af Scribe och i R. 7:2 Dosia af H. Greville. I Engelska har kl. 7 jåmte fortit anvanda bocker låst The Alhambra af Irwing, utg. af Morén, samt Mac- beth af Shakespeare och R. 7: 2 An unequal Match af Taylor, hvarjemte anvåndts Engelska. samtal af Crump, utg. af Hjorth.
6'. Vålskrifning har på lårorummet ofvats 1 timme i veckan med hvardera af de 3 lågsta klasserna. Undervisningen har meddelats efter Påhlmanska metoden af adj. v. Sydow, som med understod af statsmedel under sommaren 1885 i Stockholm inhemtade kånnedom om densannna.

Undervisningen i teckning.Lårobocker och undervisningsmateriel.Pasch, geometrisk konstruktions- och projektionslåra. Pasch, handbok i linearritning. Stuhlmann, larobok i frihandsteckning haft. 1-3. Stuhlmann, vaggtabeller. Wohlien, Sjo- strbm, dito. Klotsar enligt Heimerdings och Stuhlmanns modeller. Stuhlmanns gipser for konturteckning och skuggning. Andra serien af Dresdnergipserna.Undervisningen.Klass 1. Onsdag, lordag kl. 10 — 11, Stuhlmanns bfningar på rutadt papper, plansch. 1—10,l:sta håftet.Klass 2. Måndag kl. 2—3, hela den stigmografiska kursen samt borjan af Stuhlmanns våggtaflor.Klass 3. Lordag kl. 11—12, frihandsteckning efter Stuhlmanns och Sjostroms våggtaflor.Klass R. -1. Tisdag, onsdag kl. 5—6 frihandsteckning; fredag kl. 2—3 linearritning. Frihandsteckning efter Sjostroms våggtaflor samt konturteckning efter gipsornament och klotsar. Linearteckningen har omfattat konstruktionslåra. efter Pasch.KlassKlass
Klass Klass
Klass
KlassKlass

L. 4. (Frivilligt) Fredag kl. 4—5 frihandsteckning i likhet med realafdelningcn.R. 5. Onsdag, lordag kl. 5—6 frihandsteckning, lordag kl. 11—12 linearteckning. Frihandsteckning efter gipsmodeller och klotsar. Linearteckning, ytmonster samt borjan af projektionslåran.L. 5. (Frivilligt) Fredag kl. 4—5, frihandsteckning i likhet med realafdelningen.R. 6:1. Måndag kl. 11 - 12 linearteckning; torsdag kl. 11—12 och 5—6 frihandsteckning efter klotsar samt skuggning efter Stuhlmanns gipsmodeller. Linearteckning i likhet med R. 5.L. 6:1. Icke-greker, onsdag kl. 8—9, fredag kl. 1—2 frihandsteckning efter Stuhlmanns och Sjostroms våggtaflor samt konturteckning efter gipsornament och klotsar.R. 6:2. Torsdag kl. 11 — 12 och 5 — 6 frihandsteckning ungefår detsamma som R. 6:1. Måndag kl. 11—12 linearteckning efter Pasch’s projektionslara.L. 6: 2. Icke-greker, tisdag kl. 1—2, lordag kl. 1—2 konturteckning efter gipsmodeller och klotsar samt skuggning efter Stuhlmanns gipsmodeller.



Klass R. 7: 1, Mandag kl. 5-6, tisdag kl. (5—7 frihandsteckning; torsdag kl. 1—2 lincar-teckning. Frihandsteckning: skuggning efter Stuhlmanns gipsmodeller och 2:dra serien af Dresdnergipserna: figurdelar och klotsgrupper; linearteck- ning efter Henricpies’ perspektivlåra.Klass L. 7:1. Icke-greker, mandag och torsdag kl. 1—2 frihandsteckning efter klotsar och 2:dra serien af Dresdnergipserna samt klotsgrupper.Klass R. 7.2. Mandag kl. 5—6, tisdag kl. 6-7, torsdag kl. 1—2; frihands- och linearteck- ning lika med R. 7:1.Klass L. 7:2. Onsdag kl. 1 — 2, fredag kl. 1--2, lika med L. 7:1.
Undervisningen i sång och instrumentalmusik.Musikens teori och sång.Klass 1. Tisdag och fredag y2ll—11, de musikaliska tecknen, deras betydelse och anvånd-ning. Ofning i tontråffning samt enstammig sång. Fredag 5—6, koralsang tillsammans med de ofriga 4 lågsta klasserna.Klass 2. Tisdag och fredag 9-y210, fredag 5—6, lika med klass 1.Klass 3. Tisdag och fredag 12 —y2l, fredag 5-6, lika med klass 1 samt en- och llor- ståmmig sång.Klass 4 5. Fredag 5—6, koralsång tillsammans med de ofriga 3 lågsta klasserna. Mandag 6—7, korsång tillsammans med klass 6 - 7.Klass 6—7. Torsdag 6—7, kor- och qvartettsång. Måndag 6—7, korsång tillsammans med kl. 4- 5.Vid undervisningen hafva anvandts: Lårolmk i sång for skolan l:sta kursen af L. Aug. Lundh, åstanimiga sånger for Elementarlårovcrk, arrangerede af R. R. Roselli, 

4-sMiuiii-igu sånger, utgifna af Ivar Hedenblad, m. m.Instrumentalmusik.Klass 1 — 4. Lordag 4—6.Klass 5. Lordag 4—5.Klass 6—7. Tisdag 4—6. Violin har spelats af 8 lårjungår, violoncel! af 1, orgel af 9,klarinett af 1, kornett af 1. Hennings violskola, Kaysers etyder, violoncell- skola af J. E. Gille samt sårskildt arrangerad musik har vid undervisningen anvandts.
Undervisningen i gymnastik och militarofningar.al Gymnastik och vapenofningar enligt kongl. cirkulåret den 19 juni 1866.Gymnastikofningarne hafva omfattat en half timme dagligen for hvarje afdelning, och har halfva tiden anvandts till fristående roreiser och marscher samt den återstående tiden till appareljgymnastik. I vapenofningarne har klass 5 genomgått rekrytskolan af exercisreglementet, klass 6—7:1 ofvats i bajonettfåktning på led, med och utan motståndare, 7: 2 i florettfåktning och sabelhuggning på led, med och utan motståndare.



Tabellarisk uppgift å antalet larjungar, som på grund af nedanstående orsaker icke deltagit i gymnastikofningarne:
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Hostterminen J88o: 1Under 15 år — —15 år eller derofver — — ______________ ,__________ : . —Summa — — 4 : — — i — : 5 ! — ! 6 1 1 I — L16' 14 ' 30 208
Vårten) linen 1886: 1 ' \ 1 ' 1Under 15 år................ ' — 1 _  1 _ _ ! _ 3 I - 4 — 4 7915 år eller derofver — — 1 4 — — — 6 1 — ! 4 ■ — - 14 151) 29 129Summa. — — 5. — — — 6 — 7 — — ; 18: 15 33 ' 208
') Larjungar i 7: 2.Foljande antal larjungar har deltagit endast i fristående gymnastik:Hostterminen:Larjungar under 15 år _______ .. . ___ _ _________________  ... 3D:o 15 år eller derofver ______________ ...  . .... 12Summa 15Vårterminen:Larjungar under 15 år ________________________________ __________ 3D:o 15 år eller derofver . ____________  . . 15Summa 18Vid gymnastikofningarne hafva lårjungarne varit fordclade på fyra afdelningar med foljande antal i hvarje:Hostterminen 1885:

Summa 175 larjungar.

l:sta hufvudafdelningen klass 1 — 2 ..2:dra „ „ 3 -4 ______ 41________ 55 larjungar.>53:dje „ „ 5-6: 1 ..4:de „ „ 6:2 — /: 1 _________ 46... ______ 36Vårterminen 1886: Summa 178 larjungar.l:sta hufvudafdelningen ____ .. _____2:dra. „ .... ___3:dje „ _____ . ______4:de „ . ..............  ......
_______  ' 41__________ 53_______ 46.____  . 35

larjungar.nr"7
Lårjungarne i 7:de klassens ofra afdelning hafva varit befriade från gymnastikofningarne, men ofvats i faktning 2:ne timmar i veckan.



15Ofningstidema hafva varit foljande:Gymnastik:l:sta hufvudafdelningen, alla låsdagar 721 —1.2:dra „ d:o V211—11.3:dje d:o 9-7,10.4:de d:o 12—721.Vapenofningar:Klass 5 måndag 5—G.Klass 6—7: i lordag 5—7.Klass 7:2 tisdag, torsdag 5—6.
b) Militårofningar enligt kongl. cirkulåret den 23 mårs 1870.Dessa ofningar, hvilka under vårterminen pågingo från den 4 till och med den 21 maj och under hostterminen från den 31 august! til] och med den 10 oktober, leddes under 1 vårterminen af løjtnanten vid Vestgotadals regimente G. Lothigius, till denna tjenstgøring kommenderad, under hostterminen af kaptenen vid samma regimente S. Ortendahl i egenskap af v. gymnastiklårare.Till exercis hafva 6 timmar i veckan anvåndts, samt till målskjutning under vår- terminen 3 timmar for hvardera af 6:1 och 6:2, 2 timmar for 7: 1, muler liostterminen 17 timmar for 6:1, 18 for 6:2, 17 for 7: i, 12 for 7:2. Dessutom hafva larjimgarne i 7: 2, hvilka icke deltagit i exercisen, haft 2 ti in mårs fåktning i veckan.I exercis hafva under vårterminen 58, under liostterminen 44 lårjungar deltagit, alla i klass 6—7:1. I fåktning deltogo under vårterminen 14 lårjungar i 7: 2, under hostterminen 13. I målskjutning med salongsgevår deltogo under vårterminen 63, under hostterminen 44 lårjungar i 6—7:1; i målskjutning med remingtongevår under hostterminen 14 lårjungar i 7: 2.Under den tid dessa ofningar pågått har gymnastiklårarons tjenstgøring minskats med 5 timmar i veckan.Under vårterminen har hvarje lårjunge i 6:1 skjut.it 12, i 6: 2 15, i 7:1 10 salongs- skott; under hostterminen har hvarje lårjunge i 6—7:1 skjutit 100 salongsskott, i 7:2 50 skarpa skott.Af exercisreglementet hafva l:sta och 2:dra delarne genomgåtts.Under hostterminen har en 5 timmars fåltmarsch foretagits i forening med bevak- ningstjenst och manover. En timme har anvåndts till bfning i gevårets sondertagande, sammansåttning och vård samt två till foredrag rorande bevakningstjenst och stridslåra.Militårdfningarne inspekterades den 10 oktober af majoren A. Selander.

Undervisningen i sløjd har begagnats under liostterminen af 23, under vårterminen af 0 lårjungar.

skjut.it
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B. Lararne.

10. Lårarnes tjensteåligganden ander hostterminen hafva for hvarje vecka varit foljande:Rektor G. Th. Bergman: Svenska 1 t. L. 7: 1; Historia 1 t. 6: 1, 1 t. 6:2, 1 t. 7:1, 2 t: R. 7:1, 2 t. L: 7:1, 1 t. 7: 2, 2 t, R. 7:2, 2 t. L. 7: 2. = 13 tim. Svenska skripta i L. 7: 1.Lektor K. F. Rådberg: Matematik 3 t. R. 7:1. 3 t. L. 7:1, 7 t. R. 7:2, 4 t. L. 7:2; Fysik 2 t. R. 7: i, 3 t. R. 7:2. = 22 tim. Matematiska skripta i 7. Klassforeståndare i R. 7:2.Lektor J. Stpedborg: Latin 5 t. 6:2, 7 t. 7:1, 8 t. 7:2. = 20 tim. Latinska skripta i 7: 1 och 7: 2. Klassforeståndare i L. 7: 2.Lektor J. Nordircdl: Kristendom 2 t. R. 6: 2, 2 t. L. 6: 2, 2 t. R. 7:1, 2 t. L. 7:1, 2 t. R. 7: 2, 2 t. L. 7:2; Svenska 1 t. 6:2, 1 t. R. 7:1 och R. 7:2, 1 t. 7:1, 1 t. 7:2, 1 t. L. 7:2; Filosofi 1 t. 7:1, 1 t. 7:2. = 19 tim. Svenska skripta i R. 7:1, 7:2. Klassforeståndare i L. 6:2.Lektor J. Vising: Franska 3 t. 7:1, 2 t. R. 7:1, 1 t. 7:2, 4 t. R. 7:2, 2 t. L. 7:2; Engelska 3 t. R. 7:1, 3 t. R. 7:2, ] t. L. 7:2 (valfritt) = 19 tim. Franska skripta. i 7. Klassforeståndare i 7:1.v. Lektor J. G. BrtdMrSin: Latin 3 t. 6:2, 1 t. 7:1; Grekiska 5 t. 6:2, 6 t. 7:1, 6 t. 7:2. = 21 tim. Latinska skripta i 6: 2, 7: 1.Adjunkt A. J. C. Piscator: Alla undervisningsåmnen i forstå klassen; Tyskal t,4. = 25 tim. Tyska skripta i 4. Klassforeståndare il.Adjunkt A. J. C. Lindblad: Svenska 6 t. 3; Tyska 7 t. 3, 3 t. 4, 2 t. 5, 2 t. R. 6:1, 1 t. L. 6:1, 2 t. R. 6: 2, 1 t. L. 6: 2. = 24 tim. Tyska skripta i R. 6:1 och R. 6: 2. Klassforeståndare i 3.Adjunkt S'. Tengblad: Svenska 6 t. 2, 1 t. L. 6:1; Tyska 7 t. 2; Historia och Geografi 5 t 2, 5 t. 3; Naturlåra 2 t. 3. = 26 tim. Svenska skripta i L. 6:1. Klassforeståndare i 2.Adjunkt.A. Ericsson: Latin 8 t. 4, 8 t. 5, 8 t. 6: 1. = 24 tim. Latinska skripta i 6:1. Klassforeståndare i L. 6:1.Adjunkt A. SaldPn: Svenska 4 t. 4, 2 t. R. 6:1, 1 t. L. 6:1, 1 t. R. 6:2; Historia och Geografi 5 t. 4, 4 t. 5, 2 t. R. 6: 1, 2 t. L. 6:1, 2 t. R. 6: 2, 2 t. L. 6: 2.— 25 tim. Svenska skripta i R. 6:1 och R. 6: 2.Adjunkt K. F. Kjellberg: Matematik 7 t. R. 6:1, 3 t. L. 6:1, 7 t. R. 6: 2, 3 t. L. 6: 2, 4 t.R: 7: 1, Icke-greker 1 t. 7: 1. = 25 tim. Matematiska skripta i R. 6:1 och R. 6:2. Klassforeståndare i R. 6:1.Adjunkt G. O. I). von Hacktvitz: Svenska 1 t. R. 5; Engelska 4 t. L. 6:1 (icke-gr.) 4 t. L. 6: 2 (d:o), 2 t. L. 7:1 (d:o), 1 t. L. 7:1 (valfritt); Na- turalhistoria 2 t 2, 2 t. 4, 2 t. 5, 1 t. R. 6:1, 1 t. L. 6:1, 1 t. R. 6: 2, 1 t. L. 6: 2, 1 t. R. 7:1, 1 t. R. 7: 2. = 24 tim. Svenska skripta i R. 5.Adjunkt P. G. Bergin: Engelska 3 t. R. 6: 1, 3 t. R. 6:2; Fysik 3 t. R. 6:1, 3 t. R. 6: 2, 1 t. R. 7:1, 2 t. L. 7:1, 2 t. L. 7:2; Kemi 2 t. R. 6:1, 2 t. R. 6:2, 2 t. R. 7: 1, 2 t. R. 7:2. = 25 tim. Engelska, skripta i R. 6:1 och R. 6:2. Klassforeståndare i R. 6: 2.



17—Adjunkt A. G. Bergman: Tyska 1 t. 5; Engelska 7 t. R. 4, 7 t. R. 5; Franska 8 t. 5 4 t. (5: i, 4 t. 6: 2. = 26 tim. Tyska skripta i 5.Adjunkt K. A. ron Sgdow: Svenska 1 t. L. 6: 2; Matematik 5 t. 2, 5 t. 3, 5 t. 4, 5 t. 5- Fysik 1 t. L. 6:1, 1 t. L. 6:2; Vålskrifning 1 t. 1, 1 t. 2. 1 t. b’ = 26 tim. Svenska skripta i L. 6: 2. Klassforeståndare i 4.Extra larare I). Sonden: Kristendom 3 t. 2, 3 t. 3, 2 t. 4, 2 t. 5, 2 t. R. 6:1, 2 t. L. 6:1; Svenska 2 t. 5, 1 t. L. 5; Grekiska 7 t. 6:1, 2 t. 6:2; Hebreiska 1 t. 7:1. = 27 tim. Svenska. skripta i L. 5.v. Låraren i teckning fru H. Henning 24 timmar.v. Låraren i sang och musik direktor C. G. Sandberg: 6 tim. i musikens teori ocli sang4 tim. i instrumentalmusik. = 10 tim.v. Låraren i gymnastik ocli vapenofningar kapten S. 'Qrtendahl: 12 tim. i gymnastik, 5 tim. i vapenofningar. = 17 tim.
11. Tjenstledige:Adjunkten a. Sahlén under vårterminen for sjnkdom.Utnåmde låraren i gymnastik lojtnant T. Varodell under vårterminon i ocli får studier vid gymnastiska centralinstitutet.
12. Forordnade:Fil. lic. A. G. Brattstrom till v. lektor under låsåret.Fil. kand. D. Hbgbom till vikaro for adjunkten Sahlén under vårtorminon;S. m. kand. D. Sandén till extra lårare under låsåret.Kapten S. Ortendahl till vikarierande gymnastiklårare i- ledigheten efter A. Stiborg under hostterminen.Lojtnant A. Tham till vikarie for lojtnant Varodell under vårterminen.Fru H. Henning till vikarierande ritlårare under hostterminen.
13. Sedan pension beviljats låraren i gymnastik A. Stiberg, tog han under sommaren 1885 afsked från sin befattning. Gymnastiklårare Stiberg åtnjot under de sista 10 åren for sjukdom tjenstledighet, men hade tinder sin foregående nåra 30-åriga tjenstetid egnat låroverket ett lika pligttroget som framgångsrikt och gagnande arbete.I november 1885 utnåmdes løjtnanten vid Vestgotadals regimente Tell Varodell till lårare i gymnastik.Sedan Kongl. Maj:t efter underdanig ansokan af låroverkskollegium i nåder medgifvit, att den sedan forre innehafvarens afskedstagande otillsatta lårarebefattningen i teckning tinge anslås till ansokning ledig, utnåmdes i november 1885 till densamma vikarierande teckningslåraren hårstådes fru Hanna Henning.Lojtnant Varodell och fru Henning hafva om sig lemnat foljande uppgifter:

Anders Toil Varodell, fodd i Lovene don 2 mårs 1851, inskrefs den 4 december 1871 som kadett vid kongl. 
krigsskolan, undorgick derstådcs oHicorsexamen den 30 november 1874, utnåmdes den 11 december s. 3. till undor- 
Ibjtnant, den 3 september 1885 till lojtnant af l:sta klass. Gonomgick under 1877—1879 gymnastiska centralinstitutet 
samt utnåmdes den 18 november 1885 till gymnastiklårare vid Venersborgs h. allmånna låroverk.

Hanna K. Honning, fodd Vendt, fodd i Karlstad den 5 juli 1848. Gift 1871, enka 1873. Begagnado undervis
ningen i slojdskolan i Stockholm skolåret 1874—75. Blef don 25 september 1875 antagen' såsom elev vid kongl. 
akademien for de fria konsterna och åtnjot der undervisning till och med vårterminen 1878. Gonomgick 1878 års un
dervisningskurs for teckningsliirare. Bitrådde vid undervisningen i ritkursen flir teckningslårare 1879. Undervisade 
vårterminen 1879 i Karlstads tekniska alten- och sondagsskola. Tjenstgjorde från och med hostterminen 1879 III
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såsom vikariorando larare i teekning och valskrifning vid Kristinehamns 1. allm. låroverk. Undervisade derstades i 
teekning i elementarskolan for flickor 1879—80. Undervisade i teekning i 6:te och 7:de klasserna af Venersborgs 
hogre flickskola 1881—82. Skotte undervisningen i teekning vid Venersborgs slbjd- och tekniska skola sedan september 
månad 1882 till och med vårterminen 1886. Har varit vikarierande larare i teekning i Venersborgs hogre allmånna 
liiroverk från och med vårterminen 1881 till och med liostterminen 1885 oeh ntnåmdes till ordinarie lårare derstades 
den 18 november sistnåmda år.

14. Den 1 maj 1886 var endast den sedan flera år otillsatta lektorsbefattningen ledig.
C. Lårjungarne.

Iff. De nårvarande lårjungarnes antal.HOstterminen 1885:
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18. Under liostterminen har af sjunde latinklassens lårjungar, hvilka låst grekiska, fol- jande antal begagnat sig af undervisningen ia) både engelska och hebreiska 7: 1b) engelska, men icke hebreiska 7:1d:o d:o d:o 7: 2 _________________________________________ 1____________________________________1__________________________ ._____________  2
1!). Antal i teckning, i musik samt i gymnastik och militårofningar undervisade lårjungar hostterminen 1885:

Teckning Musik Gymnastik och militår- 
ofningar

Afdelningar 
och 

linier

Narvarande
Lårjungar, som 

t a gi t
del- Liirjungar, som under- 

visats i
Lårjungar, som del- 

tagit i

lårjungar

i obligatorisk 
teckning

i frivillig 
teckning och 

derjem
te i 

obligatorisk

endast i fri
villig 

teckning

m
usikens 

teori och 
sång

instru
m

ental
m

usik

gym
nastik 

och 
vapen- 

dfningar

utstråckta 
m

ilitar- 
bfningar123R. 4L. 4R. 5L. 5R. 6:1L. 6:1R. 6:2L. 6:2R. 7:1L. 7:1R. 7:2L. 7:2

123227171382631661421859

IB 7 ]A 91 B 111A 31 B 15 (A 3(B 5IA 4

123227178376. 1121555

33
h i r r i M 

i 
i 

i 
i 

i 
i

1232278811931035
114

[ 
i 

| 
| 

] 
, 

| 
.

1229261712821314513216

21151311259
Gemensamma 

linien ....
Reallinien . . .

Latin linien . .

714196- L. 4-5 39B 6—7 38A 6-7 19
7141
æ

33 7
711647

767
673576 1345Summa 208 150 6 7 134 20 178 58



20. Eorliallaiulet’ med hemlexor samt den tid •ofverlåsningen af dessa upptagit ivr 101- jandc: 1 klass 1 hemlexor dagligen Ofverhufvud 2, Ofverlåsningstid 17« tim.
,1

2 11 11 3, 11 172 113 11 11 3, 11 171 11

r R. 4 11 11 3, 27r 11L. 4 11 11 3, 11 2% 11

n R. 5 11 .. 4, 11 372 11L. 5 11 11 4, 11 37. 11

11 R. 6:1 11 11 4, r 33/4 11

11 L. 6:1 11 11 4: a o, n 47. 11

11 R. 6:2 11 11 4, 11 371 11

11 L. 6:2 . 11 11 4: a Oj 11 4% 11

11 R. 7:1 11 11 4, 11 471 11

11 L. 7:1 11 11 4, 11 471 11

11 R. 7:2 11 11 4, 11 4 11

11 L. 7:2 11 11 4, 11 4 ii1 ofvanstående arbetstimmar år den tid, som åtgår till utarbotando af hemskripta, icke upptagen. llårtill torde i hvarje vecka åtgå 1 tim. for klass 4, 2 tim. for klass 5 samt 4 tim. for klass. 6 — 7.
21. Angående lårjungarnes helsotillstånd m. ni. har skolans låkare afgifvit foljande uppgifter:Tabellarisk uppgift ofver lårjungarnes kroppsbyggnad och allmånna helsotillstånd samt ofver antalet nårsynta vårterminen 1885:

Kronps- Allmiint Narsyntliets-i > byggnad helsotillstånd 9- 2 o GO gradS- s d1 ni d S e! 2 CO 2 57 § Ti-
Klass 5’. E Cl S d d: jj o* Hz® g T Quq s q' o" cc l—i O1 -s o ri- “ ° to 

A-, O eg.7 ' 43 38 5 - 33 10 — 4 5 — 11 4 156 ! 49 47 2 40 9 — 8 5 — 10 9 1 205 i 26 16%, 25 1 — 22 4 — 0 1 — — 64 - 36 142%e 34 1 1 30 6 7 4 — D 1 — 03 I 30 13273o 28 1 1 28 2 — 3 2 — 5 — — 52 i 25 23 2 — 21 4 2 7 — — — — — —1 : 23 H1^ 23 — 23 — 1 — — — 3 3Summa 232 i 218 12 2 197 35 1 3 34 17 40 i 14 1 55



21Tabellarisk uppgift å antalet sjuke och sjukdomar bland lårjungarne vid Venersborgs låroverk vårterminen 1885:
Å r s t (1 Op

Sjuke personer
Jannari Februari Mars April Maj ' 2“i—( i—1 Anmårkningu g*' /o C?

S o - ET 6 p Q*Under 15 år ____________________ 1 — 4 — 6 — 5 — 1 — 17 --- 115 år eller derutbfver._ _______ — 6 — 15 •— 9 11 — 41 -Summa 1 — 10 — 21 — 14 — 12 — 58 -

Sjukdomar:Skarlakansfeber_____ ___ _______ 1 — — __ __ — __ — — _ 1 _Difteri ___________________________ 1 — — — — — 1 —Hjernkongestion _____________ — — — — 1 — — — — — 1 —Nervsmårta ____________________ — — — — — — — — 1 — 1 —Ogonsjukdom _______ _________ — — — — — — — 1 — 1 — .Strup- och luftrorskatarr — — 2 — 2 — 5 6 — 15 —Lungblodning ___  .... __ — _ _ _ __ _ 1 _ __ _ 1 _Halsfluss _______________________ — — 5 -— 42 — 6 — 1 — 16 -Febril gastricism ____  ______ — — 1 __ — __ — — 3 — ■Akut magkatarr _____________ — — — — 1 — — — — — 1 —Kron, magkatarr ______________ — — — — 2 — — — 1 — 3 —Tarmkatarr ____________________ — — — — 2 — — — — — 2 —Diarrhé___________________________ — — 1 — 3 — 2 - 1 — 7 —Gulsot . ...__ ___________ _ .... — — — — 1 — — - - __ 1 —Ledvrickning____________________ — — 1 — 1 — — 1 3 —Frostskad a _______________ _ __ _ — — 1 _ __ __ _ 1 _  .Karbunkel_______ ;_______________ — — — r — —
- — 1Summa 2 — 10 — 21 — 14 — 12 - 59 ■ —Tabellarisk uppgift från Venersborgs låroverk ofver lårjungarnes kroppsbyggnad och allmånna helsotillstånd samt ofver antalet nårsynta hbstterminen 1885:

Klass

A
ntal liirjungar

■ 
M

ødelålder

Kropps- 
byggnad

Allmant 
helsotillstånd

Lidande af bleksot oeli 
blodbrist

O
fta besvårade af 

hufvudvark

1 
O

fta besvårade af 
1 

nåsblod

[ 
A

ndra åkonnnor, som
 

| 
kunna anses bero af 

1 
skolans inflytelse

Nårsynthets- 
grad Sum

m
a nårsynta

Procent nårsynta

M
edelm

åttig

Svag

G
odt

M
indre godt

U
nder 3 1).
3—

G 
1).

O
fver 6 1).

7654321
34403430273212

188/M 
16«&/4oi3-y80 122%7 12>%2 
io4A2

33363129253212

Pil 1
25352828253212

“ 
i C? 

fX
l Pd 

| 
।

1 4 g322
4311

Summa 209 198 10 1 185 24 1 14 9
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Tabellarisk uppgift å antalet sjuke och sjukdomar bland lårjungarne vid Venersborgs låroverk hostterminen 1885:
Sjuke personer

Augusti

Å

September

r s t i d

Oktober | November | December

Sum
m

a 
|

Anmiirkning

1| Insjukn.
D

bde

1। Insjukn.
| 

D
bde

Insjukn.

D
bde

1Insjukn.

□ 
t

■
C:

Insjukn.

D
bde

Under 15 år ____________________ 1 — 7 — 7 — 14 — 6 — 35 —15 år eller derutofver _________ — — 1 — 5 — 3 — 1 — 10 .....Summa — — 8 - 12 — 17 — 7 — 45 —

Sjukdomar:Skarlakansfeber ________________ — 1 — .— — __ __ __ 1Kikhosta___________________________ 1 — — — — — 2 — — — 3 —Ogonsjukdom ____________________ — — 2 — 1 — — — — — 3 —Strup- och luftrbrskatarr______ - — — — ■— — 4 — 2 — 6 —Halsfluss__________________________ - — 1 — 5 — 5 — 3 — 14 —Febril gastricism________________ — — 1 — — — — — — — 1 —Akut magkatarr _______________ — — — 2 — — — — — 2 __Kron, magkatarr .._____________ — -— — ■— — 1 — — __ 1 —Tarmkatarr__________________ _____ — 1 — ■— — — — — •—. 1 —Diarrhé __________________________ — — 2 — 4 — 3 — 2 — 11Ledvrickning ____________________ — — —. — ■— — 1 — — 1Benbrott_____ ___ __________________ — — — — — 1 — 1 —Summa 1 — 8 — 12 17 — 7 __ 45 -



22. a) Antal inom laroverket flyttade larjungar kalenderåret 1885:
1 o 3 4 5 6 7 8 » 10 11 12 13 14 15 10fe; ffO Vårterminen 1885 Hostterminen 1885.

Larjungar, som vid vårterminens Larjungar, som vid hostterminens
•?S s slut flyttats till afdelningen borjan flyttats till afdelningen

Afdelningar ocli linier 5.3 >— efter att hafva tillhort niirmast efter att hafva tillhort niirmast
B co ff: lagre afdelning af samma linie lagr 

1
e afdelning af samma linie 3os ff o foljande antal terminer dljande antal terminer s

ff ffr vid 
fore 0 1 2 3 4 eller 

flere

i linie
’

0 1 2 3 4 eller 
flere

Er!

12 2324 __ 3 12 1 1 __
— — 1 4 __— —3 30 — 16 — 2 — — — — 1 — — —R. 4 13 — — 10 — 1 — — — — 3 — — — 1L. r 23 — — 7 — — — — 1 — 2 — — — —R. 5 7 — — 1 — 1 — — — — 2 — 1 — —L. n

6:1„ B 19
7

— — 199 — 1 — — — — 1 — —- — —
11.L. (16 — — 1 — 1 — — — 2 — — —* —
n ,, A 4 •— — 8 — — — — — — — — — —R. 6:2 4 — — 5 — — — — — — 1 — — — —L. „ B 14 — — 8 — 1 — — — — 2 — — — —

n „ A 3 — — 2 — — — — — — 1 — •— — —R. 7:1 5 1 1 —L. ,, B 10 9 — — 4
n „ A 5 — — 2 — — — — — — 1 — — — —R. 7:2 3 — — 2 — — — — — — 2 — 1 — —L. „ B 7 — — 5 — __ — — — — 1 — — — —

H „ A 11 — .3 — — 1 — —

Gemensamma linien . . . 77 — 3 28 1 3 — — — 1 5 — — —

Reallinien . . .................. 39 — — 21 — 3 — — — — 9 — 2 — 1
Latinlinien . .................. 112 — 64 - 2 — 1 — 14 1 __

—Summa 228 — 3 113 1 8 — — 1 1 28 — 3 1



a) Lårjungarnes omsåttning vårterminen 1885:
1 2 ’ 3 ■’ 4 5 0 5 8 10

Afdclningar 
och 

linier

Nårvarande lårjungar i afdelningcn Lårjungar afgångne från låroverket 
i afdelningenden 1 febrnari

Q
var i afdel- 

ningen från fore
gående term

in

Flyttado till afdcl- 
ningen på grund 

af beslut

Inskrifne i låro- 
verket under 

term
inen

S u
 m

 m
 a

från term
inens 

borjan till och 
m

ed 31 januari

från och m
ed 

1 
febrnari till ter

m
inens slut

under nåstfol- 
jande m

ellan- 
term

in

S u
 ni m

 a

vid fore
gående 
term

ins 
slut

vid vår- 
term

i
nens 

borjan

1 18 .— — 5 23 — — 2 22 25 — — — 25 — 1 — 13 30 — — — 30 •—• — 4 4R. 4 13 — — — 13 — — 7 7L. „ 23 — — — 23 — — 2 2R, 5 7 — — — 7 — — 2 2L. „ 19 — — — 19 — — 1 1R. 6:1 7 — — — 7 — — 2 2L. „ B 16 — — — 16 — — 5 5„ „ A 4 — — — 4 — — — —
R. 6:2 4 — — .— 4 — — — —L. „ B 15 — — — 15 — 1 — 1„ „ A 3 — — — 3 — — — —R. 7:1 5 — — — 5 — — — —L. „ B 12 — — — 12 — 2 4 6
77 77 5 — — — 5 — — — —R. 7:2 3 — — ■— g — — 2 2L. „ B 7 — — — 7 — — 6 6,, „ A 11 — — — 11 — — 11 11

Gomcnsamnia linien . 73 — — 5 ' 78 — 1 6 7
Reallinien................. 39 — — — 39 — — 13 13
Latinlinien................. 115 — — — 115 — 3 29 32Summa 227 — — 5 232 — 4 48 52

Frånvarande: Klass 1 lårjunge.2L. 4 Summa 3 lårjungar.
Obs. Af de 52 afgångpo voro 3 under vårterminen frånvarande.
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b) Lårjungarnes omsåttning hosttermmen 1885:
1 2 3 4 | 5 « 7 8 f) 10 ■

Nårvarande liirjungar i afdelningen 
don 15 september

Liirjungar afgångne från låroverkot 
i afdelningen

Afdelningar 
ocli

Q
var 

ningen 
gående

Flyttado till afdel
ningen på grund 

af beslut
o

| från 
t( 

bbrjan 
| 

m
ed

1 från 
oc 

i 
sept.

1 
m

ine

। under 
, jande
1 

te

linier i afdel- 
från fbre- 
> term

in

vid fore
gående 
term

ins 
slut

vid tøst- 
term

i- 
nens 

bbrjan

re i laro- 
t under 
ninen

»■m
inens 

till och 
14 sept.

1 
di m

ed 15 
till ter
ns slut

nåstfol- 
m

ellan- 
rm

in

1 1 — — 11 12 — — 1 1
2 4 16 5 7 32 — — — —
g 4 18 1 4 27 — — — —

R. 4 2 11 4 17 — — — —.
L. „ 2 7 3 1 13 — — 1 1
R, 5 3 1 3 1 8 — — — —
L. „ 5 18 1 2 26 — — 1 1
R. 6:1 — 2 — 1 3 ’ — — — —
L. „ B 2 2 2 1 7 — — — —
„ „ A 1 4 — — 9 — — — —
R. 6:2 1 8 1 — 6 — — — —
L. „ B 1 8 1 1 11 ■ — 2 — 2
» „ A — 2 1 —• 3 — — — ,—
R. 7:1 — 1 1 — 2 — — — —
L. „ B 2 9 4 — 15 — — 1 1
„ „ A — 2 1 — 3 — — — —

R. 7:2 — 2 3 — 5 — — — —
L. „ B — 4 1 — 5 —. -— — —
„ „ A — 3 1 — 4 — — — —

Gemensamma linien . 9 34 6 22 71 — — 1 1

Reallinien................. 6 21 12 2 41 — — — —

Latinlinion................. '13 63 15 5 96 — 2 3 5

Summa 28 118 33 29 208 1 — 2 4 6

Frånvarande: Klass L. 5 1 låriuntre.
, R. 6: 2 _____ - 1
, R. 7:2 _____ 1

„ L. 7: 2 -------- 1 „Summa 4 lårjungar.
IV
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23. Af de under låsåret inskrifne hafva forut bevistat låroverk, nåmligen senastfolkskola ________________________________________________ 2allmånt låroverk ------------------------------------------ 8 endast undervisats i hemmen  24Summa 34
24. Under vårterminen 1885 aflade foljande larjungar, tillhorande låroverkets ofre 7:deklass, afgångsexamen:

Realister: G. A. Gustafsson.E. V. H. Liljeqvist. 
Icke-greker: A. V. Schmidt.T. Peterson.

uppgifven tillamnad lefnadsbana

E. H. Swedborg, låkare.P. A. Soderlund, G. E. Roseil. militår.K. Haij,
Greker: K. A. Osterlund.J. B. Sundler.A. Peterson.M. V. Svensson.G. B. Vennerberg.K. I. Ågren.A. G. Ferlin.

jurist.

J. H. Mellén, K. a. Roseli.J. A. Jansson.N. T. E. Lbnnerblad.
prest.

23. I ofrigt hafva under år 1885 foljande larjungar afgått från laroverket:
Vårterminen:Klass 1. K. A. Jakobsson, J. F. O. Dahlgren.„ 2. J. A. Blom.„ 3. G. A. Svensson, K. L. Florén, E. J. J. Svedenborg, G. G. Dahlgren.„ R. 4. G. A. Edstrbm, G. H. Sandahl, N. H. Nilsson, F. O. Peterson, K. O. L. Nor-ling, A. S. Bloch, L. G. Ljung.„ L. 4. E. V. Uddman, annat låroverk, K. E. Kellberg.„ R. 5. J. A. Carlson, A. M. Lyseli.„ L. 5. F. G. Lillja.„ R. 6:1. A. G. Andersson, R. B. Frbijer.„ L. 6:1. A. E. Strom, J. E. Andersson, apotek, S. E. Almqvist, J. E. Fjellman, K. A. G. Liedberg, landtbruk.„ L. 6:2. J. A. Drougge, annat låroverk.„ L. 7:1. A. V. Svensson, J. R. Andersson, A. T. K. Estelle, K. Freudenthal, T. V. G. Richter, H. O. G. Lindegren, alla for enskilda studier.



27
Hostterminen:Klass 1. J. V. Jorgensen.„ L. 4. J. M. Ryrberg., , L. 5. O. A. Roseli.„ L. 6: 2. V. U. Jakobsson, F. R. Jakobsson, enskilda studier.„ L. 7:1. A. F. V. Lindskog, annat låroverk.

26. Under sist forflutna kalenderår hafva till lårjungarne utdelats såsom:Stipendier__________________________________ kronor 452,00Premier __________________________________ „ 237,90Summa kronor 689,90
27. Uppgift angående antalen under låsåret befriade från terminsafgifterna:

Befriade från afgift till: Hostterm. Vårtenn.endast biblioteks- och materielkassan_____________■ „ byggnadsfonden ______________________________ 36 36„ båda ofvannåmda kassor____________________ 42 42ej befriade från någondera afgiften________________ 130 130Summa nårvarande lårjungar 208 208Till Ijus- och vedkassan har hvarje lårjunge under låsårets båda terminer betalt 6 kronor.
D. Boksamlingar och undervisningsmateriel.

28. Sedan forrå redogorelsens afgifvande har inkbpts: en dynamo-elektrisk apparat med tillbehor.Gåfvor sedan forrå redogorelsens utgifvande:Af Vetenskapsakademien: Handlingar 19: 1—2, 20: 1—2. Bihang 8: 2, 9: 1 — 2. Ofversigt årg. 40—41. Lefnadsteckn. 2-3. Meteorol. iakttagelser 22. Register 1826—1883. Medalj ofver J. A. Ångstrøm.Af Svenska akademien: Medalj ofver J. A. Lantingshausen.Af Ecklesiastikdepartementet: Silfverstolpe Svenskt diplomatarium 2: 5, 3: 1. Utlåtande bf ver låroverkskomiténs betånkande 3 h. 3 ex. Meddelanden från Sv. riksarkivet 4. Samling, utg. af Sv. fornskriftssållsk. h. 2. ■ R. Kleen, Forsbk till framstållning af naturrått 5 håften. Sv. konstminnen från medeltiden och renåssansen h. 3.Gåfvor till museum och biblioteket:Stud. Elfving: En gamnial brtebok, manuskript med teckningar.Herr Olbers: Malm, Bohuslåns och Goteborgs fauna.Heri' Frans B. Johansson: En fjålluggla.Hen- Vennergren:. En fiskmås.Stud. P. Afzelius: En dvergfalk.Stud. Lydeil: En jorduggla.F. V. Vallgren från Sivikan: En storre fjårillarf.
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E. Laroverkstyggnaier och ^redningsmateriel.
21) . Intet nytt.
30.

F. Ekonomiska fbrhallanden.
31. Uppgifter om nedan nåmnda till laroverket hbrande kassers stållning kalenderåret 1885:

Kassans rubrik

Debet Kredit
Behålln. ' Summa 
vid årets i inkom- 

biirjan i stor

Skuld 
vid årets 

slut
Summa

i Skuld
vid årets

borjan
Summa 
utgifter

Behall- 1
ning vid 

årets slut
Summa

Byggnadslbndcn.............. 38,01 1424,80 6107,92 7570,73 । - 7570,73 — 7570,73
Ljus- och vedkassan .... 242,60 2750,50 — 2993,10 ! - 2700,93 292,17 2993,10
Bibliot.- och matericlkassan 4387,72 2016,85 — 6404,57 । - 1632,47 4772,10 6404,57
Prcmie- och fattigkaasan . 46,69 232.50 — 279,19 i ~ 237,90 41,29 279,19Summa 4715,02 6424,65 6107,92 17247,59 1 — 12142,03 5105,56 17247,59
32. Under sistforflutna kalenderår har åtgått for underhall och tillokning af boksam- lingen 238,22. af den ofriga undervisningsmaterielen 165,43 samt af inredningsmaterielen 242,13 kronor.Af råntan på Salmeniska donationen har under året intet inkopts.

G. Examina och terminsafslutning.
33. Den 6 och 8 juni forlidet år forråttades med 20 låroverkets larjungar samt 3 privatister muntlig afgångsexamen i narvaro af herrar domprosten och ordensledamoten D. R. Warholm, professoren och riddaren A. Moller och akademiadjunkten P. A. Geijer såsom censorer. Alla de examinerade utom en af låroverkets larjungar forklaredes mogne.Till den skriftliga afgångsexamen under innevarande termin hafva 15 låroverkets larjungar eller hela kl. 7: 2 anmålt sig, af hvilka alla utom två blifvit godkånda.
34. Den 19 sistlidne december holls terminsexamen med låroverkets 5 lagre klasser. Årsexamen kommer att hållas den 1 och 2 juni och hafva foljande herrår inbjudits att såsom vittnen Qfvervara- densamma: Ofversten och kommendoren O. Taube, kammarherren och riddaren C. E. C. Kuylenstjerna, landskamreraren och riddaren J. M. Ryding, auditøren och riddaren G. Sandberg, kyrkoherden J. Blomqvist, stadslåkaren doktor K. Bvlund. Forstå dagen examineras i undervisningsåmnena kl. 9 — 12, 725 — 726. Kl. 12 sker uppvis- ning i gymnastik, kl. l/25-1/2Q forevisas lårjungarnes arbeten i teckning, kl. ’/26 hålles examen i sang och musik Andra dagen examineras kl. 7,9 —11. Kl. 117i kommer flyttning att afkunnas och ungdomen att hemforlofvas, hvarefter premier och stipendier utdelas.
33. Till ofvervarande af forestående examen och terminsafslutning inbjuder jag vord- samt lårjungarnes foråldrar och målsmån samt alla den allmånna undervisningens vånner.
30. Nasta termin borjar den 23 nåstkommande augusti kl. 12 på dagen.Venersborg i maj 1886.

G. TH. BERGMAN.



29Allmånna femklassiga låroverket i Bonas.
A. Undervisningen.

1. liostterminen borjade den 24 augusti och afslåts den 19 december. Egentliga undervisningen tog sin borjan den 27 augusti och afslots den 17 december. Under terminen hafva lårjungarne 2:ne ganger haft frihet från undervisningen nåmligen den 26 september hela dagen och den 10 november från kl. 11—2.Vårterminen borjade den 20 januari och afslutas den 1 juni. Egentliga undervisningen tog sin borjan den 22 januari och kommer att sluta den 29 maj. Frihet från undervisningen har meddelats lårjungarne 2:ne gånger, nåmligen den 12 febrnari och den 24 mårs kl. 11— 2.
2. Gemensam bon med bibellåsning och psalmsång har forråttats hvarje dag kl. (5,45—7 f. m.; efter sista lårotimmens slut har i hvarje klass forråttats en kort bon.Undervisningen har med afseende på tiden varit på foljande sått fordelad:a) i låsåmnena och teekning: kl. 7 — 9, 11—2, samt måndag och torsdag 4—5.b) i sång och musik: kl. 3-4 måndagar; kl. 4—5 ofriga dagar.c) i gymnastik och vapenbfningar: kl. 9—9,30 hvarje dag samt lordagar kl. 5—6 e. ni.
3. Antal larotimmar i veckan for låseåmnena under liostterminen 1885:

*) Gemensamt mod K. 5.
2) Gemensamt med L. 5.

1 O 3 4 (iT i m m a r
Afdelningar 

och 
linier

Narvarande 
lårjungar Gcmonsamma for

under 
liostterminen Skilda lårjungar från 

afdelningar 
å samma 

linie

lårjungar från 
afdelningar 

å olika linier

Summa

1 15 — 24 — 242 18 — 28 — 283 13 — 28 — 28R. 4 10 5 2') 22 29L. 4 5 6 22) (22) 8R. 5 1 5 (2) 22 27L. 5 o 6 (2) (22) 6Summa 65 22 84 . 44 150
4. a) Låro- och låsebocker.

Kristendom: Katekes (1—5); Hiibner, Biblisk historia. (1—3); Brodén, Bibelhaudbok (4-5); Cornelius, Larobok i kyrkohistoria (5).
Modersmålet: Sundén, Svensk språklåra (1 — 5): Låsebok for folkskolan (1-3); Låsebok af Sundén och Modin (3—5); Runeberg, Fånrik Ståls sågner (3); Tegner, Fritiofs saga (4); Runeberg, Elgskyttarne m. m. (5).
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Latin: Grammatik af Ellendt-Seyffert (5); Tomebladh och Lindroth (4); Boethius, Elementår- bok (4); Cornelius ed. Tomebladh (5).
Tyska: Mathesius, Elementarbok (1—3); Calwagen, Grammatik (1-5) och ofmngar i tyskt talspråk (3—5); Hauffs Marchen (3—4); Schillers Wilhelm Tell ed. Hellstén (5).
Engelska: Sundstén, Grammatik och Elementarbok (4-5); 01de, Uttalslara (4); W. Irvings Columbus (5).
Franska: Ploetz, Elementarbok ed. Elmqvist (5).
Matematik: Zweigbergk, Råknebok (1 — 5); Bergius, Geometri (2); Euklides (3—5); Wiemer, Algebra (4—5).
Naturldra: Lyttkens Naturlåra (1 — 5); Areschoug, Naturlåra (1, 2, 3, 5); Wijkander, Om naturfbreteelserna (4); Holmstrom, Geologi (5); Arrhenius, Botanik (4).
Historia och Geografi: Odhner, Fåderneslandets historia (1, 3, 5); Pallin, Allman historia (4—5); Roth, Geografi (1 — 2); Sorenson, Geografi (3—5).b) Lårokurser.Forstå klassen.
Kristendom, 3 timmar: Katekes, forstå liufvudstycket; Biblisk Historia, Gamla Testamentet; Bibellåsning samt valda psalmverser (Damgren h. t.; Segerstedt v. t.)
Modersmålet, 5 timmar: Det vigtigste af formlåran; Ofning att med egna ord återgifva upplåsta stycken: ofning i vållåsning, satsbildning och råttstafning (Damgren, 

Segerstedt).
Tyska, 6 timmar: Styckena 1—36 i Mathesii elementarbok samt skriftlig ofversåttning af motsvarande svenska stycken jemte dithorande formlåra (Damgren, Segerstedt).
Matematik, 4 timmar: Aritmetik, de fyra råknesåtten i hela tal jemte decimalråkning; till- låmpning på sorter; hufvudråkning (Damgren, Segerstedt).
Naturldra, 2 timmar, Zoologi, forstå afdelningen af Lyttkens lårobok; Botanik, forstå af- delningen af Areschougs lårobok; undersokning af lefvande våxter (Damgren, 

Segerstedt).
Historia och Geografi, 4 timmar: Historia, 2 timmar: Fåderneslandets historia till nyare tiden; Geografi, 2 timmar: Det allmånnaste om verldsdelarne; de skandinaviska låndernas samt Finlands fysiska och politiska geografi (Nyborg). Åndra klassen.
Kristendom, 3 timmar: Katekes, andra liufvudstycket; Biblisk historia, Nya Testamentet; bibel- och psalmlåsning (Olson).
Modersmålet, 6 timmar: Det vigtigaste af formlåran; ofning att med egna ord återgifva innehållet af lasta stycken samt sårskilja satsdelarne; rattskrifnings- och interpunktionsofningar (Thor in).
Tyska, 7 timmar: Styckena 34—66 af l:sta och 1—6 af 2:dra afdelningen af Mathesii elementarbok jemte motsvarande formlåra; skriftlig ofversåttning af de svenska styr kena 34—66 (Neuman, Olson).
Matematik, 5 timmar: Aritmetik, '3 timmar: De fyra råknesåtten i bråk med tillåmpning på sorter; hufvudråkning. Geometri, 2 timmar: åskådningslåra (Thorin).
Naturldra, 2 timmar: Zoologi, Andra afdelningen samt dåggdjur och foglar efter Lyttkens lårobok; Botanik, Andra afdelningen af Areschougs lårobok; exkursioner samt examinering af våxter (Olson).
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Historia och Geografi, 5 timmar: Historia, 2 timmar: Fåderneslandets historia från och med Gustaf Vasa till och med Carl XII; Geografi, 3 timmar: Europas fysiska och politiska geografi fortsatt och afslutad (Nyborg).Tredje klassen.
Kristendom., 3 timmar: Katekes, tredje, fjerde och femte hufvudstyckena; Bibliska historien repeterad; bibel- och psalmlåsning (Vennergren).
Modersmålet, 6 timmar: Det vigtigaste af satslåran jemte repetition af formlåran; låsning och forklaring af valda stycken i bunden och obunden form jemte ofning att muntligen återgifva innehållet; interpunktions- och råttskrifningsofningar jemte smårre uppsatser på lårorummet (Vennergren).
Tyska, 7 timmar: Andra afdelningen af Mathesii elementarbok från 6:te stycket, 40 stycken af Calwagens ofningar i tyskt talspråk samt Hauffs Kalif Storch och die Geschichte von dem Gespensterschiff. Det vigtigaste af syntaxen jemte repetition af formlåran ; Skrifofningar på lårorummet 1 timme i veckan (Neuman).
Matematik, o timmar: Aritmetik, 3 timmar: Enkel och sammansatt regula de tri, intresse- och bolagsråkning; Geometri, 2 timmar: Forstå boken af Euklides (Thorin).
Naturldra, 2 timmar: Zoologi, Lyttkens mindre lårobok; Botanik, andra och tredje afdeln. af Areschougs lårobok; exkursioner samt examinering af våxter (Olson).
Historia och Geografi, 5 timmar: Historia 8 timmar: Fåderneslandets historia afslutad och repeterad; de allmånnaste grunddragen af de friunmande verlds- ■delarnes fysiska och politiska geografi (Nyberg).Fjerde klassen.
Kristendom, 2 timmar: Ofversigt af bockernas i Gamla Testamentet innehåll och historia; Katekisation ofver de 3 forstå hufvudstyckena; bibellåsning (Vennergren).
Modersmålet, 4 timmar: Repetition af form- och satslåran; låsning af valda stycken i låse- boken samt af Tegners Frithiofs saga; råttskrifningsofningar; en uppsats hvarannan vecka (Damgren, Segerstedt).
Latin, 8 timmar: Boethii elementarbok; det vigtigaste af formlåran; vokabellåsning, extemporalier och skrifofningar på lårorummet (Olson).
Tyska, 4 timmar: Hauff, Kalif Storch, die Geschichte von dem Gespensterschiff, Die Erret- tung Fatmes, der kleine Muck, der falsche Prinz samt styckena 40—64 af Calwagens ofningar i tyskt talspråk; Syntax och formlara fullståndigare genomgångna; ett hemtema hvarannan vecka (Neztman).
Engelska, 7 timmar: Uttalsofningar; formlåran samt låsofningarne i elementarboken; vokabellåsning (Vennergren).
Matematik, o timmar: Algebra, 2 timmar: Låran om hela tal och bråk samt forstå gradens eqvationer med en obekant; Geometri^ 2 timmar: andra och tredje boken i Euklides jemte repetition af forstå; Aritmetik, 1 timme: Aritmetiska ofningar 

(Thorin).
Naturliira, 2 timmar: Zoologi, Lyttkens mindre lårobok afslutad och repeterad; Botanik, 2:dra 5:te afd. af Areschougs lårobok; exkursioner och examinering af våxter; Fysik, till låran om Ijuset efter Wijkanders lårobok (Olson).
Historia och Geografi, 5 timmar: Historia, 3 timmar: Gamla och medeltidens allmånna historia; Geografi, 2 timmar: Repetition af Europas fysiska och politiska geografi (Nyberg).



32Femte klassen.
Kristendom, 2 timmar: Ofversigt af bockernas i Nya Testamentet innehåll och historia; katekisation ofver fjerde och femte hufvudstyckena; bibellåsning; l:sta perioden af kyrkohistorien (Vennergren).
Modersmålet, 3 timmar: Repetition af form- och satslåran; låsning af valda, prosaiska och poetiska stycken; råttskrifningsofningar; ofningar i disposition af låttare åm- nen; en uppsats hvarannan vecka (Damgren, Segerstedt).
Latin, 8 timmar: Cornelius: Miltiades, Themistocles, Cimon, Lysander, Pausanias, Conon, Iphicrates, Thrasybylus, Hamilcar, Hannibal; extemporalier och skrifofningar; grammatik: repetition af formlåran samt det vigtigaste af syntaxen.
Tyska, 3 timmar: Repetition af formlåra och syntax; 3 akter af Wilhelm Tell; ofningar i tyskt talspråk styckena 35—60; extemporalier; ett hemtema hvarannan vecka 

(Neuman).
Engelska, 7 timmar: Repetition af formlåran; det vigtigaste af syntaxen; 16 kapitel af Irvings Columbus; extemporalier och skrifofningar på lårorummet (Vennergren).
Franska, 3 timmar: Uttalslåra och det vigtigaste af formlåran; 75 lektioner i Ploetz’ ele- mentarbok; vokabellåsning (Nyberg).
Matematik, 5 timmar: Algebra, 2 timmar: Repetition af forrå årets kurs; forstå gradens eqvationer med flera obekanta och andra gradens med en obekant; problemer; Geometri, 2 timmar: tredje och fjerde boken af Euklides; Aritmetik, 1 timme; Aritmetiska ofningar (Thorin).
Natnrldra, 2 timmar: Lyttkens Zoologi; Areschougs botanik; exkursioner och examinering af våxter; Fysik och kemi efter Wijkander; Geologi, efter Holmstrom (Olson).
Historia och Geografi, 4 t.: Historia 3 t.: Nyare tidens jåmte repet. af gamla och medel- tidens allmånna historia; repet. af fåderneslandets samt grunddragen af Norges och Danmarks historia; Geografi 1 t.: repet. af geografien 

(Nyberg).

5. Under låsåret hafva inforts: Latinsk grammatik af Tornebladh och Lindroth (4).
6. I valskrifning har undervisning meddelats 2 timmar i forstå, 1 timme i andra och 1 timme i tredje klassen.
7. I teekning, hvarvid den s. k. Stuhlmannska metoden blifvit foljd, hafva foljande kurser blifvit genomgångna:Fbrste klassen: Fredag kl. 11: Från borjan af Stuhlmanns kurs på rutadt papper samt hålften af våggplanscherna.Andre klassen: Torsdag kl. 1: Alla Stuhlmanns och Wohliens våggplanscher.Tredje klassen: Torsdag kl. 12: Stuhlmanns och Wohliens våggplanscher samt några af den forres konturgipser.Fjerde realklassen: Måndag och Torsdag kl. 4—5, Torsdag kl. 12: Fortsåttning och afslutning af de Wohlienska våggplanscherna; konturgipser och några af Heimerdings klotsar.Femte realklassen: Måndag och Torsdag kl. 4—5, Fredag kl. 11: Konturgipser.
8. Undervisning i sang och instrumentalmusik.Forste klassen: Musiklårans allmånna grunder: ofningar i tontråffning samt enstammig sång af koraler och låttare melodier.Andre klassen: Låran om tonarter, tontråffning och låttare melodier.



33Tredje klassen: Lika med andre.Fjerde och femte klasserna: Ofningar dels ståmvis dels gemensamt i qvartettsång. Dess- ntom har undervisning i koralspelning meddelats Y2 timme i veckan.Ofningstider hafva varit:Mandag kl. 4—5 med l:sta kl.; Tisdag 4—5 med l:sta och 4:de ståmm.Onsdag 4—5 med 2:dra och 3:dje ståmm.; Torsdag .4—5 med 2:dre kl.Fredag 4—5 med 3:dje kl. samt Lordag 4-4,30 koralsång; 4,30—5 orgelspelning.
D. Undervisning i gymnastik och vapenofningar under lasåret 1885-86 enligt Kongl. cirkulåret den 23 mårs 1885.

Tabellarisk uppgift cl antalet lårjungar, som på grund af nedan stående orsaker 
icke deltag it i gymnastikofningcerne:

Termin oeli åldersgrupp
S j u k d o m a r

Summa
Hela antalet 
nårvarande 
lårjungari cirkulations- 

organerna bråck rorelseorga- 
nerna

urinorga- 
nerna

Hostterminen 1885 :Under 15 år __________________15 år eller derutofver_________ — 2 1 3 5015Summa — 2 1 — 3 65
Vårterminen 1886 :Under 15 år ____________________15 år eller derutofver_________ 2 1 — 3 4913Summa — 2 1 — 3 62Gymnastikofningarne hafva egt rum hvarje dag kl. 9—9,30. Af ofningstiden har ‘/4 timme egnats åt gymnastik utan redskap och åt gymnastik med redskap. Vapen. ofningarne, i hvilka endast de aldre lårjungarne deltagit, hafva omvexlande med gymnastikofningarne egt rum lordags e. m. kl. 5—6. Då våderleken tillåtit, hafva ofningarne forsig- gått på låroverkets lekplats, der åfven emellanåt fria ofningar och lekar, såsom kapplOp- ning, bollspel etc. anstalts. Hvarje timme hafva lårjungarne varit indelade i 4 afdelningar, anforda af hvar sin afdelningschef. Under vårterminen 1885 uppgick antalet i l:sta afdelningen till 16, i 2:dra 15, 3:dje 15, 4:de 15; under hostterminen samma år i l:sta afd. 18, 2:dra 15, 3:dje 15, 4:de 15; under innevarande vårtermin år antalet i l:sta afd. 16 samt de ofriga afdeln. lika med foregående terminens antal i samma afd. Ofningarnes inllytande på lårjungarne har i alla afseenden visat sig godt.

B. Lårarne.
10. Lårarnes tjensteåligganden under låsåret hafva for hvarje vecka varit foljande:Rektor C. J. Neuman i tyska: 3 t. i 5; 4 t. i R. 5 och L. 5 gemensamt; 7 t. i 3; 6 t. i 2.Råttat tyska skripta i 5:te och 4:de kl. = 20 t.Kollega S. P. Vennergren i kristendom: 2 t. i 5; 2 t. i R. 4 och L. 4 gemensamt; 3 t. i 3; i modersmålet: 6 t. i 3; i engelska: 12 t. i R. 5 och R. 4. = 25 t.Kollega A. Thorin i matematik: 5 t. i 5; 5 t. i R. 4 och L. 4 gemensamt; 5 t. i 3; 5 t. i 2;i modersmålet: 6 t. i 2. = 26 t.V



34Kollega J. A. Nyberg i historia och geografi: 4 t. i 5; 5 t. i R. 4 och L. 4 gemensamt;5 t. i 3; 5 t. i 2; 4 t. i 1; i franska: 3 t. i 5. = 26 t.Kollega K. Olson i kristendom: 3 t. i 2; i latin: 12 t. i L. 5 och L. 4; i tyska: 1 t. i 2;i naturlåra: 2 t. i 5; 2 t. i 4; 2 t. i 3; 2 t. i 2; i vålskrifning: 1 t. i 2. = 27 t.v. Kollega S. Damgren h. t. och K Segerstedt v. t. i modersmålet: 3 t. i 5; 4 t. i R. 4 och L. 4 gemensamt; 5 t. i 1; i kristendom: 3 t. i 1; i tyska: 6 t. i 1; i matematik: 4 t. i 1; i naturlåra: 2 t. i 1; råttat svenska skripta i 5 och 4. = 27 t.Gymnastiklåraren kapten F. R. Zachrison har undervisat i gymnastik 3 t., i vapenofningar 1 t. = 4 t.Ritlararen C. A. Leverin har undervisat i vålskrifning 3 t., i teckning 5 t. — 8 t.Musiklåraren J. F. Strom har undervisat i musikens teori och sang 5y2 t., i instrumentalmusik y21. = g t.
11. Tjenstledig.Kollega L. A. W. Schoug under hela låsåret for sjukdom.
12. Forordnade.Studenten S. Damgren till v. kollega i st. f. kollega Schoug under hostterminen, och fil. kand. V. Segerstedt under vårterminen.

G. Lårjungarne.
15. Lårjungarnes antal hostterminen 1885:

Klass
Gemen- 

samma linien 
narvarande

Roallinien
narvarande

Latinlinien 
narvarande

S u m in a1 15 — — 152 18 — — 183 13 — — 134 — 10 5 155 — 1 3 4Summa 46 11 8 65
Lårjungarnes antal vårterminen 1886:

Klass
Gemen- 

samma linien 
narvarande

Reallinien 
narvarande

Latinlinien 
narvarande

S u m m a1 14 — — 142 17 — — 173 12 — — 124 — 10 4 55 — 1 4 2Summa 43 11 8 62
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a) fordelade efter lån:Af de under terminen nårvarande lårjungarne tillhorde 62 Elfsborgs lån, 2 Skaraborgs, 1 Karlstads och 1 Malmohus lån.b) fordelade efter hemort:I kl. 1 egde 10 hemort i Borås, 5 ii annan ort.
77 2 77 11 77 7 7’
7? 3 1? 7 11 6 7?
i? 4 R. 77 10 11 — 774 L. 7-7 3 7? 2 175 R. 77

—
7? 1 17

7’ 5 L. 77 2 17 1 7743 22
19. Tabellarisk ofoersigt for hostterminen ofver lårjungarnes dettagande i teekning, 

musik samt gymnastik och militårofningar:

Teekning Musik Gymnastik och militår- 
ijfningar

Afdelningar
Narvarande

Larjungar, som 
tagit

del- Larjungar, som under- 
visats i

Lårjungar, som del
tagit i

och
linier lårjungar

i obligatorisk 
teekning

i frivillig 
teekning och 
derjem

te i 
obligatorisk

endast i fri
villig 

teekning

nnisikens 
teori och 

sang

instru
m

ental
m

usik

gym
nastik 

och 
vapen- 

bfningar

utstråckta 
m

ilitår- 
bfningar123R. 4L. 4R. 5L. 5

15181310413
151813101

1 
1 

1 
1 

i 
1 

1

H
H

! 151813104g
11 

—
14171210513 i' 1 1 

1 1 1 
1

Geinensamma linien . . 4611 4611 —
—

4610 2 4311 —

Latinlinion.................... 8 — — — 7 — 8 —Summa 65 57 — — 63 2 62 —
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20. Bctraffande hemlexor samt den tid ofverlåsningen af dessa upptagit ar forhållaudetfoljande: 1 klass 1 ilaghgen ofverhufvud 2 hemlexor, ofvcrlasnmgstid 1 timme.2 O 0„ n >1 >> >>„ 3 „ ,, 3 a 4, „ „ 2 /2 _ „„ R. 4 „ n 4, „ „ 2 /3 a 3 „„ L. 4 „ !> 4, ,, ,, „ ,, ,,„ R. 5 ” ” 4, „ „ 3 . „„ L. 5 ,, „ 4, „ „ 3 a 3 /B,,

F6i • utarbetande af hemskripta åtgå hvarje vecka for 4:de klassen 2 t.,2 7, a 3.
21. Bctraffande lårjungarnes helsotillstånd och kroppskonstitution har låroverkets låkare Doktor C. Andrén lemiiat foljande uppgifter: Helsotillståndet har under 1885 varit ovanligt godt. Endast några fali af tandvårk och diarrhé, som på några timmar ofvergått.

Tabellariska uppgifter ofver lårjungarnes kroppsbygg nad och aUmdnna helsotillstånd 
under vårterminen 1885:

Klass

A
ntal liirjungar

M
edelålder

Kropps
byggnad

Allmant 
helsotillstånd

Lidande af bleksot och 
blodbrist

O
fta besvårade af 

hufvndvark

I 
O

fta besvarade af 
nasblod

A
ndra åkom

m
or, 

kunna anses ben 
skolans inflytel

■ 
M

edelm
åttig

Svag

(lodt

M
indre godt CO 

CD 50
GO 
O5 2 15.5 2 — — 2 — — — —4 5 14,8 5 — — □ — — — —3 17 13,5 14 2 1 15 2 — — • —2 20 12,4 13 7 — 20 — — —- —1 17 11.3 10 7 — 17 — — — — —Summa 61 — 44 16 1 59 2 “—

Tabellariska uppgifter ofver Ulrjungarues kroppsbyggnad och allmånna helsotillstånd 
hostterminen 1885:

Klass

A
ntal lårjungar

M
edelåldcr

Kropps
byggnad

Allmant 
helsotillstånd

Lidande af bleksot och 
blodbrist

O
fta besvårade af 

liufvudvårk

O
fta besvårade af 

nåsblod

A
ndra åkom

m
o 

kunna anses b 
skolans inflyiQ o

M
edelm

åttig

Svag

G
odt

M
indre godt

CD

CD

r, som
 

ero af5 4 14,2 4 — — 4 — — — — —4 15 14 11 3 1 14 1 — — — —3 13 13.8 12 1 — 13 — — — — —2 18 12,2 11 7 — 18 — — — — —1 15 11,6 9 6 — 15 — — — — —Summa 65 — 47 17 1 64 1 — — — —
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22. a) Tabellarisk ofversigt for hvardera terminen under nastforflutna kalenderår 

ofver antalet inom Ulrwerket flyttade tiirjiingar:Vårterminen 1885 Hostterminen 1885. —
Larjungar, som vid vårtermincns 

slut flyttats till afdelningen
Larjungar, som vid hbstterminens 

borjan flyttats till afdelningen

Afdelningar och linier

s lårjung 
lens slut 
tningen

efter att hafva tillhort niirmast 
lagre afdelning af samma linie 

foljande antal terminer

från anm

efter att hafva tillhort nårmast 
lagre afdelning af samma linie 

foljande antal terminer

fran ann 
l 

____

ar vid 
fore 0 1 2 3 4 5

an linie 0 1 2 3 4 5

an linie1 .23R. 4
L. „R. 5L. „

172017232
—

—

18106513 1 1 l
i 1 

1 1 3 —

1 1 1 
1 1 1 

। |
1 1 U

 1 1 
1

1 1 U
lli 14

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1

—
—

—

Gemensamma linien . . .

Reallinien.......................

Latinlinien....................

5443
—

—

3178 —

3 1 
1 

1

•1
 1 1 —

__

14 -

— 1 1 1Summa 61 —
- 46 3 — — — 5 — - —

b) Tabellarisk ofversigt ofver lårjungarnes omsåttning vårterminen 1885:

Afdelningar 
ocli 

linier

Narvarande larjungar i afdelningen 
den 1 februari

Larjungar afgångne från laroverkot 
i afdelningen

Q
var i afdelningen 
från foregående 

term
in

Flyttade till afdol- 
ningen på grund 

af beslut

Inskrifne i låro- 
verket under 

term
inen

ccg

från term
inens bor

jan till ocli m
ed 

31 januari

från och m
ed 

1 
februari till ter

m
inens slut

under nastfoljande 
m

ellanterm
in

Sum
m

avid flire- 
gående 
term

ins 
slut

vid vår- 
term

inens 
borjan1 17 — — — 17 — — 1 1

2 19 — — 1 20 — — 1 13 17 — — — 17 — 1 1R. 4 2 — — 2 — — 1 1L. 4 3 — — — 3 — — — —R. 5 2 — — — 2 — — 2 2L. 5 — — — — — — — — —
Gemensamma linien 53 — — 1 54 — — 3 3
Reallinien.............. 4 — — 4 - - 3 3Latinlinien............... 3 — — —- 3 — — — —Summa 60 — — 1 61 — — 6 6.



38b) Tabellarisk ofversigt ofver lårjungarnes omsåttnlng liostterminen 1885:

23. Af de under låsåret inskrifne hafva 10 forut bevistat folkskola, och 3 enskildt låroverk.
23. Från låroverkets sarskilda klasser hafva under kalenderåret 1885 foljande lårjungar afgått:a) vårterminen och derpå foljande meUantermin:från kl. R. 5: R. E. Andersson till tekniskt låroverk.„ „ J. E. Rydell „ „ „„ kl. R. 4: J. H. Friberg „ „ fabriksrOrelse.„ „ F. H. Johansson utan att uppgift lemnats om blifvande yrke.„ kl. 3: K. A. Jonsson ,, „ „,, kl. 2: E. Meuller till landtbruk.bl tinder liostterminen och derpå foljande meUantermin:från kl. 3: J. A. Johansson utan att uppgift lemnats.„ kl. 2: N. A. Tornqvist till enskilda studier.,, kl. 1: J. W. Johansson „ handel.
26. Under sist forflutna kalenderår hafva till lårjungarne utdelats såsom:Stipendier...,____________________________   kronor 120,ooPremier ....._______________________   „ 45,ooUnderstod____________________________________ „ 33,ooSumma kronor 198,oo
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27. Uppgift angående antalet befriade från terminsafgifterna m. m.:

Befriade från afgift till: Hostterm. Vårterm.endast biblioteks- och materielkassan_____________„ byggnadsfonden ______________________________ 10 11båda ofvannåmda kassor ___________________________ 9 7ej befriade från någondera afgiften________________ 46 44Summa, nårvarande lårjungar 65 62Afgiften till Ijus- och vedkassan har utgjort 1 krona under liostterminen, 2 kronor under vårterminen och erlades af samtlige lårjungarne.
D. Boksamling och undervisningsmateriel.

28. Flera nya kartor af Arendts, Kiepert, Holle och Roth, Minnen från nordiska museet, Svenska biblioteket, Star backs historia in. fl. hafva inkopts, hvarjemte såsom gåfvor er- hållits: Svenska konstminnen från medeltiden, Utlåtande ofver låroverkskomiténs betån- kande samt de vanliga statistiska redogorelserna. For lårjungebiblioteket hafva inkopts: Mellins historiska beråttelser; Tissandier, vetenskapliga tidsfbrdrif, arbetets hjeltar och martyrer; Kronstrom, undrens verid, Guillemin månen, beråttelser af Åberg samt flera låro- bbcker. Såsom gåfva har detta bibliotek af studeranden Rydin niottagit tre lårobocker och af studeranden Hallin 21 beråttelser af Åberg. Den zoologiska samlingen har bkats med 16 arter storre och mindre fåglar. Naturaliesamlingarne hafva erhållit foljande gåfvor:Af studeranden Svensson: 11 dåggdjurs- och 21 fågelkranier; 2 svarta råttor.„ „ Andrén: 1 domherre, 1 kungsfogel.„ „ Zweigbergk: 1 snok, 2 stjertmesar.„ „ Carlsson: en storre samling svenska tråslag„ „ Bolin: en mindre samling kemikalier.„ „ Hallin: en orthoceratit.„ patron C. Carling: en dufhok.
E. Låroverksbyggnader och inredningsmateriel.

29. Låroverksbyggnaden har under året ej undergått någon fbråndring. Inrednings- materielen har bkats med: 1 kateder och 20 bånkar i samlingssalen, ett storre skåp for de zoologiska samlingarne och ett mindre till forvaring af musikalier; 1 kartståll samt 4 storre lådor, afsedda for insekter och snackor.
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F. Ekonomiska forhållanden.

31. Tabellarisk ofversigt for det sistforllutna kalenderåret ofver stållningen i låro- verkets kassor:
Kassans rubrik

D e b e t K r e d i t
Behålhi. 
vid årets 

borjan

Summa 
inkoin- 

ster

Skuld 
vid årets 

slut
Summa

Skuld 
vid årets 

borjan
Summa 
utgifter

Behåll- 
ning vid 

årets slut
Summa

Byggnadsfonden.............. 4810,12 667,16 — 5477,28 — 450,00 5027,28 5477,28
Ljus- och vedkassan .... 223,56 205,68 — 429,24 1 — 327,24 102,00 429,24
Bibliot.- och matcrielkassan — 1015,60 — 1015,60 109,43 954,07 61,53 1015,60
Premie- och fattigkassan . 299,06 140,76 — 439,82 148,00 291,82 439,82

32. Under kalenderåret 1885 hafva foljande belopp utgått for underhåll och till-okning af:a) allmånna låroverksbiblioteket________________________________________ 80,oob) lårjungebiblioteket______________________________________________________ 40,20c) den ofriga undervisningsmaterielen .... ________     157,99cl) inredningsmaterielen __________________________________________________  451,oo
G. Examina och terminsafslutning’.

34. Examen vid hostterminens slut anståldes den 19 december i nårvaro af låroverkets inspektor samt foljande herrar, hvilka H. IT. Eforus inbjudit såsom vittnen: Kontraktsprosten A. J. Enander, borgmåstaren och riddaren J. A. Wendt, håradshofdingen och riddaren F. W. Åberg, kaptenen och riddaren grefve C. Cronhielm, stadslåkaren doktor C. Andréen och fabrikoren E. E. Hagekpvist.Årsexamen kommer att hållas i sang och gymnastik den 30 maj kl. 4—6 e. m. samt i låroåmnena den 1 juni kl. 9—12 f. m. och hafva utom inspektor foljande herrar inbjudits af IT. H. Eforus att såsom vittnen ofvervara densamma: Kontraktsprosten A. J. Enander, borgmåstaren och riddaren J. A. Wendt, håradshofdingen och riddaren F. W. Åberg, kaptenen och' riddaren grefve C. Cronhielm, bankdirek toren och riddaren A. von Zweigbergk och fabrikoren E. Hagelqvist.Efter slutad examen kommer llyttning att afkunnas, stipendier, premier och under- stbdsmedel att utdelas och ungdomen hemfbrlofvas.
33. Till ofvervarande af årsexamen inbjudas vbrdsamt lårjungarnes fbråldrar och målsmån samt alla den offentliga undervisningens gynnare och vånner.
36. Nåsta termin borjar onsdagen den 25 augusti, clå intrådes- och flyttningssbkande skola anmåla sig hos rektor kl. 11 f. m. Fredagen den 27 augusti kl. 12 anstålles upprop med låroverkets samtlige larjungar.Borås i maj 1886.

C. J. NEUMAN.



41Allmånna treklassiga låroverket i Alingsås.
A. Undervisningen.

1. Hostterminen bbrjade den 25 Augusti. Undervisningen borjade foljande dag, hvarefter exanien hblls den 18 December. Fridagar vore den 9 Oktober, marknadsdag, och den 10 s. m. for insåttning af innanfonster m. m.Vårterminen borjade den 18 Januari, undervisningen foljande dag och kommer att fortsåttas till och med den 1 nåsta Juni. Terminen slutar den 2, hvarefter examen år af H. H. Eforus utsatt till den 4 i samma månad. Fridagar: den 25 Februar! f. m. for ofningar i fria luften, samt inarknadsdagen den 10 April.
2. Efter gemensam morgenbon med bibellåsning och psalmsång kl. 73/4 har'undervisningen fortgått dagligen kl. 8--11 f. m. och 2—4 e. in., hvarefter likaledes bon med psalmsång forråttats.'Ofningarne hafva egt rum sålunda:Gymnastik kl. 11—12, % timme hvarje dag; teckning onsdagar kl. 10—11, fredagar kl. 8—10; valskrifning måndagar kl. 3—4, torsdagar kl. 2—3 och fredagar kl. 10—11; sång och musik onsdagar kl. 3—5 e. m. och lordagar kl. 4—5 e. m.
3. Under låsåret har undervisningen for hvarje klass emellan lårarne varit fordelad sålunda:Forste klassen: kollegan S. Hbgman 2 t:r och vikar, kollegan Th. Nattsén 22 timmar; andre klassen: t. f. rektor 18 timmar, kollega S. Hbgman 7 t:r och vik. kollegan Th. Nattsén 3 t:r; tredje klassen: t. f. rektorn 6 timmar, kollegan S. Hbgman 17 timmar och Th. Nattsén 3 timmar.
4. Lårobbcker och lårokurser:

Kristendom: Katekesen, Bohms biblisk historia i alla klasserna.
Modersmålet: Sundéns språklåra, folkskolans låsebok och Landtmansons exempelbok i alla klasserna.
Tyska språket: Mathesii elementarbok i kl. 1, 2 och 3, Flachs språklåra i kl. 2 och 3, Hauffs Marchen i 3 kl.
Matematik: Siljestrbm-Berlin i l:ste, Schmidt i 2:dre och 3:dje, Wiemers geometri i 2 och 8 kl. 
Naturldra: Almqvist och Lagerstedt i 1 och 2, Anderssons i 2 och 3 och Torins zoologi i 3 kl.
Historia och Geografi: Odhners svenska historia i 1, 2 och 3 kl., Dahms geografi i 1, 2 och 3, Alanders låsebok i 2 och 3 kl.Forste klassen.
Kristendom, 3 timmar.: Katekes l:sta liufvudstycket, gamla testamentets bibliska historia, bibellåsning samt valda psalmer (Th. Nattsén).VI
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Modersmålet, 5 t:r: Form- och satslåra det samma, som genomgåtts i tyska språket; ofningar i satsbildning, rattskrifning och vållåsning (Th. Nattsén).
Tyska, språket, 6 t:r: Explikation och analys af st. 1—40 jåmte ofversåttning af mot- svarande svenska stycken; af formlåran så mycket som dessa stycken forut- såtta (Th. Nattsén).
Matematik, 4 t:r: Hela tal jåmte ofning i anvåndandet af decimaler, tillampning deraf på sorter, synnerligen af metersystemet, samt hufvudråkning (Th. Nattsén).
Natulåra, 2 t:r: Menniskokroppen, dåggdjur, en del fåglar samt våxtens sårskilda delar efter lefvande vaxter (S. Hogman).
Historia och Geografi, 4 t:r: Fåderneslandets historia till Gustaf I; Geografi: det allmånnaste af verldsdelarne, fåderneslandets samt Danmarks och Finlands fysiska och politiska (Th. Nattsén).indre klassen.
Kristendom, 3 timmar: Katekesen 2 hufvudstycket, biblisk historia, nya testamentet, bibel- lasning samt valda psalmer (Th. Nattsén.)
Modersmålet, 6 t:r: Formlåran, upplåsning af valda beråttelser jåmte ofning att med egna ord återgifva innehållet deraf. Rattskrifning, satslåra och satsupplosning 

(O. Dahlgren).
Tyska. språket, 7 timmar: Formlåran, l:sta kursen af elementarboken, skrifofningar 2 timmar på lårorummet (O. Dahlgren).
Matematik: Aritmetik, 3 t:r, allmånna och decimalbråk samt hufvudråkning; geometri, 2 t:r, Wiemers larobok till och med cirkeln (0. Dahlgren).
Naturlara 2 t:r: det vigtigaste af låroboken till 18:de klassen (syngenesia) samt lefvande vaxter efter floran. Dåggdjur och fåglar, fullståndigare kurs (S. Hogman).
Historia och Geografi: Historia, 2 t:r, fåderneslandets från Gustaf I till och med Fredrik I, valda stycken i låseboken. Geografi, 3 t:r, Europas politiska till Balkan-halfon, Afrikas, Asiens och Amerikas fysiska (S. Hogman).Tredje klassen.
Kristendom, 3 timmar: Katekesen 3:dje, 4:de och 5:te hufvudstyckena. Biblisk historia; repetition af gamla och nya testamentet. Bibellåsning samt valda psalmer 

(Th Nattsén).
Modersmålet, 6 t:r: Form- och satslåran, syntax till kap. 11, skrifofningar 2 timmar i veckan på lårorummet, dels efter diktamen, dels låttare uppsatser jåmte inter- punktionsofningar (S. Hogman).
Tyska språket, 7 t:r: Formlåran repeterad, en del af syntaxen, die Geschichte der abge- hauenen bland, von Kalif Storch samt von dem Gespensterschiff, 2 timmar i veckan skriftliga bfversåttningsprof på lårorummet, en timme tysk skrifning efter diktamen jåmte ofversåttning (S. Hogman).
Matematik, Aritmetik, 3 timmar, regula de tri, intresse, rabatt, diskontråkning och kedje- råkning samt metersystemet med reduktion från och till gamla sorter. Geometri, 2 timmar, de planimetriska lårosatserna samt de vigtigaste uppgifterna for ut- råknandet af ytor, kroppar samt af solida åmnens vigt (O. Dahlgren).
Naturlara, 2 t:r: Botanik, de 24 klasserna samt sexualsystemet, undersokning af vaxter efter floran. Zoologi: dåggdjur, fåglar, krål- och groddjur (S. Hogman).
Historia, 3 t:r: Fåderneslandets till nårvarande tid jåmte de vigtigaste styckena af låseboken.

Geografi, 2 t:r, Europas samt de bfriga verldsdelarnes fysiska och politiska (S. Hogman).
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S. Ombyte af lårobocker:Svenska språket: Sundéns språklåra. I naturlåra: Almqvist och Lagerstedt.
O. Vålskrifning har ofvats i l:ste klassen 2 timmar, i 2:dre och 3:dje 1 timme i veckan å lårorummet.
7. I teckning har hvarje klass ofvats 1 timme, hvarvid anvandts Stuhlmanns rit- planscher.
8. I sang har hvarje klass undervisats i låran om de musikaliska tecknen och ofvats i tontråffning, omvexlande med en-, två- och trestammiga sånger. En och annan timme hafva alla klasserna deltagit i sammansjungning och dervid foretrådesvis koralsång.
O. I gymnastik hafva lårjungarne i likhet med foregående år varit fordelade i 2:ne afdelningar, en ofre med de mera forsigkomne och en nedre. Ofningarne hafva fortgått en tredjedels timme dagligen med hvarje afdelning och utgjorts dels af fristående gymnastik och dels af marscher, exercis med trågevår och begagnande af de redskap, som forefinnas. Under den blidare årstiden hafva ofningarne stundom foretagits i det fria. Dessa ofningar tyckas i allmånhet hafva utbfvat ett valgorande inflytande på lårjungarne, som med intresse och noje deltagit deri.Tabellarisk uppgift å antalet larjungar, som på grund af nedan stående orsaker icke deltagit i gymnastikofningarne:

Termin och åldersgrupp
S j u k <1 o m a r Summa, 

icke del- 
tagande

TIela antalet 
narvarande 
larjungari cirkulations- 

organema bråck i rdrelscorga- 
nerna

allman
svaghet

Vårterminen 1885 :Under 15 år ____________________ — 1 2 1 4 3915 år eller derutofver_________ 1 — — — 1 9Summa 1 1 2 1 5 48
Hostterminen 1885:Under 15 år ____________________ 1 —• 1 5 4415 år eller derutofver_________ — — — — — 2Summa 1 — 3 1 5 46
Vårterminen 1886 :Under 15 år.................................... 1 — 1 1 3 4015 år eller derofver.................. — — 1 — 1 8*)Summa 1 — 2 1 4 48

*) 1 liirjunge afgått i borjan af terminen.

E. Lårarne.
10. Lårarnes tjensteåligganden under hostterminen hafva for hvarje vecka varit på nedanstående sått fordelade:v. Rektor C. 0. N. Daldijren: modersmålet 6 t:r i 2:dre, tyska 7 t:r i 2:dre, 1 i 3:dje, matematik 5 t:r i 2:dre och 5 t:r i 3:dje. Summa 24 timmar. Skriftliga uppsatser i modersmålet och tyska i 2:dre klassen.



44Kollogau S. Hogman: modersmålet 6 t:r i 3:dje, tyska 6 t:r i 3:dje, historia och geografi 5 t:r i 2:dre, 5 t:r i Balje, naturlåra 2 t:r i l:ste, 2 t:r i 2:dre och 2 t:r i Balje. S:ma 28 t:r. Skriftliga uppsatser i modersmålet och tyska i Balje klassen.v. Kollegan J. L. Th. Nattsén: kristendom 3 t:r i hvardera klassen, modersmålet 5 t:r i l:ste, tyska 6 t:r i laste, matematik 4 t:r i l:ste, historia och geografi 4 t:r i l:ste. S:ma 28 t:r. Svenska skrifofningar i l:ste.Klassforeståndare: v. Kollegan Th. Nattsén for l:sto, t..f. Rektorn Dahlgren for 2:dre och Kollegan S. Hogman for Balje klassen.
12. Sedan rcktorstjensten hårstådes gonom forre rektorns pensionering varit ledig, har undertecknad, aldre kollegan, varit t. f. rektor, och såsom v. kollega år A. L. Th. Nattsén forordnad.

C. Lårjung’arne.Lårjungarnes. antal låsåret 1885-1886.
Klass

Hostterminen 1885 Vårterminen 1886
Gemensam linie

Summa
Gemensam linie

Summa
Nårvarande Frånvarande Nårvarande Frånvarandel:ste 8 — 8 11 — 112:dre 19 — 19 18 — 18Balje 19 — 19 19 — 19*)Summa 46 — 46 48 — 48

*) 1 lårjiuigo afgått i februar!.

16. Tabellarisk ofversigt ofver de nårvarande lårjungarnes ålder hostterminen 1885:
Klass 9 

år
10 
år

n 
år

12 
ilr

13 
år

14 
år

15 
år

16 
år

17 
år Summa1 — 5 1 — 2 — — — — 82 — 3 3 6 2 2 3 — ' — 193 — — — 6 6 5 1 1 — 19Summa — 8 4 12 10 7 4 1 — 46

17. De nårvarande lårjungarnes hemorter hostterminen 1885:
a) Samtlige lårjungarne hade sina hemorter inorn Elfsborgs lån;



b) FOrenåiunde lårjungars bcinorter nårmaro beståmde:
Klass I låroverks- 

staden Å annan ort Summa.1 6 2 82 17 2 193 15 4 19Summa 38 8 46
19. Under hostterminen 1885 har antalot lårjungar, som deltagit i nedanstående ofningar, ståilt sig sålunda:

Klass Nårvarande 
larjungar

Teekning Musik Gymnastik

Lårjungar, som del
tagit

Lårjungar, som under- 
visats i

Lårjungar, som del
tagit i

i frivillig 
teekning och 

derjem
te i 

obligatorisk 

i obligatorisk 
teekning

endast i fri
villig 

teekning

m
usikens 

teori och 
sång

instru
m

ental
m

usik

gym
nastik 

och 
vapen- 

ofningar 
_________

.123 81919 00
 S

 GO
 

1 1 1 — 81717 1 
1

61817Summa 46 45 —' — 42 ! 2 41 |
20. Hemlexor hafva for hvarje dag i medeltal gifvits i forste klassen 2, i andre och tredje å, och har det dertil! fordrade dagliga hemarbetet ansetts uppta.ga for larjungar med medelmåttiga anlag i l:ste klassen 1 timme, samt i 2:dre och 3:dje klassen 2 timmar. De skriftliga uppsatserna hafva verkstålts på lårorummet och således icke ingått i hemarbetet.
21. Lårjungarnes helsotillstånd har under låsåret i alhnånhet varit godt.Regements- och stadslåkaren doktor V. Hogselius, som undersokt lårjungarnes kropps- byggnad och allmånna helsotillstånd, har hårofver meddelat foljande uppgift:

Klass

A
ntal lårjungar

M
edelålder

Kropps- 
byggnad

Allmånt 
helsotillstånd

Lidande af bleksot och 
blodbrist

j 
O

fta besvarade af 
hufvudvårk

i 
O

fta besvarade af 
li 

nasblod

30 Z

1 
A

ndra åkom
m

or, som 
1

Nårsynthets- 
grad

J 
Sum

m
a, nårsynta.

Procent nårsynta

C? M
edelm

åttig

Svag

G
odt

M
indre godt

colans m
nytelse 

|

m
a anses bero ai

U
nder 3 D

.

COo

O
fver 6 D

.

1 11 — 10 __ 1 11 — — — — — — — — —2 18 — 15 3 — 15 3 — 4 1 — 1 — 1 —3 18 — 17 1 — 15 3 — 3 — — — — — —Summa 47 — 42 4 r 41 6 7 1 — 1 — 1 —
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22. a) Tabellarisk ofversigt for hvardera terminen under sist forflutna kalenderår ofver antalet inom laroverket flyttade lårjungar:

£30 »-4 Vårterminen 1885 Hostterminen 1885.
§ Liirjungar, som vid vårterminens 

slut flyttats till afdelningen
Lårjungar, som vid hostterminens 

bbrjan flyttats till afdelningen

Klass
Ox

CR Q ® — 3^3

efter att hafva tillhort narmast 
lagre afdelning af samma linie 

foljande antal terminer

efter att hafva tillhort nårmast 
lågro afdelning af samma linie 

foljande antal terminer;ar vid 
fore 0 2 3 4 5 0 1 2 3 4 01 15 - — —23 1.618 — —

57 1 9 
’ — —

42 — 2

1 iSumma 49 — 12 — 1 — — 6 — 2 -

b) Tabellarisk ofversigt for hvardera terminen under sist forflutna kalenderår ofver lårjungarnes omsåttning:Vårterminen 1885:

Hostterminen 1885:

Klass

Nårvarande lårjungar i afdelningen 
den 1 februari

Lårjungar afgångne från laroverket 
i afdelningen

Q
var i afdelningen 
från foregående 

term
in

Flyttade till afdel
ningen på grand 

af beslut

Inskrifne i låro- 
verket under 

term
inen

Sum
m

a

från term
inens bbr

jan till och m
ed 

31 januari

från och m
ed 1 

februari till ter
m

inens slut

under nåstfoljande 
m

ellanterm
in

Sum
m

a
1_________________vid fore

gående 
term

ins 
slut

vid vår
term

inens 
bbrjan123

141618 — —

1 151618
— —

1

1 
1 - 7Summa 48 — — 1 49 — — 7 7

Klass

årvarande lår jungar 
den 15 septei

i afdelningen 
nber

1 Lårjungar afgångne från laroverket 
i afdelningen

Q
var i afdel

ningen från fore
gående term

in

Flyttade till afdel
ningen på grund 

af beslut

■ Inskrifne i låro- 
verket under 

term
inen

__

: 
S u m

 m
 a

från term
inens 

bbrjan till och 
m

ed 14 sept.

från och m
ed 15 

sept. till ter
m

inens slut

under nåstfdl- 
jande m

ellan- 
term

in

S
 n m

 m
 a

vid fore
gående 
term

ins 
slut

vid host- 
term

i
nens 

bbrjan12 2711 66 62
6 819 !19

1 
1 

1 —

1
1

1
1Summa 20 12 8 6 46 — — 2 2
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23. Af de under låsåret inskrifne lårjungarne hafva forut bevistat låroverk, namligen senast folkskola________________________________________________ 9endast undervisats i hemmet  1Summa 10
23. Under sist]idet kalenderår hafva foljande larjungar från låroverket afgått:a) Vårterminen och dårpå foljande mellantermin:från Balje klassen: Erik Hygrell, .Axel Otto Bakmarck, Johan Edgar Johansson och Sven Emanuel Johnsson, hvilka erhållit erforderliga betyg for intrade i 4:de klass vid allmånt låroverk, samtKarl Hjalmar Karlsson, Klas Hilmer Uggla och Per Nikolaus Nilsson.b) Efter hbstterminens slut: från Balje klassen: Albin Andersson. „ l:ste „ Axel Ivar Johansson.
26. Under sistlidna kalenderår hafva till lårjungarne utdelats:Ur Lendahlska stipendiifonden, som forvaltas af magistraten och kyrkorådet, 10 stipendier med tillsammans ungefårlig. _________________________________ 1230 kronor.Premier_________________________________________________________________________________________ 37 „
27. Under hvardera terminen af låsåret hafva terminsafgifterna erlagts enligt foljande uppstallning: Befriade från afgift till:endast biblioteks- och materielkassan_____________„ byggnadsfonden ______________________________båda ofvannamda kassor . ________________

Hostterm. Vårterm.471916
4102013ej befriade från någondera afgiften________________Summa nårvarande larjungar 46 47

D. Undervisningsmateriel.
28. Biblioteket har ej under året haft någon mera nåmnvard tillukning. Endast det for flera år tillbaka borjade inkOpet af Nordisk Familjebok har fortsatts, samt godtkops- upplagan af Starbådes Svenska historia, diverse nya kartor m. m.Till de antiqvariska och naturvetenskapliga samlingarne hafva under låsåret foljande gåfvor vålvilligt blifvit meddelade:af ledamoten i riksdagens forstå kammare herr majoren m. m. Claes Adelskold åtskilliga delar af mumier samt en fågel, hemtade från mumiefåltet vid G-izeh i Egypten, samt ett stycke fbrstenadt trå från den petrificerade skogen i nårheten af Kairo;„ studeranden V. Sandberg: Coccothraustes vulgaris;„ fabrikbr O. Olsson: Troglodytes parvulus;,, apotekaren H. Eneil: en art af Tænia:„ herr Nikolaus Sandberg: ett par brudhandskar från 1700:talet.
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E. Laroverksby^gnader och inredningsmateriel.Dessa hafva ej undergått någon vigtigare åndring.

F. Ekonomiska forhållanden.
31. Nedan stående till låroverket horande kassors stållning kalenderåret 1885:

Kassans rubrik

D e b e t K r e d i t
Behålln. 
vid årets 

borjan

Summa 
inkom- v 

ster |

Skuld
id årets 

slut
Summa

Skuld 
vid årets 

borjan
Summa 
utgifter

Behåll- 
ning vid 

årets slut
Summa

Byggnadsfonden.............. 3471,80 435,35 — 3907,15 — —. 3907,15 3907,15
Ljus- oeh vedkassan .... 69,35 151,95 — 221,30 — 168,20 53,10 221,30
Bibliot.- och materielkassan 1537,85 308,89 — 1846,74 — 234,43 1612,31 1846,74
Premie- och fattigkassan . 576,46 66,32 — 642,78 — 62,00 580,78 642,78Summa 5655,46 962,51 — 6617,97 1 - 464,63 6153,34 6617,97
Hessleska stipendiifouden. 2059,59 84,37 — 2143,96 — — 2143,96 2143,96
32. Under sist forflutna kalenderår hafva foljande belopp utgått får underhall och till-okning af:

a) boksamlingen _______________________________ kr. 61,35
b) undervisningsmaterielen __________________ „ 57,77
c) inreduingsmaterielen_________________________ „ 84,73

G. Examina och termmsafslutmng’.
33. I nårvaro af låroverkets inspektor holls den 30 Maj 1885 afgångsexamen med 4 larjungar i 3:dje klassen, hvilka forklarades ega erforderliga insigter for intrade i 4:de klassen af allmånt låroverk.
34. Hostterminen afslutades genom examen den 18 December och for innevarande vår- termin år examen beståmd att hållas den 4 nasta Juni kl. 10—1, hvarefter flyttning for- råttas och premieutdelning sker. Slutofningar i sang och gymnastik ega rum samma dag kl. 5’e. m. Enligt H. H. Efori uppdrag får jag vordsamt inbjuda nedan nåmnde herrar att jemte låroverkets inspektor, majoren och riddaren L. L. Lowegren, ofvervara nu forestående examen, nåmligen: borgmåstaren J. O. Bergmark, filos. doktorn M. Chr. Jungmarker, rege- mentslåkaren och riddaren doktor P. V. Hogselius, fabriksidkaren och riddaren Charles Hill, rådmannen C. A. Norinder och f. d. skolfbreståndaren Bengt Andersin, hvarjåmte inbjudas lårjungarnes foråldrar och målsmån, samt en hvar, som med vålvilja och deltagande om- fattar den offentliga undervisningen.
36. Nåsta hosttermin biirjas den 24 nasta Augusti kl. 10 f. m.Alingsås i Maj 1886.

G. O. N. DAHLGREN.
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A. Undervisningen.

1, Hbstterminen tog sin borjan den 24 augusti och slutade den 17 december. Den egentliga undervisningen borjade den 26 augusti och slutade den 15 december.Vårterminen borjade den 18 januari och ar utsatt att sluta den 2 juni. Den egentliga undervisningen tog sin borjan den 19 januari och kommer att sluta den 31 maj.Frihet från undervisningen har lemnats lårjungarne 1, någon gang 2 timmar i må- naden; i Qfrigt hafva ej några fridagar forekommit utOfver de i Laroverksstadgan medgifna.
2. Dagliga lårotiden har varit kl. 7—9, 10—12, 1 — 2 = 30 timmar i veckan. Morgon- bonen har upptagit 10, hogst 15 minuter af den forste lårotimmen.
3. Låro- och lasehocker.

Kristendom: Katekesen, Htibner-Eklunds bibi. historia. Sv. psalmboken.
Modersmålet: Sundéns språklåra, Alanders låsebok i sv. historien, Ekmarks låsebok till Odhners sv. historia.
Tyska språket: Mathesius’ elementarbok. Flachs språklåra.
Matematik: Zweigbefgks råknebok, Nordlunds råkneofningsexempel, Bergius’ geometri (den sistnåmda blott i ofre afdelningen).
Naturlåra: Lyttkens’ naturlåra, Areschougs d:o (den senare blott i ofre afdelningen). 
Sv. historia: Odhners lårobok.
Geografi: Roths d:o.

4. Genomgångna larokurser.Åfven detta låsår hafva lårjungarne varit fordelade på tvånne afdelningar, som samtidigt varit tillstådes; och har dervid den ena afdelningen i allmånhet sysselsatts med bfverlåsning, medan låraren undervisat den andra.Nedre afdelningen.
Kristendom. Katekesen, 2/2 timmar i veckan: till den andra artikeln, Biblisk historia, 2/2 tmr: 40 beråttelser ur gamla testamentet; valda psalmer.
Modersmålet, °/2 tmr: låsning af beråttelser ur svenska historien; det vigtigaste af formlåran samt af satslåran den enkla satsen; råttskrifningslåra och en råttskrif- ningsofning hvarje vecka.
Tyska språket, 7/2 tmr: styckena 1—43 i elementarboken jåmte dertill horande delar af formlåran, vokabellåsning och resolutioner.
Matematik, % tmr: de fyra råknesåtten i hela tal, decimalbråk och sorter samt ofning i hufvudråkning.
Naturlåra, 2/2 tmr: forstå och andra afdelningarna af låran om djuren, omfattande mån- niskokroppens byggnad och forrattningar samt typiska djurformer; undersok- ning af några allmånna vårvåxter.
Historia och Geografi. Sv. historia, s/2 tmr: till Nyare tiden; Geografi, 2/2 tmr: gamla veridens fysiska samt de skandinaviska låndernas och Rysslands politiska.VI
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Kristendom. Katekesen, 2/2 tmr: 2:a, 3:e och 4:e hufvud styckena; Biblisk historia, 2/3 tmr: gamla testamentet fullståndigt och 32 beråttelser ur nya testamentet; valda psalmer.
Modersmålet, % tmr: låsning af beråttelser ur sv. historien; form- och satslåran utforligare; en råttskrifnings- och interpunktionsofhing hvarje vecka.
Tyska språket, ’/2 tmr: forstå afdelningen fullståndigt och några sidor af den andra af ele- mentarboken jåmte dertill horande delar af språklåran, vokabellåsning och resolutioner samt några skrifofningar under vårterminen.
Matematik. Aritmetik, V2 tmr: bråk och regula de tri samt ofversigt af metriska systemet; 

Geometri, y2 tme: åskådningslåra.
Naturlara, 3/2 tmr: dåggdjuren; forstå afdelningen af låran om våxterna och sexualsystemet samt undersokning af omkring 30 allmånnare vaxtarter.
Historia och Geografi. So. historia, 3/2 tmr: till Gustaf III; Geografi, 2/2 tmr: verldsdelarnes fysiska och Europas politiska fullståndigt.

5. Under låsåret har J. O. Ekmarks låsebok till C. T. Odhners sv. historia borjat an- våndas jåmte Alanders låsebok i samma amne.
6* . I vålskrifning hafva båda afdelningarne samtidigt ofvats 2 timmar i veckan.

E. Larare.
7. Under låsåret tjånstgbr undertecknad som ordinarie lårare.

C. Lårjungarne.S. Uppgift ofver lårjungarnes antal innevarande låsår:Nårvarande lårjungar hostterminen: 13, deraf 7 i nedre och 6 i ofre afdelningen.„ „ vårterminen: = foregående termin.
9. Hemlexor hafva temligen sparsamt gifvits nedre afdelningens lårjungar; ofre afdelningens hafva dagligen erhållit sådana i ofver hufvud 2—3 amnen, hvilkas ofverlasning torde upptagit 1—2 timmar. Så mycket den knappa tiden det medgifvit, hafva, i synnerhet inom nedre afdelningen, de niera svårfattliga lexorna forberedts af låraren.
10. Lårjungarnes kroppskonstitution synes i alhnånhet vara god, och helsotillståndet har under låsåret varit tillfredsstållande.
11. Uppgift ofver låqungarnes antal sistlidna kalenderår:

Vårterminen: Kvarstående lårjungar från foregående år: 10.Inskrifne: —Afgångne: 1.
Hostterminen: Kvarstående lårjungar från foregående termin: 6.Inskrifne: 7.Afgångne: 4.

12. Af de under låsåret inskrifne hafva 3 bevistat folkskola och 4 åtnjutit enskild undervisning.
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13. Vid vårterminens borjan 1885 afgick Martin Berg utan anmåld afsigt.Vid hostterminens borjan samma år afgingo Leopold Lundberg till Goteborgs h. all- månna låroverk (t samma år den 9 november), Ernst G-ustafsson till handel, Engene Eken- man till enskildt låroverk, Olof de Verdier till Skara h. allmånna låroverk.
11. Som premier utdelades vid sistlidne vårtermins slut bland lårjungarne 11 kronor.
15. Af hostterminen nårvarande 13 larjungar erlade 10 afgift till biblioteks- och materielkassan, och 3 voro derifrån befriade.Under vårterminen erlade 12 af 18 narvarande larjungar enahanda afgift, och 1 var derifrån befriad.Afgiften till Ijus- och vedkassan utgjorde båda terminerna 1,50 krona och erlades af samtlige lårjungarne.

D. Boksamlingen och Uniervisningsmaterielen
16. har under låsåret Okats genom inkop af Nystrom, Biblisk Ordbok; 6 ex. af Nya testamentet; 6 ex. af Ekmark, Låsebok till Odhners Sv. historia; Montelius m. fl., Sveriges historia V; Pedagogisk tidskrift for 1885.

E. Skollokalen och Inredningsmaterielen
11. åro i oforåndradt skick.

F. Ekonomiska forhållanden.
18. Uppgifter om nedannamda till pedagogien horande kassors stållning kalenderåret 1885:Debet । Kredit

1
Kassans rubrik Behållningj o i Skuld

i vid åreta vid åretsi borjan I Gnister Summa
i Skuld vid Q Behåll-

1 årets । ÅL1 i ning vid Summa ’l borjan ] Årets slut |Ljus- och vedkassan............ | 92,24 | 66,00 | — ! 158,24 |l — [ 38,47 1 119,77 j 158,24
Biblioteks-och materielkassan ; 109,45 | 73,50 , — i 182,95 l| — I 101,34 | 81,61 j 182,95
Premie- och fattigkassan. . . i 50,10 । 21,50 — 71,60 ,! — ] 11,00 , 60,60 | 71,60

19. Summariska uppgifter for det sist forflutna kalenderåret ofver de belopp, som utgått for underhåll och tillukning af:1) boksamlingen __________________________________ 75,252) den ofriga undervisningsmaterielen________________3) inreduingsmaterielen ___________________________ _____
G. Examina.

20. Examen vid hostterminens slut holls den 17 december kl. 10—2. Årsexamen år utsatt att forråttas den 2 nåsta juni kl. 10—2. Att bfvervara den samma såsom vitnen åro af H. H. Eforus inbjudne, utom pedagogiens Inspektor herr kyrkoherden O. Hedén, herrar kontraktsprosten A. Jungner, borgmåstaren V. N. Ekenman och kommissionslandt- måtaren G. W. Wångstrbm.
21. Nåsta låsår borjar den 24 instundande augusti kl. 10 f. m.■ Ulricehamn i. maj 1886. OSKAR LINDKVIST.


